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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РИБАРСТВО 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и пол,итичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за рибар-
ство, што го усвои Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 27 март 1959 година и на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 27 март 1959 година. 

У бр. 2 
27 март 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите на овој закон се однесуваат на ло-

вот, одгледувањето и заштитата на рибите, рако-
вите, школките и другите корисни водни животни. 

Член 2 
Риболовните води се затворени и отворени. 
Затворени води се: 
а) рибниците и другите базени за одгледување и 

чувана на риби; 
б) полурибниците и каналите на мелиоратив-

ните системи, блата и стари речни корита доколку 
со отворените води не се во трајна или времена 
врска погодна за премин на рибите. 

Сите останати води се отворени. 
Поблиски прописи за прогласување на затво-

рени води, изградба на рибници и полурибници до-
несува републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на рибарството. 

Член 3) 
Рибите во отворените води и водите што наста-

нуваат од поплави се општонароден имот. 

Член 4 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

водите каде што е организирано одгледување и сто-
панисување на ,риби ^рибници, полурибници, кана-
да, блата и ал.), ако тоа т 9 определено поинаку. 

Член 5 
Со цел риболовните води правилно да се иско-

ристуваат и управуваат, отворените води се делат 
на риболовни подрачја и риболовни ревири. 

Риболовно подрачје е определен дел од отво-
рена вода или отворена вода со притоките и стра-
ничните води, кои во однос на рибарството прет-
ставуваат поврзана биолошка заедница и економ-
ска целина способна за самостојно стопанско ис-
користување. 

Под риболовен ревир се подразбира дел од вода 
кој може да биде и со-ставен дел од риболовно под-
рачје, а може да се искористува како самостоен 
рибо л овен објект во стопански или спортско-рибо-
ловни цели. 

Член 6 
Риболовните подрачја и ревири ги определува 

републичкиот орган: на управата надлежен за рабо-
тите на рибарството. 

Член 7 
Одделните риболовни подрачја или ревири или 

нивните делови Извршниот совет може да ги про-
гласи за резервати. 

Резервати се делови од отворени води во кои 
се в-оведува посебен режим на управување ако тоа 
го бара посебниот биолошки интерес или интересот 
за унапредувањето и заштитата на рибарството. 

Со актот за прогласување на резерватот се про-
пишуваат границите и начинот на неговото кори-
стење како и мерките за унапредувањето и зашти-
тата на рибарството во него. 

Член 8 
Одд,елни риболовни води и нивните делови што 

се од особено значење за природно плодење на ри-
бите и исхрана на рибниот подмладок можат да се 
прогласат како заштитни ревири или природни риб-
ни шгодишта. 

На заштитните ревири и природни рибни пло-
дишта е забранет секаков риболов. 

Одделни риболовни води и нивни делови во кои 
рибниот фонд е значително намален може привре-
мено да се прогласат за заштитни ,ревири. 

Решение за прогласување на заштитни ревири 
и плодишта донесува околискиот народен одбор но 
претходно' прибавено мислењ-е на Републичкиот за-
вод за рибарство. 

Член 9 
За унапредување на рибарството можат да се 

основаат ваучш-испитувачки и други установи, 
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II. Управување и користење на риболовните 
води 

Член 10 
Народниот одбор на општината управува со 

сите риболовни води на своето подрачје. 
Ако одредено риболовно подрачје или ревир 

опфаќа подрачје на две или повеќе општини, со тоа 
риболовно подрачје или ревир управува оној наро-
ден! одбор на општината, што, според обемот на ри-
барското производство' на неговото' подрачје, го 
определи народниот одбор на околијата на седница 
со рамноправно учество на обата собора. 

Ако одредено риболовно подрачје или ревир 
опфаќа подрачје на две или повеќе околии со тоа 
риболовно подрачје или ревир управува оној наро-
ден одбор на општината, што според обембт на ри-
барското1 производство споразумно' го определат на-
родните одбори на околијата. Во случај на спор, 
одлучува Извршниот совет. 

Член 11 
Риболовно подрачје или рееир, по правило', се 

дава на користење на стопански организации, спорт 
ски риболовни организации и установи што рабо-
тат на унапредување на рибарството. 

Член 12 
За користење на риболовното подрачје или ре-

вир стопанска организација, спортско риболовно 
друштво и установа што работи за унапредување 
на ,рибарство склучува договор со н,ародниот одбор 
на општината. Договорот е, по правило, повеќе-
годишен:. 

