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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 помош при заштита на рибниот фонд
I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Комисијата за помош при заштита се формира член 9, став 2, алинеа 7, 8, 17 и 27,
како и член 43 став 4 од Статутот на МРФ и ги има правата и обврските кои се
дефинирани со Статутот на МРФ и овој Правилник.
Член 1
Основни задачи на комисијата се:
• да осмислува, организира и практично да пружа помош при заштитата на
рибите од риболовните ревири и рекреативните зони.
• да пружа помош при вршење контрола на рекреативниот риболов на
риболовните ревири и рекреативните зони
• да врши контрола на спроведувањето на одредбите од Статутот и одлуките
на УО на МРФ од страна на концесионерите (членки на МРФ) на риболовните
ревири и рекреативните зони.
• да врши оспособување и едукација на овластените рибочувари и контролори
преку организација на состаноци, предавања, обуки и слично.
• да иницира и организира акции во координација со МВР и ДИЗ при МЗШВ на
водите кои се без концесија во Македонија, посебно за време на мрест на
одредени видови на риби.
Член 2
Комисијата за помош при заштита на рибниот фонд ја формира Управниот одбор (во
понатамошен текст УО) на Македонска Риболовна Федерација (во понатамошен
текст МРФ).
Комисијата е составена од 9 (девет) члена, а Претседателот го назначува УО на
МРФ. При формирањето на комисијата и изборот на членови ќе се внимава да се
застапени членови од повеќе региони на Македонија, со цел да се има подобар увид
во состојбите со водите низ државата.

Член 3
Мандатот на членовите на комисијата трае до завршувањето на мандатот на УО на
МРФ. По потреба и по барање на претседателот на комисијата УО на МРФ може да
изврши измена и надополнување на составот на истата.
Член 4
Финансирањето на акциите ќе се врши преку буџетот на МРФ. За финансирање на
активностите на комисијата кои важат исклучиво при изведување акции, се
предвидуваат средства во висина од 10% од износот на делот кој останува за МРФ
од секоја издадена легитимација за рекреативен риболов. За овие средства ќе биде
отворена посебна под-сметка на МРФ (по примерот на спортската сметка на МРФ) и
од таа сметка ќе се исплаќаат средствата потрошени за акциите. Предвидените
средства за финансирање на комисијата во висина од 10% ќе бидат наменети
исклучиво за потребите на комисијата и нема да можат да бидат пренаменети без
одлука на УО на МРФ.
Член 5
Комисијата за помош при заштита своите задачи и практични активности на терен ги
врши преку тело составено од овластени лица за вршење на контрола –
КОНТРОЛОРИ (Овластени рибочувари).
Контролорите во комисијата ги назначува УО со донесување на Одлука, а на
предлог на членовите на УО, претседателот и генералниот секретар на МРФ и
претседателот на Комисијата за помош при заштита.
Бројот на членовите на контролата е варијабилен и не е ограничен.
Контролорот ги извршува поставените задачи согласно правата одредени со овој
правилник.
Член 6
Контролори на Комисијата за помош при заштита при МРФ се бираат од:
- Овластените рибочувари на концесионерите – членки на МРФ
- членовите на МРФ кои поседуваат овластување за рибочувар
Член 7
За извршување на своите задачи Комисијата организира повремени или постојани
акции за помош при контрола и заштита.
Во акциите за контрола и заштита може да учествуваат:
• овластените контролори на МРФ кои имаат овластување за рибочувар;
• овластените рибочувари на концесионерите на риболовните ревири и
рекреативни зони;
• лица вработени во МВР
• инспектори од Државниот инспекторат при МЗШВ
• трети лица кои присуствуваат како поддршка на акциите (возачи, членови
на УО на МРФ) кои немаат овластување директно да вршат контрола и
заштита
Член 8
Секоја акција претседателот на комисијата ја организира самостојно и според
сопственото согледување за потребата од нејзино извршување, со претходна
согласност од претседателот или генералниот секретар на МРФ.

