Врз основа на член 1 и член 5 од Одлуката за основање на Клуб на
фирми за соработка со Франција и франкофонските земји, Клубот на фирми за
соработка со Франција и франкофонските земји, на конститутивната седница
одржана на 27 мај 2009 година донесе:
ПРАВИЛНИК
за организацијата и задачите на Клубот на фирми за соработка
со Франција и франкофонските земји
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Клубот на фирми, членови на Стопанската комора на Македонија за
соработка од Франција и франкофонските земји (во натамошниот текст Клуб) е
доброволно деловно здружение од непрофитабилен карактер, кое има за
задача да им помага на своите членови во нивната надворешна трговска
дејност, како средство за развивање на трговските контакти и ги насочува
нивните извозно-увозни можности за повисоки облици на соработка.
Член 2
Клубот е отворена организација, формирана на неопределено време, во
која можат да членуваат и субјекти кои не се членови на Стопанската комора на
Македонија.
Член 3
Клубот е формиран во рамките на Стопанската комора на Македонија со
седиште во Скопје ул."Димитрие Чуповски" бр.13 и нема својство на правно
лице.
Член 4
Трошоците за остварувањето на дејностите на Клубот ги сносат членките
на Клубот од приходот за годишна членарина определена со акт на Клубот.
Средствата кои се уплатуваат по основ на членарина како и за други
посебни активности на Клубот, се водат на посебна потсметка во Стопанската
комора на Македонија.
ЗАДАЧИ НА КЛУБОТ
Член 5
Задачите и дејностите на Клубот се насочени кон стимулирање на
соработката, информираноста, контакти со странски, коморски, деловни и
други партнери и формирање на општи ставови по проблеми и прашања од
взаемен интерес како:
обемот на соработката во оперативните дејности на членовите;
организирање семинари, работни средби, дискусии по актуелни
проблеми од трговски и економски прашања;
организирање и учество на меѓународни изложби;
организирање на презентации, посета во фирми - членови на Клубот;
поднесување на конкретни предлози и проекти за економска
соработка при посети на највисокото државно и коморско
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раководство на одредена држава и/или регион како и остварување
на контакти со институциите и органите на извршната и
законодавната власт, невладини и струкови организации по
проблемите од надворешно-трговските дејности;
промоција на Клубот и неговите активности преку преку вебпорталот на Комората;
организирање на стручни групи за изготвување на предлози за
решавање на проблемите во одделните компании или дејности и
подготовка на одредени мислења и ставови по одредени прашања
сврзани со настапот на компаниите од Република Македонија на
пазарот на одредена држава или наведените региони во општите
одредби на овој Правилник;
одлучува по прашања поврзани со предметот на работење на Клубот;
обезбедување на експерти од странство за консултации и решавање
на трговски, царински, даночни, кредитни и други прашања сврзани
со земјите со кои Клубот соработува;
организирање на собири на челеновите на Клубот од значење за
успешниот настап на компаниите на пазарите на државите во
наведените региони.
За реализација на задачите и дејностите од став 1 на овој член Клубот
донесува годишна програма за работа и го усвојува годишниот извештај на
реализирани активности.
ЧЛЕНСТВО

Член 6
Членувањето во Клубот е доброволно. Членови на Клубот можат да
бидат правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва и
физички лица - експерти и добри познавачи на условите за настап на пазарите
на државите од регионите. Член на Клубот се станува со писмена изјава со која
се изразува интересот за членство и соработка во Клубот.
Секој член на Клубот има право:
да ги користи информациите на Клубот кои се однесуваат на неговата
дејност;
да учествува во работата на Клубот;
да биде информиран за активносите на Клубот;
Секој член на Клубот е должен:
да ги стави на располагање сите свои расположиви материјални,
финансиски и кадровски ресурси од значење за успешен настап и
презентации на странските пазари;
да работи на подигнување на авторитетот на Клубот;
да ја популаризира дејноста на Клубот пред други извозно ориентирани
фирми;
да се придржува на одредбите на овој Статутот и другите акти на
Стопанската комора на Македонија и овој Правилник;
да ја плаќа редовно членарината и согласно својот интерес
да
финансира одредените акции на Клубот. Членарината се уплатува
годишно, најдоцна до 30 ноември во тековната година за идната година.
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Членството престанува со писмено известување до претседателот на Клубот.
УПРАВУВАЊЕ

Член 7
Со седниците на Клубот претседава претседател кој се избира од
членовите на Клубот со гласање и обично мнозинство, со мандат од 2 (две)
години, со можност за реизбор за уште еден мандатен период.
Претседателот:
- го претставува Клубот во земјата и странство;
- ги популаризира односите на Клубот и неговите членови, пред
заинтересираните странски бизнис партнери и коморски структури;
- раководи со седниците на Клубот;
- предлага годишна програма за работа, дава предлози за изготвување на
други материјали за конкретни активности поврзани со настапот на
фирмите на пазарите на државите од наведените региони;
- го контролира користењето на средствата на Клубот согласно
изготвените програми;
- предлага и потпишува акти на Клубот и неговите стручни групи и
- врши други работи согласно актите на Клубот.
Претседателот на Клубот предлага еден заменик – претседател кој во случај на
негово отсуство го заменува.
Член 8
Претседателот на Клубот, по претходна консултација со претседателот
на Стопанската комора на Македонија именува секретар, вработен во стручната
служба на Стопанската комора на Македонија, надлежен за реализација на
активностите на Клубот, врз основа на годишната програма за работа.
Секретарот:
- изготвува годишна програма за работа и годишен извештај за
реализирани активности;
- изготвува извештај за расходите;
- се грижи за реализација на усвоената годишна програма;
- ги врши стручните и административно-техничките работи на Клубот;
- врши други работи согласно актите на Клубот.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото донесување.
Бр. 51 - 1427/2
27.05.2009 год.
Скопје

Претседател,
Бернар Коениг
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