Договорот за користење на риболовното под-
рачје или ревир содржи услови за кои корисникот 
мора да се придржува и мерки што е должен: да ги 
презема со цел да се унапредува рибарството. 

Правото на користењето на риболовното под-
рачје или ревир, народниот одбор на општината 
може да го одземе од корисникот а ако тој го ко-
ристи спротивно1 на договорот или одредбите на 
рвој закон. 

Член 13 
Право на ловење во риболовно подрачје или 

ревир индивидуален професионален рибар здобива 
врз основа на дозвола за риболов. 

Дозволата за риболов од претходниот став се 
издава за една година. 

Член 14 
За користење на риболовно подрачје или ревир 

корисниците од член 11 и член 13 на овој закон 
плаќаат надоместок. 

III. Вршење на риболов 

Член 15 
Риболовот може да се врши во стопански или 

спортски цели. 
Член 16 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на рибарството, одредува во кои води 
може да се врши стопански риболов. 

Член 17 
Стопански риболов вршат стопански организа-

ции и индивидуални професидаалш рибари на кои 

рибарството им е основна дејност и се регистрирани 
(Како такви, 

Со стопански риболов можат да се бават и зем-
јоделски задруги и земјоделски стопанства преку 
погони на кои основна дејност им е рибарството и 
се регистрирани како такви. 

Член 18 
За вршење на стопански риболов на индивиду-

ален професионален рибар му се издава дозвола 
за риболов. Дозволата ја издава органот на упра-
вата надлежен за работите на рибарството на на-
родниот одбор на општината кој управува со рибо-
ловното подрачје или ревир за кој се издава до-
звола. 

Член 19 
Дозвола за вршење стопански риболов се из-

дава на1 индивидуален рибар што ги исполнува 
условите: 

1. да е државјанин на Федеративна Народна 
Република Југославија; 

2. да му е риболовот главно занимање; 
3. да е деловно способен; 
4. да има потребна стручна спрема; 
5. да не е осуден со правосилна судска пресуда 

на забрана вршење на рибарска дејност; и 
6. ,против него да не е изречена заштитна мерка 

одземање дозволата за риболов, додека таа заштит-
на мерка трае. 

Прописи за стручната спрема и начинот на 
стекнување на стручна спрема за рибар донесува 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет. 

Член 20 
Лицата запослени во стопанските претпријати-

ја и задруги кои вршат риболов се снабдуваат со 
посебни лични објави издадени од стопанско го 
претпријатие или задругата заверени од органот на 
управата надлежен за работите на рибарството на 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа претпријатието1 односно задругата. 

Член 21 
Спортски риболов вршат, членови на спортски 

риболовни друштва, здружени во сојуз на спортски 
риболовни друштва, а кои имаат дозвола за спорт-
ски риболов. 

Дневна дозвола за спортски риболов може да 
се издаде и на лице што не е член на спорт еко " 
риболовно друштво, а кое времено престојува во 
едно место на одмор, лекуваше или како турист. 

Лице што се бави со спортски риболов не смее 
да ја продава уловената риба, ниту да ја дава во 
замена. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на рибарството ќе пропише посебни усло-
ви под КОИ лицата помлади од 16 години можат да 
се занимаваат со спортски риболов. 

Член 22 
Странските државјани што1 се постојано наста-

нете во Федеративна Народна Република Југосла-
вија, можат да се занимаваат со спортски риболов 
под исти услови како и останатите граѓани. 

Странски државјани — туристи можат да се 
занимаваат со спортски риболов доколку се снабдам 
до дневна риббловна дозвола. 
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На членовите на дипломатски претставништва 
риболовни дозволи им издава републичкиот орган 
на управата надлетан за работите на рибарството 
преку Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти. 

Член 23 
Дозволата за спортски риболов може да биде: 
1. годишна со важност за една календарска го-

дина и за сите риболовни води на територијата на 
Народна Република Македонија; 

2. годишна со важност за една календарска го-
дина за одредени риболовни подрачја или ревири; 

3. дневна со важност од 1—30 дена за сите ри-
боловни води на територијата на Народна Републи-
ка Македонија; 

4. дневна со важност од 1—30 дена за одредени 
риболовни подрачја или ревири. 

Годишните дозволи за спортски риболов со важ-
ност за целата територија на Народна Република 
Македонија, ги издава органот на управата надле-
жен за работите на рибарството на народниот од-
бор на општината на чие (подрачје спортскиот ри-
боловец е настанат. 

