Врз основа на член 17 став 8 и член 18 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура
(„Службен весник наРепублика Македонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО
РИБИТЕ И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на годишниот план за заштита и
стопансисување со рибите и содржината на годишниот извештај за реализација на
годишниот план.
Член 2
Годишниот план за заштита и стопансисување со рибите содржи:

-

1. податоци за концесионерот;
назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице;
седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице;
ЕМБГ односно ЕМБС на концесионерот и
контакт телефон, e-mail адреса, факс.
2. податоци за риболовната вода од која се користат рибите;

3. мерки за заштита и одржување на рибите:
- организација на рибочуварска служба (број на рибочувари со основен план за
физичка заштита на рибите);
- следење на состојбата на водата, заболување и помор на риба како и
невообичаено однесување на рибите;
- планирање за постапка со рибите во случај на недостаток со вода и/или поплави и
- посебни мерки за заштита на природни плодишта.
4. план на порибување по количини, видови и период на порибување
согласно риболовната основа;
5. количини на планиран улов по видови риби за рекреативен и стопанск
риболов за односната година согласно риболовната основа;
6. риболовна динамика за:
a. стопански, мелиоративен и селективен риболов:
- влез и излез од риболовната вода по часови;
- број на ловни денови во месецот;
- вид и број на риболовен алат и
- број на рибари и риболовци по риболовен ден.
b. рекреативен риболов:
- број на риболовни денови.
7. планирани финансиски средства за:
- порибување;
- физичка заштита;
- инвестиции во набавка на опрема;
- одржување и унапредување на животната средина и
- обука и воведување на нови технологии.

Член 3
Годишниот извештај за реализација на годишниот план за заштита и стопансисување со
рибите покрај основните податоци за концесионерот и риболовната вода од која се
користат рибите, содржи:
- опис на мерките и активностите преземени за заштита и одржување на рибите,
бројот на ангажирани рибочувари, вкупен број на работни часови реализирани
за физичка заштита на рибите, мерките преземени за заштита на природните
плодишта и активностите преземени за следење за состојбите на водата и
начинот на нивното извршување.
Доколку во годината за која се однесува извештајот, на риболовната вода
имало појава на невообичаено однесување на рибите, нивно заболување или
помор концесионерот треба да ги наведе преземените активности.
- мерки преземени за извршеното порибување, односно податоци за видовите
риби со кои е извршено порибувањето, нивната количина во килограми и
периодот на порибување.
- податоци за вкупната количина на уловената риба за стопански и рекреативен
риболов изразена во килограми и проценти во однос на планираниот улов
согласно риболовната основа.
- податоци за број на денови во кои се вршел стопански, мелиоративен и
селективен риболов по месеци, вкупен број на часови реализирани за
вршењето на риболовот и број на рибари по риболовен ден како и начинот на
вршење на риболовот (вид и број на риболовен алат).
За вршењето на рекреативниот риболов, треба да се наведе бројот на
риболовци кои ја посетиле риболовната вода како и вкупниот број на
риболовни денови.
- податоци за потрошените финансиски средства за извршеното порибување и
дополнителното вршење на физичката заштита и податоци за потрошените
финансиски средства за реализирани инвестиции во набавка на опрема и
воведување на нови технологии, реализирани средства за заштита, одржување
и унапредување на животната средина и извршени обуки од областа на
рибарството.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Скопје, Бр. 08 – 2631/1 20 февруари 2008 година
Министер за земјоделство,
шумарство
и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

