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Врз основа на член 43 став 5 од Статутот на Македонска Риболовна федерација,
Управниот одбор на седница одржана на 25.12.2018 година донесе

ПРАВИЛНИК

за работа на комисија за доделување награди и признанија

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се регулираат видовите на награди и признанија, критериумите и
начинот на доделување.
Член 2
Македонска Риболовна Федерација (во натамошниот текст МРФ) установува видови
награди и признанија кои се доделуваат за посебен придонес за афирмацијата,
унапредувањето и развивањето на рекреативниот и спортскиот риболов, заштита на
водите и рибите во нив, како и унапредувањето на животната средина.
Член 3
Под поимот „посебен придонес за афирмацијата, унапредувањето и
развивањето на рекреативниот и спортскиот риболов, заштита на водите
и рибите во нив, како и унапредувањето на животната средина“, се
подразбира работа на здравствена, еколошка и непосредна физичка заштита на
рибите и другите корисни животни кои ги населуваат и живеат во риболовните води,
сузбивање на рибокрадството, развивање на риболовниот морал и етика, афирмација
на рекреативниот и спортскиот риболов, заштита на природата и човековата околина,
развој на риболовниот туризам, ширење и јакнење на севкупните односи во
рекреативниот и спортскиот риболов, јакнење на другарството, постигнување на
видни резултати на спортско риболовни натпревари, како и за други заслуги кои се од
општ интерес за развојот на риболовот во Р. Македонија.

II. ИЗБОР И СОСТАВ
Член 4
Членовите на Комисијата за доделување на награди и признанија на МРФ (во
натамошниот текст Комисија) ги бира и разрешува Управниот одбор (во натамошниот
текст УО) на МРФ, со мандат од 4 (четири) години.
Членовите можат да бидат избирани за повеќе од 1 (еден) мандат.
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Комисијата брои 3 (три) члена.
Членовите на Комисијата, до УО на МРФ, можат да поднесат неотповиклива оставка.
Член на Комисијата, кој неоправдано не присустувал на 3 (три) седници во текот на
неговиот мандат, по предлог на Комисијата го разрешува УО на МРФ.
III. НАЧИН НА РАБОТА
Член 5
За прашањата од својата надлежност Комисијата работи и одлучува на седници.
Конститутивната седница ја закажува Ген. секретар на МРФ, на која задолжително
присуствуваат сите членови.
На конситутивната седница се избира председател и заменик председател на
Комисијата.
Член 6
Комисијата одржува седници по потреба, а најмалку еднаш во годината.
Седниците ги закажува и со нив раководи претседателот на Комисијата, а во негово
отсуство заменик претседателот.
Седница на Комисијата може да се закаже и по барање на член на Комисијата поради
укажана потреба.
Седниците се закажуваат преку електронска пошта, најдоцна 5 (пет) дена пред
одржувањето, и за истата се доставуваат материјали по кои ќе се дискутира.
Член 7
За работата на седницата на Комисијата се води записник.
Записникот го води член на Комисијата што ќе го определи претседателот.
Комисијата го разгледува и усвојува записникот на крајот од тековната седница и
секој член на Комисијата има право да даде забелешка.
Усвоениот записник го потпишува претседателот на Комисијата и членот на
Комисијата што го водел записникот.
Член 8
Врз основа на усвоениот записник, претседателот изготвува заклучок и предлогот на
Комисијата го доставува до УО на МРФ.
Член 9
Комисијата може да работи и полноважно да одлучува ако на состанокот присуствува
мнозинството од членовите (најмалку 2 члена).
Комисијата ги донесува одлуките со просто мнозинство од присутните членови кои
гласаат јавно “за“ или “против“.

IV. ВИДОВИ НА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
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Член 10
Признанија, во смисол на Член 2 од овој Правилник, се:
1.
2.
3.
4.

Почесно членство;
Златна плакета;
Златна значка;
Благодарница.