Дневните дозволи за спортски риболов со важ-
ност за целата територија на Народна Република 
Македонија ги издаваат органите на управата над-
лежни за работите на рибарството на на,родните 
одбори на општините. 

Годишните и дневните дозволи за спортски ри-
болов со важност за едно риболовно подрачје или 
ревир ги издава органот на управата надлежен за 
работите на рибарството' на народниот одбор на оп-
штината кој управува со риболовното подрачје 
или рееир. 

По овластување на народниот одбор на општи-
ната дневни дозволи можат да издаваат и спорт-
ските риболовни друштва и туристичките органи-
зации. 

Дозволите за спортски риболов се издаваат по 
единствени обрасци што ги пропишува републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
рибарството по претходно прибавено мислење на 
Сојузот на спортските риболовни друштва на На-
родна Република Македонија. 

Член 24 
Височината на надоместокот за годишни и 

дневни спортски риболовни дозволи со важност :а 
сите риболовни води на територијата на Народна 
Република Македонија, ја одредува републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на рибар-
ството. Височината на надоместокот за годишни и 
дневни спортски риболовни дозволи со важност за 
едно риболовно подрачје или ревир ја одредува на-
родниот одбор на општината кој управува со рибо-
ловното подрачје или ревир, во рамките што ги од-
редува републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на рибарството. 

Височината на надоместокот за користење на 
риболовно подрачје или равир ја утв,рдува народ-
ниот одбор на општината, кој управува со риболов-
ното подрачје или ревир, за секоја година од,напред. 

Покрај надоместокот од претходните ставови 
народните одбори на општината можат да одредат 
и додатни надоместувања за дневен лов, ако тоа го 

бараат интересите за заштита и унапредувале на 
рибарството и риболовниот спорт. 

Член 25 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на рибарството, по претходно прибавено 
мислење од Сојузот на спротските риболовни дру-
штва на Народна Република Македонија, го одре-
дува риболовниот прибор и машките со кои може 
да се врши спортски риболов како и количината на 
дневниот улов. 

Член 26 
Риболовната дозвола од член 18 и 21 на овој 

закон не може да се отстапува на користење н.а 
др-уго лице. 

Член 27 
Спортските риболовни организации со цел да 

се унапредува рибарството можат да подигаат мре-
стилишта во согласност со републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на рибарството. 

Член 28 
За потребите на мрестилишта матична риба мо-

ж е да се лови и за време на ловостој на рибните 
плодипгга и заштитни риболовни ревири, со тоа што 
по вештачкото мрестење рибите се враќаат живи 
во водата. 

По исклучок републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на рибарството може да одо-
бри уловената риба од претходниот став да не се 
враќа жива во водата. 

Член 29 
Стручниот персонал и работниците на рибар-

ските научни установи како и на други научни 
установи што се занимаваат со испитувачка работа 
од областа на рибарството со цел на на,учно испи-
тување, може со дозвола што ја издава републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
рибарството да лови риби во сите риболовни води 
на Народна Република Македонија без оглед на 
ловостој забрана на риболов и минимална одредена 
големина на рибите и со сите риболовни средства. 

IV. Унапредување и заштита на рибарството 

Член 30 
Народниот одбор на општината презема мерки 

што придонесуваат за унапредување на рибарство-
то и заштита на риболовните води со кои управува, 
а особено: 

1. се грижи за заштита на рибите и рибниот 
подмладок и др,уги корисни водни животни; 

2. се грижи за подигање мрестилишта за 'Про-
изводство на подмладок за порибување на рибо-
ловните води; 

3. ја стимулира изградбата на рибници и полу-
ЈИбНИЦИ. 

Со цел да се унапредува рибарството можат да 
се донесуваат програми за унапредување на ри-
барството. 

Член 31 
Отпадните води и штетните материи не смеат 

да се пуштаат во риболовните води ако содржат 
отровни материи кои би можеле штетно да влијаат 
на рибите и на останатата флора и фауна. 

Сите корисници на води кои се принудени да 
испуштаат отпадни води во отворените и затвора 
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ните риболовни води, должни се да се придржу-
ваат кон постојните прописи за заштита на водите 

Член 32 
Републичките органи на управата надлежни за 

работите на рибарството одредуваат на кои хидро-
технички уреди инвеститорите и корисниците тре-
ба да обезбедат непречен премин на рибите како 
и нивната заштита. 

