МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО
Врз основа на член 52 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весникnна
Република Македонија“ бр.7/08 и 67/10), министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА РЕКРЕАТИВЕН
РИБОЛОВ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НИВНОТО
ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на дозволите за рекреативен риболов
и потребната документација за нивното издавање, формата и содржината на образецот за
водење евиденција за бројот на издадени дозволи и количината на уловена риба, како и
начинот на водење на евиденцијата и доставување на податоците.
Член 2
Kонцесионерите на рибите и корисниците на рибите од подрачјата на Националните паркови се задолжуваат со дозволи за рекреативен риболов со доставување барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое ги содржи следните документи:
- доказ за уплатени средства (уплатница) во Буџетот на Република Македонија на име надоместок за концесија во висина од 10% од наплатениот надоместок за вкупно издадените
дозволи во предходната година,
- годишен план за заштита и стопанисување со рибите со позитивно мислење од овластена
установа– изработувач на риболовната основа за определената риболовна вода и
- преглед со број на задолжени, продадени и вратени дозволи за предходната година.
Доколку во тековната година субјектите два или повеќе пати задолжуваат дозволи за
рекреативен риболов, доставуваат барање без документите од став 2 на овој член.
Член 3
Евиденцијата за бројот на издадени дозволи се води на образец во А4 формат на бела
хартија.
Формата и содржината на образецот за водење евиденција на бројот на издадени дозволи е
дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Доколку субјектот е концесионер на риби од повеќе риболовни води, евиденцијата за бројот
на издадени дозволи ја води за секоја риболовна вода на поединечен образец.

Член 5
Евиденцијата за количината на уловена риба се води на образец во А4 формат на бела
хартија.
Формата и содржината на образецот за водење евиденција за количината на уловена риба е
дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Евиденцијата за количина на уловена риба се води врз основа на податоците за уловена
риба добиени од рекреативните риболовци.
Податоците од евиденцијата на рекреативните риболовци кои се членови на риболовното
здружение – концесионер а се однесуваат за друга риболовна вода, концесионерот во
писмена форма ги доставува до риболовните здруженија – концесионери на рибите каде е
вршен рекреативниот риболов.
Член 7
Податоците од обрасците за евиденција за бројот на издадени дозволи и за количина на
уловена риба се водат месечно, а се доставуваат еднаш годишно како составен дел на
годишниот извештај за реализација на годишниот план за заштита и стопанисување со
рибите.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година.
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