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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 24 јули
2012  година.

Бр. 07- 3442/1
24 јули 2012 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

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 и 53/11), во членот 26 став 1 зборовите: „ јавен конкурс на начин
и под услови утврдени со овој закон“ се заменуваат со зборовите: „јавен повик на начин и
под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Ставот 2 се брише.
Ставот 3 кој станува ставот 2 се менува и гласи:
„Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено содржи:
- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кои се

доделува концесијата),
- период за кој се доделува концесијата,
- рок за поднесување на пријави,
- адреса на која се доставуваат понудите,
- јазик на кој треба да бидат напишани понудите,
- надоместок за тендерската документација,
- лични, технички и финансиски услови кои треба да ги исполнат кандидатите,
- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,
- минималниот износ на надоместок за концесија и
- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни

рокови за поднесување на жалби.“
Ставовите 4 и 5 се бришат.
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Член 2
Во членот 27 став 1 во воведната реченица зборот „конкурс“ се заменува со зборот

„повик“, а по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „освен условите
пропишани со Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Член 3
Членот 28 се менува и гласи:
„Почеток и времетраење на концесија
Врз основа на спроведениот јавен повик од членот 26 од овој закон, Владата на

Република Македонија донесува одлука за избор на најповолна понуда.
Врз основа  на одлуката од ставот 1  на овој член, министерот за земјоделство,

шумарство и водостопанство по овластување на Владата на Република Македонија со
избраниот понудувач склучува договор за концесија.

Како почеток на концесијата се смета денот утврден во договорот од ставот 2 на овој
член.

Рибите од риболовните подрачја се даваат на концесија за период од шест години.“

Член 4
Членот 29 се менува и гласи:
„Содржина на договорот
Меѓусебните односи за користењето на рибите од риболовните подрачја се уредуваат со

договорот за концесија за период од шест години.
Договорот од ставот 1 на овој член содржи:
1) вовед;
2) договорни страни;
3) дефиниција на поимите;
4) цел и предмет на договорот;
5) период за кој договорот е склучен;
6) имотните права на договорните страни;
7) поделбата на ризикот и придружните трошоци;
8) финансиски гаранции;
9) плаќања на договорните страни;
10)  настани  кои  можат  да  предизвикаат  штета  и  начинот на постапување на

договорните страни во случаи на нивно настанување;
11) договорна казна;
12) полиси за осигурување;
13) последици од неисполнување на договорните обврски;
14) право на надзор од страна на концедентот;
15) виша сила;
16) престанок на договорот;
17) заштита на животната средина;
18) доставување на известување во текот на договорениот период; 19)
заштита на интелектуална сопственост;
20) стандарди за квалитетот при извршување на концесијата;
21) склучување поддоговори;
22) важечко право;
23) јазик на договорот;
24) решавање на споровите што произлегуваат од договорот и
25) влегување во сила на договорот.
Кон договорот од ставот 2 на овој член се приложуваат и:
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1) додаток за стандарди на квалитет на извршување на договорот;
2) матрица за поделба на ризикот;
3) одлука за изборот на најповолна понуда;
4) тендерска документација;
5) понуда на избраниот понудувач;
6) извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот партнер;
7) гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот;
8) гаранција на матичната компанија за Друштвото за посебна намена и
9) деловен план на концесионерот.“

Член 5
Членот 30 се менува и гласи:
“Престанок на концесијата
Концесијата престанува да важи во следниве случаи:
- истекот на рокот на важење на договорот за концесија,
- едностран раскин на договорот за концесија од страна на концедентот,
- едностран раскин на договорот за концесија од страна на концесионерот,
-  спогодбено раскинување на договорот за концесија,
-  стечај или ликвидација на концесионерот, ако со договорот за концесија не е поинаку

уредено и
- други случаи предвидени со закон и договорот за концесија.“

Член 6
Членот 31 се менува и гласи:
„Измена и еднострано раскинување на договорот за концесија
Договорот за концесија покрај во случаите утврдени во членот 41 од Законот за

концесии и јавно приватно партнерство може да се изменува и во случај на:
- промена на намената на одделни делови од риболовното подрачје,
- привремени ограничувања, прекини или приспособувања на водното право и
- заштита на природата или за изградба на објект или извршување на дејност од јавен

интерес.
Договорот за концесија покрај во случаите утврдени во членот 44 од Законот за

концесии и јавно приватно партнерство може еднострано да се раскине од страна на
концедентот и во случај концесионерот да:

- не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа од членот 16  и
годишниот план од членот 17 од овој закон и

- неоправдано не доставува податоци пропишани со одредбите од членот 33 од овој
закон.“

Член 7
Во членот 35 став 1 зборот „конкурс“ се заменува со зборот „повик“.