Инвеститорите и корисниците на хидротехнич-
ките работи се должни да го спречат оштетувањето 
на засолништата и природните рибни плодишта. 

Органот надлежен за издавање водостопанска 
согласност на инвестициона програма или главен 
проект е должен претходно да прибави мислење од 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на рибарството. 

Член 33 
Се забранува: 
1. ловење риби со помош на експлозивни и,ии 

наркотични средства (динамит, бомби, карбид, вар 
и слично), како и со сите други средства и материи 
што ги зашематуваат и убиваат рибите; 

2. ловење риби со употреба на огнострелно 
оружје; 

3. употреба на мрежи со окца под пропишаната 
големина освен кај мрежите на ловење мамци; 

4. фрлање во риболовните води штетни отпа-
доци, мрши, готовина и кора од, дрво; 

5. киснење лен или к о ш о надвор од местата 
што ќе ги одреди надлежниот народен одбор на 
општината; 

6. продавање и ставање во промет па оние ви-
дови риби за кои е определен ловостој, како и риби 
под одредена големина без уверение за тоа дека 
рибите потекнуваат од затворена вода. Претприја-
тија што се занимаваат со преработка на риби, тоа 
можат да го вршат и за време на ловостојот само 
на оние количини риби што се уловени пред за-
почнување на ловостојот за тие видови риби. 

Член 34 
Без посебно одобрение забрането е: 
1. ловење риби со остви; 
2. ловење риби со електрична струја; 
3. ловење риби на оддалеченост помала од 200 

метра од браните и зафатите; 
4. внесување во отворените и затворените води 

такви видови риби, други водни животни и водни 
растенија што дотогаш во тие води ги немало1; 

5. преградување на риболовни води со постојани 
или времени средства или пастројќи кои го оне-
возможуваат преминот на рибите, а со цел да се 
врши риболов. 

Одобрението од претходниот став го дава ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на рибарството по претходно прибавено мисле-
ње од рибарската научна установа. 

Член 35 
Со цел да се обезбеди заштита и размножување 

на рибите и другите водни животни републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на рибар-
ството пропишува: 

1. 'време кога одделни видови риби и други 
животни во водата не смеат да се ловат (ловостој) 
и ограничување за време на ловоетојот; 

2. најмала големина на рибите и други животни 
во отворените води хгод која не смеат да се ловат; 

3. ограничување во поглед употребата на рибо-
ловните средства, големината на окцата на рибар-
ските мрежи и ограничување на одделни начини на 
риболов, а особено ноќниот риболов; 

4. времена или постојана забрана на лов на рет-
ките или проредени видови риби или други ко-
рисни водни животни во сите или само во некои 
отворени вода; 

5. мерки за сузбивање на рибни болести; 
6. мерки за заштита на рибници, полурибници 

и мрести л ишта како и постројките што се во врска 
со нив; 

7. мерки за обезбедување враќање на рибите 
од поплавеното подрачје во водата од која наста-
нала поплавата; 

8. како се постапува со рибите или оплодената 
I кра наменета за порибување на отворените води. 

V. Катастар и регистар 

Член 36 
За правилно управување, користење и евиден-

тирање на риболовните' води се води катастар на 
риболовните води. 

Катастар се води за подрачјето на општината 
односно Републиката. 

Катастарот го води органот на управата надле-
жен за работите на рибарството на народниот одбор 
на општината односно републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на рибарството. 

Содржината и начинот на водењето на катаста-
рот го пропишува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на рибарството. 

Член 37 
Органот на управата надлежен за работите на 

рибарството на народниот одбор на општината води 
регистар на рибарските организации, самостојните 
професионални1 рибари и за риболовните средства 
од своето подрачје. 

Содржината и начинот на водењето на региста-
рот го пропишува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на рибарството. 

VI. Надзор и рибарско-чуварска служба 

Член 38 
Надзор над спроведувањето и примената на 

прописите и мерките во областа на рибарството 
вршат овластени лица од народниот одбор на оп-
штината односно околијата и републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на рибарството. 

Член 39 
За непосредно чување и заштита на риболов-

ните води од своето подрачје народниот одбор на 
општината организира рибарско-чуварска служба, 
која по правило се врши преку чувари на рибо-
ловот. 

