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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување   и дополнување на Законот за рибарство и
аквакултура,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули
2014 година.

Бр. 07-3062/1 Претседател
31 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И
АКВАКУЛТУРА

Член 1
Во Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“

број 7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12 и 164/13) по членот 28 се додава нов член 28 - а, кој
гласи:

„Член 28 - а
Во случај на непотпишување на понудениот договор за концесија на риби по избор на

правно лице како најповолен понудувач или во случај на раскинување на договорот,
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува Решение за исклучување на
правното лице од сите идни постапки за доделување на концесија на риби во период од три
години од денот на донесување на решението. За втора негативна референца периодот на
исклучување изнесува пет години, а при трета негативна референца на правното лице му се
дава Решение за трајно исклучување за учество во понатамошните постапки за доделување на
концесии за риби.

Министерството изготвува листа со негативни референци на правни лица што се
објавува на веб страната на министерството.

Забраната за учество во сите идни постапки за доделување на концесија на риби се
однесува на правното лице и на капитално, управувачки и роднински поврзани фирми,
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како  и  на  основачите на  правното  лице  кое  има  негативна  референца,  неговите
содружници и членовите на органите на управување, како и поврзаните правни лица и
заинтересираната страна согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

Министерството го известува правното лице за донесување на решението, а правното лице
има право на жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки.“

Член 2
Членот 33 се менува и гласи:
„Концесионерот е должен да води дневна евиденција за уловената риба во електронска

форма. Концесионерот е должен на дневна основа да доставува евиденција за количината на
уловот на риби до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопантво и
Државниот инспекторат за земјоделство.

Евиденција од став 1 на овој член се води во електронска форма и особено ги содржи следните
податоци:

- влез и излез на рибарите во риболовната вода,
- количина на улов по видови,
- количина на маломерна риба по видови,
- број и вид на риболовна опрема и алат,
- евиденција и документи за продажба на рибата по денови и
- податоци за рибарот.
Формата и содржината на образецот за дневна евиденција на риболовните подрачја од став

1 на овој член како и начинот на нејзиното водење ќе го пропише министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство со Правилник на кој согласност дава Владата на
Република Македонија.“

Член 3
Во членот 36-и во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат

зборовите: „и формата и содржината на уверението за положен испит.“

Член 4
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на

влегувањето во сила на овој закон.

Член 5
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на

Република Македонија“, освен одредбите од членот 2 од овој закон кои ќе започнат да се
применува по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

2 од 2

www.pravdiko.mk