Член 8
Во членот 42 ставови 1 и 3 зборот „конкурс“ се заменува со зборот „повик“.
Во ставот 2 зборот „конкурс“ се заменува со зборот „повик“, а зборовите: „ ја

спроведува комисијата од членот 26 став 4 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „се
спроведува согласно со членот 26 од овој закон“.

Ставот 3 се менува и гласи:
„Одлуката од ставот 2 на овој член особено содржи:
- образложение за оправданоста за доделување на концесијата,
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- назначување на целите на концесијата,
- предмет на концесијата,
- начинот и рокот во кој ќе биде спроведена постапката и
- висината на надоместокот за издавање на тендерската документација.“ По
ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено содржи:
- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кои се

доделува концесијата),
- период за кој се доделува концесијата,
- рок за поднесување на пријави,
- адреса на која се доставуваат понудите,
- јазик на кој треба да бидат напишани понудите,
- надоместок за тендерската документација,
- лични, технички и финансиски услови кои треба да ги исполнат кандидатите,
- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,
- минималниот износ на надоместок за концесија и
- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни

рокови за поднесување на жалби.“

Член 9
Во членот 43 став 1 зборот „конкурс“ се заменува со зборот „повик“.

Член 10
Членот 44 се менува и гласи:
„Содржина на договорот
Меѓусебните односи за користење на рибите од риболовните ревири и рекреативни

зони се уредуваат со договор, кој особено содржи:
1) вовед;
2) договорни страни;
3) дефиниција на поимите;
4) цел и предмет на договорот;
5) период за кој договорот е склучен;
6) имотните права на договорните страни;
7) поделбата на ризикот и придружните трошоци;
8) финансиски гаранции;
9) плаќања на договорните страни;
10)  настани  кои  можат  да  предизвикаат  штета  и  начинот на постапување на

договорните страни во случаи на нивно настанување;
11) договорна казна;
12) полиси за осигурување;
13) последици од неисполнување на договорните обврски;
14) право на надзор од страна на концедентот;
15) виша сила;
16) престанок на договорот;
17) заштита на животната средина;
18) доставување на известување во текот на договорениот период; 19)
заштита на интелектуална сопственост;
20) стандарди за квалитетот при извршување на концесијата;
21) склучување поддоговори;
22) важечко право;
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23) јазик на договорот;
24) решавање на споровите што произлегуваат од договорот и
25) влегување во сила на договорот.
Кон договорот од ставот 2 на овој член се приложуваат и:
1) додаток за стандарди на квалитет на извршување на договорот;
2) матрица за поделба на ризикот;
3) одлука за изборот на најповолна понуда;
4) тендерска документација;
5) понуда на избраниот понудувач;
6) извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот партнер;
7) гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот;
8) гаранција на матичната компанија за Друштвото за посебна намена и
9) деловен план на концесионерот.“

Член 11
Членот 45 се менува и гласи:
„Почеток и времетраење на концесија
Врз основа на спроведениот јавен повик од членот 42 од овој закон, Владата на

Република Македонија донесува одлука за избор на најповолна понуда.
Врз основа  на одлуката од ставот 1  на овој член, министерот за земјоделство,

шумарство и водостопанство по овластување на Владата на Република Македонија со
избраниот понудувач склучува договор за концесија.

Како почеток на концесијата се смета денот утврден во договорот од ставот 2 на овој
член.“

Член 12
Членот 47 се менува и гласи:
„Измена и еднострано раскинување на договорот за концесија за рекреативен риболов
Договорот за концесија за рекреативен риболов, покрај во случаите предвидени со

членот 41 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство може да се изменува и во
случај на:

- промена на намената на одделни делови од риболовното подрачје,
- привремени ограничувања, прекини или приспособувања на водното право и
- заштита на природата или за изградба на објект или извршување на дејност од јавен

интерес.
Договорот за концесија за рекреативен риболов, покрај во случаите предвидени со

членот 44 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство може еднострано да се
раскине од страна на концедентот и во случај концесионерот да:

- не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа од членот 16 и
годишниот план од членот 17 од овој закон и

- со незаконски начин на стопанисување ги влошува хидролошките, физичко-хемиските и
биолошките особини на водата.“

Член 13
Во членот 83 алинејата 2 се брише.

Член 14
Во членот 106 став 3 на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “и

записник за констатирана состојба по однос на видовите риби, објектите и опремата
изготвен од Државниот инспекторат за земјоделство”.
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Член 15
Во членот 110 точката 22 се менува и гласи :
“поседува, набавува и врши продажба на мрежи спротивно на членот 94 ставови 1, 2 и 3 од

овој закон;”.

Член 16
Во членот 112 точката 18 се менува и гласи:
“поседува, набавува и врши продажба на мрежи спротивно на членот 94 ставови 1, 2 и 3 од

овој закон;”.

Член 17
На постапките за доделување на концесија на рибите, како и на договорите склучени до

денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат одредбите од Законот за
рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 67/10,
47/11 и 53/11).

Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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