Чувањето на риболовните вода го вршат и при-
падниците на Народната милиција на подрачјето 
каде што ја вршат својата редовна должност. По 
овластување од надлежниот орган на управата на 
народниот одбор на општината, на одделни рибо-
ловни вода рибарско-чуварска служба можат да 
вршат и шумари, полски пазачи, татари, пазачи на 
канали и насипи, 
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Стопанските и спортските риболовни организа-
ции можат да имаат свои чувари на риболовните 
подрачја и рееирите што им се дадени на ко-
ристење. 

Поблиски прописи за организацијата и работата 
на рибарско-чуаа реката служба пропишува репуб-
личкиот орган на уп,равата надлежен за работите на 
рибарството, во согласност со Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

VII. Фондови 

Член 40 
Народните одбори на општините можат да ос-

новаат општински фондови за унапредување на ри-
барството. 

Средствата та општинските фондови се образу-
ваат: 

1. од надоместоците остварени од стопанскиот 
риболов; 

2. од надоместоците остварени за издадени го-
дишни и дневни дозволи за спортски риболов за 
одредено подрачје или ревир; 

3. од дотации и подароци; 
4. од камата на средствата на фондот вложени 

кај банката; 
5. од други приходи на фондот. 
Средствата собрани од надоместувањата од го-

дишните и дневните дозволи за спортскиот риболов 
со важност за целата територија на Народна Ре-
публика Македонија, се уплатуваат во фондот за 
рибарство при Сојузот на спортските риболовни 
друштва на Народна Република Македонија. 

Член 41 
Фондовите за унапредување на рибарството се 

правни лица и за своите обврски одговораат со 
своите средства. 

Средствата на фондовите можат да се употре-
буваат исклучиво за унапредување на рибарството. 

Со фондовите управува органот што ќе го од-
реди народниот одбор на општината. 

VIII. Казнени одредби 

Член 42 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска или друга организација 
која: 

1. не обезбеди непречен премин на рибите и 
н и ш а заштита од уништување; 

2. не преземе потребни мерки при изведувањето 
на хидротехнички работи за да не се оштетат за-
солништата и природните рибни плодишта; 

3. трајно или повремено загадува риболов на 
вода со отпадни води или штетни материи што за 
трујат, зашематуваат или убиваат ,рибата, рибната 
икра или организмите со кои се хранат рибите, фр-
ла во риболовните води отпадоци, мрши, пилови на 
и кора од дрво; кисне лен и коноп надвор од места-
та одредени за таа цел; 

4. продава и става во промет видови риби за 
кои е определен ловостој и ,риби под одредена го-
лемина без уверение дека потекнуваат од затво-
рена вода, како и преработува риби уловени за вре-
ме на ловостој; 

5. без одобрение преградува риболовни води со. 
цел вршење риболов со постојани или времени 

средства или постројки кои го оневозможуваат пре-
минот на рибите; без одобрение лови риби на одда-
леченост помала од 200 метра од брани на хидро-
централи, на канали од мелиоративни подрачје и 
слични постројки каде рибите имаат "слободен пре-
мин и ако поставува уреди за ловење риби на такви 
премини; 

6. без одобрение внесува во отворените и затво-
рените води такви видови риби и други животни 
кои до тогаш во тие води ги немало; 

7. ловни риби и други корисни животни за вре-
ме на ловостој и под најмалата дозволена големина 
на истите; постапува спротивно на прописите за 
ограничување во поглед употребата на риболовни 
средства, големината на окцата на рибарските мре-
жи, ограничување на одделни начини на риболов, 
а особено ноќниот риболов; 

8. не се придржува кон прописите за времена 
или постојана забрана за лов на ретки или проре-
дени видови риби и други корисни животни; 

9. не презема мерки за сузбивање на рибни бо-
лести, мерки за заштита на рибници, полурибници, 
мрестилишта и постројките во врска со нив, за 
обезбедување враќањето на рибите од поплавено 
подрачје во водата од која станала поплавата како 
и за кршење на прописите за постапка со рибите и 
оплодената икра наменета за порибување на отво-
рените води; 

10. на својот персонал односно на своите чле-
нови не издава лични објави, лови риби со огао-
стрелно оружје; без одобрение лови риба со остави; 
собира риба убиена или зашеметена со забранети 
средства; 

И. лови риби во риболовно подрачје или рееир 
кое не ќ е дадено на користење. 

За дејание од став 1 на овој член ќе се казнат 
и одговорните лица во стопанските организации и 
установите за унапредување на рибарството со па-
рична казна од 5.000—20.000 динари. 

