MACEDONIAN FISHING
FEDERATION
Add: Bulevar “Koco Racin” 75
Skopje, Republic of Macedonia
Tel/fax: +389 2 31 64 539
E.mail:
macfederation@yahoo.com
contact@mrf1952.mk
Website: www.mrf1952.mk

МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА
ФЕДЕРАЦИЈА
Адреса: Бул. “ Кочо Рацин“ 75
Скопје, Република Македонија
Тел/факс: +389 2 31 64 539
E.mail: macfederation@yahoo.com
contact@mrf1952.mk
Website: www.mrf1952.mk

Управниот одбор на Македонската риболовна федерација, согласно член 43 став 5
од Статутот, на својата редовна седница одржана на ден 28.02.2015 год. го донесе
следниот:
ПРАВИЛНИК
за работа на КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начининот на организирање, работата, задачите и
обврските на Комисијата за информирање и нејзините членови.
Член 2
Членовите на комисијата ги бира и разрешува Управниот одбор (УО) на МРФ, со
мандат од 4 години.
Членовите можат да бидат избирани повеќе пати едно по друго.
Комисијата брои 2 до 3 членови, за што одлучува УО.
Членовите на комисијата можат да поднесат до УО неотповиклива оставка .
Член на комисијата кој неоправдано не присустува на три состаноци на комисијата
по предлог на комисијата го разрешува УО
Член 3
Првиот, конститутивен состанок на комисијата го закажува претседателот или
генералниот секретар на УО. На истиот се избира Претседател на комисијата.
Член 4
Комисијата се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.
На состаноците се води записник, а го води лице од стручната служба на МРФ.
Член 5
Комисијата ги извршува следните задачи и обврски:
1. Изработува годишна програма, и годишна финансова програма за работа на
комисијата за наредната тековна година.
2. Изработува годишен извештај за работа и годишен финансов извештај за
предходната година .
3. Ги известува медиумите за домашните и меѓународните натпревари.
4. Го уредува веб порталот на федерацијата.
5. Другите комисии се должни да достават податоци ако од нив тоа го побара
комисијата за информирање.
6. По потреба, изработува пропаганден материјал за натпреварите во земјата и
странство.
7. По потреба организира прес конференции.

Член 6
Годишната програма и годишниот финансов план за наредната година комисијата ги
изработува до крајот на месец декември. А извештајот за работата и финансов
извештај за предходната година до крајот на јануари наредната година.
Член 7
Сите документи кои ги изработува комисијата, го презентира пред УО на усвојување.
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