Награди , во смисол на Член 2 од овој Правилник, се:
1. Пехар;
2. Медал;
3. Диплома.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
Член 11
Признание „Почесно членство“ се доделува на лице кое со својата работа дал
посебен придонес за афирмација на МРФ, омасовување, унапредување и развивање
на рекреативен и спортски риболов, како и заштита на рибниот фонд во одите во Р.
Македонија, да се истакнал на полето на риболовната етикаи морал и активно
учествувал во спроведувањето на активностите и реализација на програмските
задачи на МРФ најмалку 20 години.
Почесниот член добива диплома (образец) кој го утврдува УО на МРФ.
Почесен член ги има сите права на редовен член.
Член 12
Признанија „Златна плакета и златна значка“ се доделуваат по повод јубилеји од
основањето, како и други значајни настани поврзани со постоењето и работењето на
МРФ, на субјекти за долгогодишно активно учество во органите и телата на своето
РЗК и МРФ, и имаат особен придонес за афирмација, омасовување, унапредување и
развивање на рекреативен и спортски риболов во Р. Македонија како и заштита на
рибниот фонд и природата на својот риболовен ревир и пошироко, како и на
спортисти за постигнати врвни спортски резултати на званични меѓународни
натпревари.
Член 13
Во исклучителни случаи УО на МРФ може да додели златна плакета или златна
значка и на други организации и лица, ако имаат придонес од посебен интерес за
рекреативниот и спортскиот риболов, како и заштита на рибниот фонд и природата во
Р. Македонија.
Член 14
Благодарница се доделува на РЗК, поединци членови на РЗК, поединци членови на
органи и тела на МРФ, како и на други субјекти (организации или лица) кои
учествувале во организација на одделни настани поврзани со рекреативниот и
спортскиот риболов и дале свој придонес за успешна реализација на истите. со цел
афирмација, на МРФ и риболовот во Р. Македонија.
Член 15
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Награди „Пехар, медал и диплома“ се доделуваат на РЗК членки на МРФ, или на
нејзини членови за постигнати видни спортски резултати на спортско-риболовни
натпревари во организација на МРФ.
VI. ПРИЗНАНИЈА
Признанија можат да се доделат на:
•
•
•
•
•
•

Член 16

РЗК, организации и поединци на предлог на Собранието на МРФ;
РЗК, поединци членови на РЗК кое членува во МРФ, како и поединци членови
на органите и телата на МРФ на предлог на Надзорниот или УО на МРФ;
На дриги субјекти (поединци и организации) на предлог на УО на МРФ;
РЗК и поединци, членови на РЗК кое членува во МРФ, на предлог на
Комисијата на МРФ;
РЗК, на предлог и образложение од сопствената комисија за доделување на
награди и признанија;
Поединци, членови на РЗК, кое членува во МРФ, на предлог и образложение од
сопствената комисија за доделување на награди и признанија.

Член 17
Признанија не може да се доделуваат на лица кои се казнети за дисциплински или
кривични престапи во рекреативниот или спортскиот риболов додека траат правните
последици, или ако постои сомнение дека имаат склоност кон рибокрадство или други
незаконски дејствија.
Член 18
Свои предлози за доделување на признанија можат да поднесат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Собрание;
Надзорен одбор;
УО;
Комисија на МРФ;
Комисии како работни тела на МРФ;
РЗК.

•

Предлози поднесени од делегатите на Собранието се усвојуваат на самата
седница со просто мнозинство на гласови;
Надзорниот одбор свои предлози со образложение ги доставува до Комисијата
на МРФ;
Предлозите за доделување признанија членовите на УО ги поднесуваат на
седница. По сите поднесени предлози се носи Одлука со мнозинство на
гласови;
Комисија на МРФ може да даде сопствен предлог или да изготви предлог
поднесен од Надзорниот одбор, РЗК или комисии како работни тела на МРФ;

•
•

•
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•
•

Комисиите, како работни тела на МРФ, свои предлози со образложение ги
доставуваат до Комисијата на МРФ;
РЗК предлозите со образложение од сопствената комисија за доделување на
награди и признанија ги доставува до Комисијата на МРФ.

Сите предлози поднесени до Комисијата на МРФ (од Надзорниот одбор, комисии како
работни тела на МРФ и РЗК) се разгледуваат на седница на Комисијата, истата
изготвува предлог за доделување признание во согласност со овој Правилник, и го
упатува до УО на МРФ на усвојување.
Сопствените предлози Комисијата на МРФ ги изготвува на седници согласно овој
Правилник, и ги доставува до УО на усвојување.

VII. НАГРАДИ
Член 19
На спортско риболовните натпревари во организација на МРФ, на првите три
пласирани екипни или поединци во сите категории и дисциплини, им се доделуваат
пехари, медаљи и дипломи.
а) Дисциплина „Пливка“