Претседателот на комисијата може да организира акција и на барање на
поединечен концесионер на риболовен ревир или рекреативна зона кој е членка на
МРФ.
Член 9
Пред секоја акција се дефинира целта на акцијата која се извршува а може да биде:
• помош при контрола на рекреативен риболов;
• помош при акција за откривање на криволов;
• помош при акција за спречување на криволов;
• помош при акција за откривање на загадувачи;
• акција за чистење - еколошка акција и сл.
За секоја акција одделно, претседателот на комисијата ги одредува учесниците во
акцијата.
Член 10
Комисијата се состанува по потреба и води записници за одржаните
состаноци.
II.

ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ

Член 11
По секоја извршена акција Комисијата доставува извештај и финансов преглед за
потрошените средства до УО на МРФ и извештај до концесионерот на рибниот фонд
каде се одвивала акцијата (без финансов дел) најдоцна во рок од 10 (десет) дена по
спроведената акција.
Член 12
Комисијата изготвува годишен извештај за спроведените акции и ги доставува до
УО на МРФ најдоцна до 30-ти ноември за тековната година.
Подготвува годишен предлог план со финансиска конструкција и ја доставува до УО
на МРФ на усвојување најдоцна до 30-ти ноември во тековната за следната година.
Член 13
Комисијата подготвува програма за спроведување на семинари и курсеви за стручно
дооспособување на членовите кои ќе ги спроведуваат риболовните контроли.
Член 14
Комисијата за заштита има право да пружа помош при изведување на акции на цела
територија на РМ и на сите риболовни ревири и рекреативни зони.
Пред изведувањето на акциите, Комисијата за помош при заштита може, но не мора
да го извести концесионерот на риболовната вода, но има обврска да ги извести
Државниот земјоделски инспекторат и МВР за своите планови и начинот на
изведување на акцијата.
Член 15
Комисијата со помош на УО на МРФ ќе настојува да се формира мешовита комисија
со МВР и ДИЗ при МЗШВ, која би се состанувала квартално и би се договарале
заеднички акции за заштита на водите.

III.

Права и обврски на овластениот контролор

Член 16
Контролата која ја вршат овластените рибочувари од Комисијата се однесува на
контрола на рекреативните и спортски риболовци, а во смисла на:
- контрола на легитимации за рекреативен и спортски риболов;
- контрола на дозволи за рекреативен риболов;
- контрола на риболовен прибор;
- контрола на количина на уловена риба;
- контрола на големина на уловена риба.
Член 17
Контролорот времено ќе го одземе уловот, риболовните средства и приборот,
доколку констатира прекршување на Законот за рибарство и аквакултура и
риболовна основа:
• непоседување на легитимација (член 49 став 1),
• непоседување на дозвола (член 50 став 1),
• користење недозволен риболовен прибор (член 93 став 7, 8, 9 и 10),
• ловење риби под одредена големина и над дозволена количина утврдена во
риболовната основа (член 93 став 6)
Контролорот може времено да одземе риболовен прибор во присуство на
претставник од МВР или претставник од Републичкиот инспекторат за земјоделство
при МЗШВ во согласност со одредбите од Законот за рибарство и аквакултура и
подзаконските акти.
Контролорот за времено одземените средства и прибор е должен да издаде
(напише) реверс.
Контролорот е обврзан да изготви записник и извештај за констатираната
неправилност, да прибере докази (документ, фотографија, изјава и сл.) и истите да
ги достави до Комисијата за помош при заштита и УО на МРФ.
Член 18
Привремено одземениот улов, риболовни средства и опрема по спроведените акции
контролорот со прекршочна пријава ги доставува до Државниот инспекторат при
МЗШВ во рок од 5 (пет) дена за понатамошна постапка.
Член 19
Комисијата за помош при заштита на рибниот фонд при спроведување на акциите,
контактира со органите на Министерството за внатрешни работи, Државниот
ивспекторат при МЗШВ и концесионерите на риболовните ревири и рекреативни
зони.
Член 20
Овој правилник стапува на сила со денот на неговото донесување.
Управен одбор на МРФ
Председател
Проф. д-р Васил Костов с.р.

