Врз основа на член 22 од Статутот на Македонската Риболовна Федерација,
Управниот одбор на седницата одржана на 10.03.2012 година донесе следниот:

за регистрација на здруженијата и рекреативните
риболовци во Република Македонија
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

-

-

Член 1
Со овој Правилник се уредуваат:
условите и начинот на членување на здруженијата на спортско-рекреативни
риболовци, спортско риболовните клубови, спортско риболовните друштва и дриги
спортско рекреативни риболовни организации, (скратено име за сите: „Риболовни
здруженија и клубови“, во понатамошниот текст РЗК), во Македонската Риболовна
Федерација (во понатамошен текст МРФ):
услови и начин на регистрација на РЗК и рекреативните риболовци;
начин на водење евиденција за РЗК и рекреативните риболовци;
престанок на членстото во МРФ за РЗК и рекреативните риболовци;
регистрација на странски државјани;

II. РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗСР
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Член 2
За зачленување во федерацијата се поднесува писмено Барање.
Кон барањето се приложува:
Статут;
Решение за регистрација од централен регистар;
Прoграма за работа;
Основни податоци за контакт со РЗК (место, адреса, телефон, факс и адреса за
електронска пошта);
Основни податоци за контакт со застапникот (претседателот) и на најмалку двајца
членови на Управниот одбор (во понатамошноит текст УО) на барателот (име и
презиме, функција, место на живеење, адреса, телефони, електронска адреса).
Член 3

РЗК е должно писмено да ја извести МРФ ако настанат промени во основните
податоци наведени во предходниот член.
Член 4
Управниот одбор на МРФ, на првата наредна седница, го разгледува поднесеното
барање од страна на РЗК и доколку ги исполнува условите, донесува одлука за прием во
членство за што во рок од 10 (десет) дена писмено го известува РЗК.

Членувањето на РЗК го верификува (констатира) Собранието на МРФ на првата
наредна седница.
Член 5
Сите РЗК плаќаат годишна членарина на МРФ.
Висината на членарината ја одредува УО на МРФ секоја година одделно.

-

Член 6
На РЗК членството во МРФ им престанува поради:
самоволно истапување од федерацијата со поднесување на писмено барање;
со престанок на работа на РЗК по било кој основ;
доколку РЗК и покрај писменото предупредување делува спротивно на утврдените
заеднички интереси, Законите, Статутот и другите акти на МРФ;
поради нередовно плаќање на членарина.

Член 7
Одлука за престанок на членувањето на РЗК во МРФ донесува Управниот одбор на
МРФ по предлог на членовуте на УО или дусциплинската комисија на МРФ.
Престанокот на членувањето на РЗК го верификува (констатира) Собранието на МРФ
на првата наредна седница.
МРФ писмено го известува РЗК за престанокот на членството.
Член 8
Стручната служба на МРФ води матична книга на сите РЗК членки.
Матичната книга ги содржи податоците од член 2, став 2.
III. РЕГИСТРАЦИЈА НА РЕКРЕАТИВНИТЕ РИБОЛОВЦИ
Член 9
Рекреативен риболов може да врши лице кое поседува легитимација за рекреативен
риболов.
Легитимацијата за рекративен риболов ја издава МРФ.
Легитимација за рекративен риболов се издава само на лица членови на РЗК.
Висината на членарината ја предлага УО на МРФ за секоја година одделно.
Член 10
Легитимацијата за рекреативен риболов е со важност од 1 (една) година со можност
за продолжување во наредите години.
IV. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА
Член 11
Лица евидентирани во единствениот список на рекреативни риболовци кој се води во
Македонската Риболовна Федерација (поседуваат легитимација за било која година,
започнувајќи од 2008 ), потребно е да достават доказ за извршена уплата (уплатница) во
риболовно здружение во кое риболовецот сака да членува.
Здружението до МРФ доставува групен евиденциски лист за своите членови на кои
треба да се изврши продолжување на легитимацијата на кој се запишува име и презиме,
бројот на легитимацијата и евентуални измени на лични податоци (лична карта, адреса...)
како и прилог - доказ за извршени уплати (уплатници).

Член 12
За лица кои за прв пат поднесуваат барање за изготвување на легитимација (досега
не се евидентирани во единствениот список на рекреативни риболовци кој се води во МРФ)
освен доказ за извршена уплата (уплатница), до РЗК доставуваат и фотографија со димензии
3х4 см, задолжително да е во боја и не постара од 1 год. како и лични податоци за
изготвување на единечен евиденциски лист кој РЗК го доставува до МРФ.
Член 13
Списокот со податоци, доказ за извршена уплата и фотографиите можат да се
доставуваат на поштенска или електронска адреса на МРФ.
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Член 14
Списокот на членовите ги содржат следните податоци:
Назив на РЗК
Име и презиме на рекреативен риболовец
Број на лична карта
ЕМБГ
Адреса и место на живеење
e-mail адреса
Контакт телефони

Член 15
По добивање на документацијата, доколку истата е комплетна и не е спорна,
стручната служб на МРФ, во што е можно пократок рок, ги евидентита лицата во
евиденцијата на МРФ и ги изработува легитимациите.
Член 16
Стручната служба на МРФ води матична книга на сите регистрирани рекреативни
риболовци.
Евиденцијата во матичната книга се води по РЗК.
Матичната книга ги содржи податоците од член 14.
Член 17
Странски државјанин може да оствари право на добивање на легитимација за
рекреативен риболов на сопствено барање под услови и на начин како и лица државјани на
Р. Македонија.
Во списокот со податици покрај личните податоци од патната исправа се ставаат
телефоните и адресата каде што привремено пестојува во Р. Македонија.
Член 18
Рекреативните риболовци, поради неплаќање на членарина према МРФ за дадена
календарска година, се бришат од евиденција за таа година .
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 19
Во рок од 6 (шест) месеци од денот на стапување на сила на овој Правилник, сите РЗК
се должни да ги достават комлетните документи наведени во член 2, во спротивно ќе бидат
избришани од членстото и евиденцијата на МРФ.
Член 20
Измени и дополнувања на овој правилник, се врши на начин и постапка како и за
негово донесување.

Член 21
Толкување на одредбите на овој правилник дава Управниот Одбор на МРФ.
Член 22
Овој правилник стапува во сила со денот на неговото донесување, а се применува
веднаш.
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