Со парична казна од 5.000—20.000 динари или 
СО' затвор до 15 дена, а во случај на материјална 
заинтересираност со парична казна од 5.000—20. СЛ О 
динари и затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок 
паганин што ќе изврши дејание означено во став 
1 од овој член. 

Член 43 
Со парична казна од 3.000—15.000 динари ќе се 

казни за прекршок спортски риболовец кој: 
1. врши риболов без дозвола; 
2. продава или заменува уловени риби; 
3. врши спортски риболов со -недозволени ри-

боловни средства и го надмине максималниот доз-
волен дневек улов; 

4 ја отстапи својата риболовна дозвола на дру-
го лице; 

5. врши риболов надвор од подрачјето за кое 
му е издадена дозвола. 

Член 44 
За пропуштање должноста да се грижи за ма-

лолетник за кој е должен да се грижи, родителот 
односно старателот ќе се казни со парична казна 
до 10.000 динари, ако малолетникот , 

1. лови риби и други корисни водни животна 
?а време на ловостојот; 
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2. лови риби со помош на експлозивни или нар-
котични средства и други непозволени средства и 
начини на риболов. 

Член 45 
Со парична казна до 15.000 динари за прекршок 

ќе се казни кој: 
1. не ги пријави во регистарот риболовните 

средства; 
2. го спречува нормалното вршење должноста 

на органите надлежни за чување на риболовните 
води, како и на овластените лица од членовите 38 
и 39 на овој закон. 

Член 46 
Покрај казната за прекршок од членовите 42, 

43, 44 и 45 од овој закон, се изречува против стори-
телот и заштитна мерка одземање на уловот здобиен 
со прекршок, а може да се изрече и заштитна мерка 
одземање на риболовните средства со кои е извршел 
прекршокот. 

Чуварите на риболовот можат од сторителот на 
прекршокот времено да ги одземат риболовните 
средства и уловот доколку го затекнат при врше-
њето на прекршокот. Рибите и другите водни жи-
вотни уловени за време на ловостој и под дозво-
лената минимална големина, ако се живи се вра-
ќаат веднаш во водата. Ако не се живи, веднаш ќе 
се продадат. Парите добиени со продажба за вре-
мено одземениот улов и риболовните средства сз 
предаваат на надлежниот судија за прекршоци. 

Член 47 
Доколку самостојниот професионален рибар би-

де повторно казнет за ,прекршок по овој закон, доз-
волата за стопански риболов може да му се одземе 
за време од шест месеци до три години. 

На рибар од претходниот став што е казнет за 
кривично дело незаконит риболов или (недопуште-
на трговија му се одзема дозволата за риболов за 
време до пет години. 

Член 48 
Административнонказнената постапка по прекр-

шоците од член 42 став 1 и 2 од овој закон ја води 
околискиот судија за прекршоци, а по прекршоците 
од член 42 став 3 и членовите 43, 44 и 45 од овој 
закон општинскиот судија за прекршоци. ' 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 49 
Управувањето со риболовните води и нивното 

користење ќе се сообрази со одредбите на овој за-
кон најдоцна до 31 декември 1959 година. 

Дозволите за стопански и спортски риболов из-
дадени до денот на влегувањето во сила на овој 
закон важат до крајот на 1959 година. 

Член 50 
Затечените индивидуални рибари кои не распо-

лагаат со пропишаната стручна спрема се должни 
својата стручна спрема да ја оформат во рок од 
три години од денот на влегувањето во сила иа овој 
закон по прописи што ги донесува Секретаријатот 
за труд на Извршниот совет. 

Член 51 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за рибарство (^Служ-

бен весник на НРМ" бр. 21/50 и 30/51), како и Сиг^ 
прописи донесени врз основа на него. 

Член 62 
Овој закон влегува во сила по истекот на 30 

дена по неговото објавување во „-Службен весник 
на НРМ". 

75. 
На основа член 25 став 1 од Уредбата за Југо-

словенската земоодјелека банка („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 26/53), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА КРЕДИТИ ПРИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА -

ФИЛИЈАЛА - СКОПЈЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ 

1. При Југословенската земјоделска банка — 
филијала - Скопје се формира! Одбор за кредити. 