Член 20

На риболовните натпревари кои се организираат во екипна и во поединечна
конкуренција, по завршетокот на сите предвидени кола:
• На првите три пласирани екипи се доделуваат пехари и дипломи, како и дипломи
и соодветни медали за натпреварувачите, резервен натпреварувач (на предлог
на капитенот на екипата) и капитенот на екипата;
• На првите три пласирани натпреварувачи се доделуваат пехари, дипломи и
соодветни медали.
На риболовните натпревари кои се организираат само во екипна конкуренција (Куп на
РМ), на првите три пласирани екипи се доделуваат пехари и дипломи, како и дипломи
и соодветни медали за натпреварувачите, резервен натпреварувач (на предлог на
капитенот на екипата) и капитенот на екипата.
На риболовните натпревари кои се организираат само во поединечна конкуренција,
по завршетокот на сите предвидени кола, на првите три пласирани натпреварувачи се
доделуваат пехари, дипломи и соодветни медали.
б) Дисциплина „Крап“
На лига натпреварите во дисциплина Крап, по завршетокот на сите предвидени кола,
на РЗК на првите три пласирани екипи (дуа), се доделуваат пехари и дипломи, како и
дипломи и соодветни медали на натпреварувачите, резервниот натпреварувач и
капитенот на екипата.
На екипа (дуо), со најголема изловена риба, на двајцата натпреварувачи кои го
изловиле најголемиот примерок, се доделуват пехари, дипломи и медали.
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На Куп-от на Р. Македонија во оваа дисциплинана на РЗК на првите три пласирани
екипи (дуа) се доделуваат пехари и дипломи, како и дипломи и соодветни медали на
натпреварувачите, резервниот натпреварувач и капитенот на екипата.
На екипа (дуо), со најголема изловена риба, на двајцата натпреварувачи кои го
изловиле најголемиот примерок, се доделуват пехари и дипломи и медали.
в) Дисциплина „Спин“ и „Мушичка“
На риболовните натпревари во овие дисциплини, што се организираат во екипна и
поединечна конкуренција, по завршетокот на сите предвидени кола:
• На првите три пласирани екипи се доделуваат пехари и дипломи, како и дипломи и
соодветни медали за натпреварувачите, резервниот натпреварувач и капитенот на
екипата;
• На првите три пласирани натпреварувачи се доделуваат пехари, дипломи и
соодветни медали.
На риболовните натпревари кои се организираат само во поединечна конкуренција,
на крајот од сите предвидени кола, на првите три пласирани натпреварувачи се
доделуваат пехари, дипломи и соодветни медали.
г) Прогласување на најдобри екипи и поединци во спортски риболов
По завршувањето на секоја натпреварувачката сезона, на најдобро пласираните
екипи и поединци во спортски риболов во Р. Македонија, во сите дисциплини и
категории, се доделуваат награди за постигнати видни спортски резултати како на
национални така и на меѓународни натпревари, во сите дисциплини и категории.
•

•

Во екипна конкуренција, („Екипа на годината“), на првопласираните екипи се
доделуваат пехари и дипломи, како и дипломи и медали на натпреварувачите,
резервниот натпреварувач и капитенот на екипата. Резервниот натпреварувач и
капитен се одредуваат според учеството на лига натпреварите или на државното
првенство на РМ;
Во поединечна конкуренција, („Спортист на годината“), на првопласираните
натпреварувачи се доделуваат пехари, дипломи и медали.

Ранг листа, согласно усвоените „Критериуми за прогласување на најдобри екипи и
поединци во спортски риболов во Р. Македонија“, ја изготвува натпреварувачката
комисија на МРФ за секоја дисциплина одделно и ја доставува до Комисијата на МРФ.
Врз основа на Ранг листи поднесени од комисиите за натпревари, Комисијата на МРФ
изготвува предлог за најдобри екипи и поединци, „Екипа на годината“ и “Спотист на
годината“, и го доставува до УО на МРФ на усвојување.
Член 21
УО може да установи доделување и на други награди, во вид на риболовна опрема
или парични награди, за постигнати видни спортски резултати на национален или
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меѓународен план, чија вредост/висина се одредува со посебна Одлука, на предлог
на комисијата за натпревари за секоја дисциплина одделно.
Комисиите за натправари своите предлози со образложенија, ги доставуваат до
Комисијата на МРФ, која согласно овој Правилник изготвува предлог и го доставува до
УО на усвојување.
VIII. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ
Член 22
Признанијата и наградите (дипломи за постигнати врвни спортски резултати на
натпревари во организација на МРФ) од Член 10 од овој Правилник, ги потпишува
претседателот на МРФ или од него овластено лице.
За признанијата се води евиденција во МРФ и во ЗСР.
Признанијата се предаваат на пригоден начин на свечености и јубилеји.
Терминот и местото на доделувањето на признанијата го одредува УО на МРФ за
секој настан одделно.
Наградите се доделуваат по секое завршно коло, во сите дисциплини и категории.
Наградите можат да се доделат и во друг термин и место за што Одлука донесува УО
на МРФ.
Терминот и местото на доделувањето на наградите на најдобрите екипи и поединци
во спотски риболов во Р. Македонија, „Екипа на годината“ и “Спотист на годината“, за
секоја натпреварувачка година одделно се одредува со Одлука на УО на МРФ.
Член 23
Комисијата на МРФ по електронска пошта ги известува РЗК, поединците членови на
РЗК и поединците или организациите кои со својата дејност допринеле за развој на
спортскиот и рекреативниот риболов, за доделена награда или признание.
Во известувањето се наведува видот на признанието или наградата, како и термин и
место за доделување на истите.
IX.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24
Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото донесување.

Македонска Риболовна федерација
Претседател,
Проф д-р Васил Костов с.р.
Скопје, 2018 година
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