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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 23 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1259/1 

23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, 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, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14 и 154/15), во членот 36-ѓ став 1 зборот 

„Министерот “ се заменува со зборот „Министерството“, а зборовите: „или од него овластено 

лице“ се бришат.  

 

Член 2  

Членот 62 се менува и гласи:  

„Регистарот од членот 61 од овој закон се води во Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство.  

Во регистарот се запишуваат субјектите од членот 61 од овој закон по претходно 

доставено барање до Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.  

 Кон барањето од ставот 2 на овој член се доставува и следнава документација:  
-доказ за вршење дејност слатководна аквакултура или општа клаузула за бизнис,  

- доказ дека е сопственик или корисник на рибникот, полурибникот, кафезот    и  

оризиштето или на површината на која се наоѓаат рибникот, полурибникот и оризиштето  

и  

- записник од Државниот инспекторат за земјоделство за констатирана состојба.  

Овластеното  службено  лице  од  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и 

водостопанство  кое  ја  води  постапката  за  запишување  во  регистарот  е  должно 

документите од ставот 2 алинеи 1 и 3 на овој член по службена должност да ги побара од 

надлежниот јавен орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  
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Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите  
од ставот 2 алинеја 1 и 3 на овој член е должно да ги достави до Министерството за  
земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од три дена од приемот на барањето.  

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето за запишување во регистарот на одгледувачи на риби 
донесува решение за запишување во регистарот на одгледувачи на риби, односно решение за 

одбивање на барањето.  

Против  решението  за  одбивање  на  барањето  за  запишување  во  регистарот  на 

одгледувачи на риби може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението.  

Одгледувачот на риби смее да ги одгледува само оние видови риби кои се наведени во 

решението за запишување во регистарот на одгледувачи на риби и е обврзан секоја 

промена да ја пријави во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 

рок од 15 дена од настанатата промена.  

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој член,  
формата  и  содржината  на  образецот  на  барањето  како  и  потребните  докази  за  
исполнување  на  условите  од  ставот 2  на  овој  член  ги  пропишува  министерот  за  
земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  

 

Член 3  
Членот 63 се менува и гласи:  

„Решение за издавање на Дозвола за аквакултура се издава на субјекти запишани во 

регистарот од членот 61 од овој закон по претходно поднесено барање до Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува и следната документација:  
-доказ за регистрација согласно со одредбите од Законот за ветеринарно здравство,  

-доказ за користење на водата согласно со одредбите од Законот за водите,  

-доказ за исполнуваат на условите согласно со одредбите од Законот за заштита на 

животната средина,  

-доказ за исполнување на условите согласно со Законот за градење, Законот за 

легализација на бесправно изградени објекти или Законот за земјоделското земјиште.  

 Овластеното  службено  лице  од  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и  

водостопанство  кое  ја  води  постапката  за  запишување  во  регистарот  е  должно 

документите од ставот 2 на овој член по службена должност да ги побара од надлежниот јавен 

орган во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите од 

ставот 2 на овој член е должно да ги достави до Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство во рок од три дена од приемот на барањето.  

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето за издавање на решението  за издавање на дозволата за 

аквакултура донесува решение за издавање на дозвола за аквакултура, односно решение за 

одбивање на барањето.  

Против решението за одбивање на барањето за издавање на решението  за издавање на 
дозволата за аквакултура може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот 

на приемот на решението.“.  

Формата и содржината на барањето и дозволата од ставот 1 на овој член како и 

потребните докази за исполнување на условите од ставот 2 на овој член ги пропишува 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  
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Член 4  
Во членот 65 став 1 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Во ставот 2 по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението“.  

 

Член 5  

Во членот 74 став 2 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. По 

ставот 3 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:  

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од 

денот на поднесување на барањето за овластување за вршење на работи од областа на 

рибарството донесува решение за вршење на работи од областа на рибарството, односно 
решение за одбивање на барањето.  

Против решението за одбивање на барањето за вршење на работи од областа на 

рибарството може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна 

постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението.“.  

Член 6  

Во членот 75 став 1 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок од 

15 дена од денот на приемот на решението“.  

Член 7  

Во членот 84 став 3 се менува и гласи:  

„Во регистарот од ставот 1 на овој член се запишуваат организациите по претходно 
доставено барање до Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство и кои ги 
исполнуваат следните услови:  

- да бидат регистрирани согласно со постоечките законски прописи,  

- да ги почитуваат правилата во поглед на риболовот, производството и продажбата, во 

смисла на овој закон и  

- да имаат одредено најмал број членови и најмал обем на производство.“. 
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:  

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од 

денот на поднесување на барањето за запишување во регистарот на организации на 

производители  донесува  решение  за  запишување  во  регистарот  на  организации  на 

производители, односно решение за одбивање на барањето.  

Против  решението  за  одбивање  на  барањето  за  запишување  во  регистарот  на 

организации на производители може да се изјави жалба до Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението.“.  

Член 8  

Во членот 105 став 5 се менува и гласи:  

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од  

денот на поднесување на барањето за запишување во регистарот на репроцентри донесува  
решение за запишување во регистарот на репроцентри, односно решение за одбивање на  

барањето.”.  

Ставот 8 се менува и гласи:  
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„Формата и содржината и начинот на водење на регистерот од ставот 1 на овој член, како 
и формата и содржината на барањето од ставот 3 на овој член ги пропишува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  

 

Член 9  

Во членот 106 став 8 се менува и гласи:  

„Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член како и формата, 

содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 4 на овој член ги пропишува 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  

Член 10  
По  членот 112-а се додава нов член 112-б, кој гласи:  

 

„Член 112-б  

Глоба во износ од 25 до 50 евра денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на  

овластеното  службено  лице  во  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и 
водостопанство доколку во рокот утврден во членовите 62 став 3 и 63 став 2 од овој закон не 

ги побара потребните документи.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган ако во рокот утврден  

во членовите 62 став 3 и 63 став 4 од овој закон не ги достави бараните документи.“.  

Член 11  

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

влегување во сила на овој закон.  

Член 12  

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примената на овој закон ќе се 

завршат согласно со законот по кој биле започнати.  

 

Член 13  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за  

општата управна постапка согласно со членот 141  од Законот за општата управна  
постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15)  
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