2. Задаток на Одборот за кредити е: 
а) да ги утврдува поблиските услови за одо-

брување на заеми и кредити: од фондовите на На-
родна Република Македонија; 

б) да одобрува заеми и кредити од фондовите 
на Народна Република Македонија; 

в) да врши надзор над работата на Банката по 
работите на финансирањето во земјоделството и 
водостопанството од средствата на Народна Репуб-
лика Македонија. 

3. Во Одборот се именуваат: 
а) за претседател — Филип Николовски, пом. 

секретар на Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство на Извршниот совет; 

б) за членови: 
— Драги Трај а крв ски, потпретседател на Глав-

ниот задружен сојуз на НРМ; 
— Александар Мишев, генерален секретар на 

Земјоделско-шумарската комора на НРМ; 
— Младен Саздов, претседател на Околискиот 

задружен сојуз — Куманово; 
— Душко Атанасовски, претседател на Око-

лискиот задружен сојуз — Тетово; 
— Ангел Арсов, потпретседател на Народниот 

одбор на Штипска околија; 
— Ванчо Алексовски, потпретседател на На-

родниот одбор на Титоввелетка околија; 
— Нико' Ничо', потпретседател на Народниот 

одбор на Битолска околија; 
— Инж. Милан Косевски, управител на Делов-

ното здружение ,Доза" извоз — увоз — Скопје; 
— Ристо Дуковски, потпретседател на Народ-

ниот одбор на Скопска околија; 
— Ристо Бужаровски, директор на Југословен-

ската земјоделска банка .— филијала — Скопје. 
4. Ова решение влегува во сила веднаш а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Број 09-600/2 
19 март 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 
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Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМЕ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18006/1 од 28 август 
1959 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Младеновски Каранфил, роден на 18 
јули 1935 год. во село Стење, Охридско, од татко 
Младеновски Тодор и мајка Ристана, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (63) 

СЛУЖБЕН ОГЛАС 

Со решението на Секретаријатот за внатрешни 
работи на Народниот одбор на Скопска околија, 
Скопје, бр. 04-2999-2 од 26-Ш-1959 година е одо-
брено оскрвањето и работата на Здружението на 
тутуно-производителите од општината „Саат Кула" 
— Скопје, со седиште во Скопје, а со право на деј-
ност на територијата на Скопска околија. (786) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Ника Методија Тојтош, по маж Петре Бели-
мовска, ул. „307" бр. 16, Скопје, подаде тужба за 
утврдување на брак против тужениот Петре Стојче 
Белимовски, од с. Крушоради, а сега во неизвес-
ност. 

Се повикува тужениот Петре Стојче Белимов-
ски, од с. Крушоради, а сега во неизвесност, во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник: на НРМ" да ја соопшти на судот сво-
јата точна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе 
го застапува на расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 337/59. (62) 

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Шефика Неџми Шероли, работничка од Кума-
ново, подаде тужба за развод на бракот против 
тужениот Неџми Аџи Шероли, работник од Кума-
ново, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Неџми Аџи Шероли, 
од Куманово, а сега со непознато место на живее-
ње во Грција, во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" да 
ја соопшти на судот својата адреса или да се јави 
лично. Во противен случај ќе му биде одреден 
старател, кој ќе го застапува на расправата на не-
гови разноски. 

Од Окружниот суд во Куманово, Г. бр. 169/59. 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

По тужбата на тужителката Хурие Беџети, од 
град Тетово, ул. „Јане Сандански" бр. 61, против 
тужениот Ј^амил Камили, од град Тетово, а сега со 

непозната адреса, е покрената постапка поради 
развод на бракот. Вредност на спорот 36.000 дин. 
Окружниот суд во Тетово го поканува тужениот 
веднаш да му достави на судот точна адреса каде 
сега живее. Во противно, ќе му биде одреден Ја 
старател Никола Зафировски, со стан во ул. „Јане 
Сандански" бр. 69, кој во негово име ќе го заста-
пува во овој спор, 

Од Окружниот суд ЕЈО Тетово, Г. бр. 574/58. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е покрената 
постапка за расправување оставината н^ пок. Б а ј -
рам Хамита Зибери, бивш од с. Форино, општина 
Гостивар, околија Тетово. 

