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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

УКАЗ 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 2 мај 
2018 година.
  
   Бр. 08-2980/1 Претседател
2 мај 2018 година на Република Македонија,
       Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, 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“ 

брoj 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16),  во член 2 
точката 56 се менува и гласи: „Рибочувар е лице вработенo кај концесионер на рибите, 
заради вршење непосредна (физичка) заштита на рибите и еколошка заштита на 
риболовната вода.”.

Член 2
Во членот 27 во алинејата 3 зборовите: „утврдена во риболовната основа од членот 16 

на овој закон“ се бришат.

Член 3
Во членот 28-а став 1 по зборовитe: „раскинување на договорот“ се додаваат зборовите: 

„во случаите предвидени во членот 47 став 2 од овој закон“.

Член 4
Во членот 36 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.”.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Легитимацијата од ставот 1 на овој член се издава врз основа на претходно доставено 

барање од концесионерот на рибите за вработеното лице до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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Концесионерот кон барањето доставува доказ дека лицето за кое се бара 
легитимацијата е вработено кај концесионерот на рибите со полно работно време и доказ 
дека има положено испит за стопански риболов.”.

Ставот 6 се менува и гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањето за издавање на легитимација за 

стопански риболов, формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански 
риболов и начинот на нејзиното издавање и враќање ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.”.

Член 5
Членот 36-а се менува и гласи:
„Испитот за стопански риболов се полага заради проверка на знаењето на кандидатите 

според програма за полагање на испит.
Испитот за стопански риболов се состои од два дела и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите со 

одговарање на определен број на прашања со тест и
- втор дел (практичен дел) со кој се проверува способноста за препознавање на 

видовите риби, техниките на риболов и практичната примена на одредбите од законската 
регулатива и се одговара усно.

Испитот за стопански риболов се полага пред Комисија за полагање на испити од 
областа на рибарството (во натамошниот текст: Комисијата).

Комисијата ја формира министерот за земојделство, шумарство и водостопанство. 
Комисијата е составена од пет члена, од кои три члена од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, еден член од Државниот инспекторот за 
земјоделство и еден член од овластените установи од областа на рибарството. 

Комисијата изработува база на прашања за полагање на испитот за стопански риболов 
кои се објавуваат на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

На членовите на Комисијата за секоја одржана испитна сесија им следува паричен 
надоместок во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, 
за што министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение.

Испитот за стопански риболов се спроведува најмалку двапати годишно.
За спроведениот испит Комисијата води записник.
За положениот испит, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

издава Уверение за положен испит.
Начинот на спроведување на испитот, содржината на програмата за полагање на 

испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит ги пропишува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.”.

Член 6
Членот 36-б се менува и гласи:
„Барањето за полагање на испитот од членот 36-а од овој закон, кандидатот го 

поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Кон барањето за полагање на испитот од ставот 1 на овој член кандидатот приложува 

докази за исполнување на следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,  
- да е полнолетен и
- да има  уплатени средства како надоместок за трошоци за полагање на испитот.
Комисијата утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот за  

стопански риболов.
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Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот писмено се 
информираат за датумот и времето на полагање на испитот најмалку осум дена пред 
неговото одржување на адреса на живеење наведена на барањето за полагање на испитот 
од страна на кандидатот и преку веб страницата на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.

Ако кандидатот после информирањето за датумот и времето на полагање на испитот 
заради оправдани причини не може да присуствува на денот на полагањето (болест, 
породилно отсуство, школување во странство и слично), а за тоа го извести 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најмалку три дена пред 
одржувањето на испитот, има право да полага во наредната испитна сесија, за што ќе важи 
предходно донесеното решение.

Надоместокот за трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот, а средствата 
се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.

Висината на надоместокот од ставот 7 на овој член ја определува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на реално направените трошоци за 
полагање на испитот неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, 
подготовката на базата на прашања, изготвување на материјали и уверенија за положен 
испит.

Член 7
Членовите 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 36-е, 36-ж, 36-з, 36-s, 36-и, 36-ј, 36-к, 36-л, 36-љ, 36-м, 

36-н, 36-њ, 36-о, 36-п и 36-р се бришат.
Член 8

Во членот 41 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 
„и риболовни здруженија.“.

Член 9
Во членот 43 во алинејата 2 зборовите: „или ангажиран“ се бришат.

Член 10
Во членот 86 став 3 се менува и гласи:
„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку концесионерот 

на рибите издава легитимација за рибочувар по предходно доставено барање. 
Концесионерот кон барањето доставува доказ дека лицето за кое се бара легитимацијата е 
вработено со полно работно време и доказ дека има положено испит за рибочувар.”.

Ставот 4 се менува и гласи:
„Рибочуварите се должни легитимацијата за рибочувар да ја носат при вршење на 

контролите.”.
Во ставот 6 зборовите: „или ангажманот” се бришат.
Во ставот 7 зборовите: „или ангажманот” се бришат.
Ставот 9 се менува и гласи:
„За спроведување на испитот за рибочувар се применуваат одредбите од членовите 36-а 

и 36-б од овој закон.“.

Член 11
Членот 112-а се брише. 



Службен весник на РМ, бр. 83 од 8.5.2018 година 

4 од 4

Член 12
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13
Започнатите постапки за полагање на испитот за стопански риболов и испитот за 

рибочувар до денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно  со одредбите 
од овој закон.

Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”.