Согласно со член 219 од Законот за наследство, 
се поканува наследникот Хамит Зибери во рок од 
една година од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ" да се јави на овој 
суд и даде наследничка из јава личкр или преку 
полномошник. Во противен случај, по истекот на 
рокот ќе му се постави старател и врз основа на 
неговата изјава и останатите сведенија, со кои рас-
полага судот, ќе се расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О . бр. 58/57. 
(65) 

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината „Идадија" — Скопје бр. 04-17614/58 
од 25-11-1959 год. е запишана во регистарот на ус-
тановите со самостојно финансирање на страна 57 
под рег. бр. 57 установата под назив: Радиолошки 
институт, со седиште во Скопје. Предмет на рабо-
тењето на установата е: 

1) Настава: Ги воведува студентите во теорет-
ските и практични знаења и во методите на науч-
ната работа поради подготвување на висококвали-
фикувани стручњаци од областа на медицинската 
струка. Изградува нјаучен и наставен подмладок. 
Усовршува лекари од дипломатски студии, како и 
лекари на специјализација. 

Организира курсеви по радиологија за прак-
тични лекари. 

Одржува практична и теоретска настава за 
болничките и средномедицинските школи. 

2. Научна работа: Создава услови за научна 
работа на наставниците и факултетските соработ-
ници. 

Одржува научно-стручна соработка со другите 
клиники и институти при Медицинскиот факултет 
и другите универзитетски установен во Скопје и со 
оние во земјата и странство. Одржува научни и 
културни врски со останатите општествени уста-
нови и организации во земјата, како и меѓуна-
родна и стручна соработка со цел да ја унапреди 
науката за примена на ренгенови и радиумови 
зраци во дијагкЈОетиката и терапијата. 

Пренесува стручни и практични искуства на 
болнички и поликлинички установи во Републи-
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ката, непосредно или посредно, преку лекарските 
друштва и научните секции на друштвата. 

3. Здравствени задачи: Укажува стручна ме-
дицинска помош во лекувањето на болните со со-
времена ренгенова дијагностика и радиотерапија. 

Ги решава дијагностичките, тераписките, и 
префилактичните проблеми особено ГЈО врска со 
борбата против ракот. 

Работи на унапредувањето на народното здрав-
је и подигањето на здравствената култура во на-
родот. 

Установата е основана со решението на Уни-
верзитетскиот совет — Скопје број 2010 од 31-ХИ-
1957 год. 

Со установата управува управен одбор, како 
колективен орган. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Медицинскиот факултет — Скопје. 

Установата ќе ја потпишуваат и претставуваат 
следните лица: 1. доцент доктор Димитар Тевчев, 
в. д. управител на Радиолошкиот институт — Скоп-
је, 2. Патаровски Нове, пом, управител, и 3. Ба-
бамова Ружица, сметководител, ^леф на сметко-
водството. 

Бр. 04-17614/58 од Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје. (378) 

кони УРСИ 

На основа член 310 од Законот за јавните служ-
беници, Конкурсната комисија на Гинеколошко^ 
акушерската клиника при Медицинскиот факултет 
— Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за 2 лекара на специјализација 

Услови: 

1. да завршиле приправнички лекарски стаж; 
2. да поминале 2 години на лекарска теренска 

служба; 
3. да положиле стручен испит; и 
4. да имат одобрение од установата каде се за-

послени дека ќе можат да конкурираа 
Понуди, заедно со документите по чл. 31 од За-

конот за јавните службеници се доставуваат до Кон-
курсната комисија на Гинеколошко" ак,у широката 
клиника — Скопје, до пополнување на местата. 

(827; 

29 април 1959 

Советот црн Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

1) за играорци и играорки, 
2) за музичари, 
Услови: 
под 1 да не се помлади од 17 години ниту по-

стари од 23 години, Да имаат усет за ритам, слух и 
глас за пеење, 

под 2 да покрај својот главен инструмент владее 
облитатно и еден тамбурашки или народен инстру-
мент. 

Рок на траењето на конкурсот е до 30 мај 195Ј 
година. 

Пријавите за конкурсот се по,днесуваат до Ди-
рекцијата на Ансамблот. 

Плата по Уредбата за уметничкиот персонал. 
(828) 

Конкурсната комисија при Здравната станица, 
Липково 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место' ЛЕКАР од 
општа пракса во здрвената станица — с. Липково. 

Услови: завршен медицински факултет1, со 2 
години практика и положен стручен испит. 

Основна плата по Законот за јавните службени-
ци, а положај на и посебниот додаток по Правилни-
кот на Здравната станица. а 

Молбите со сите документи по член 31 од За-
конот за јавните службеници, се примат во рок од 
20 дена од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на НРМ". (829; 
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