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У К А З 

Врз венова на чл. 73 т. 4 од Уставог на. НРМ а 
в« врска со чл. 5. т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиу-
ЈМОТ на Народното собрание на НРМ, Претседателство 
на Президиумот на Народното собрание на НИМ го 
прогласува Законот за слатководното рибарство што 
го донесе Народното собрание на НИМ на седницата 
од $ јуни 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА СЛАТКОВОДНОТО РИБАРСТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Рибите во течовитите води, во езерата, во застоја 

ките веди на државните земјишта и во водите што на-
стануваат од поплави, додека се во врска со спомена-
тите води на територијата на Народна Република Ма-
кедонија, се општонародна имовина. 

Член 2 
Државата пропишува, планира и превзема мерки 

за унапредување на рибарството, организира научно 
изучување на светот на рибата, организира индустри-
ска преработка на рибата и продавање на рибата. 

Член 3 

Рибарството како гранка на народното стопанство 
го управува државата по стопански план. 

Планот на рибарството ги опфаќа работите и мер-
ките за подигање, чување и заштита на рибата, пори-
бување^ на риболовните води, количеството и видо-
вите на рибите што треба да се уловат, како и уништу 
вањего на штетните животни. 

Член 4 
Општа грижа за унапредување на рибарството и 

за правилно исползување на риболовните води, како и 
општ надзор врши Министерството за земјоделие. 

По искључена од предното и по оправдани раз-
лози може Владата по предлог од Министерот за зем-
јоделие и Министерот за шумарство да одреди грижа-
та за унапредување на рибарството и за правилно испод 
дување, како и надзор од предниот став во поедините 
риболовни подрачја што се наоѓаат во државните ло-
вишта од републиканско значење и низ кои течат сал-
монндш! води да го врши Министерот за шумарско. 
Исто така по оправдани разлози Владата може по 
предлог од Министерот за земјоделие и Министерот 
за државни земјоделски стопанства да одреди грижата 

за унапредувањето на рибарсгвото и за правилното ис-
ползување на риболовните води во поедините рибо-
ловни подрачја што се наоѓаат во државните ловишта 
од републиканец значење и што се дадени на управу-
вање на државни стопанства, да ја врши Министерот-
за државните земјоделски стопанства. 

Непосреден надзор над риболовните води и надзор 
над вршењето на риболовот вршат извршните одбори 
на околиските и градските (реонските) народни од-
бори со стручна помошт на Министерството за земјо-
делие. 

Член 5 
Државните органи, рибарските претпријатија од-

носно државните земјоделски стопанства како и органи 
зациите што се бават со рибарство, се должни особено 
внимание да му посветат на одгледувањето и зашти-
тата на рибите и т ги превземаат и остваруваат сите 
мерки потребни за унапредување и усовршување на 
рибаре/зото . 

Член 6 

За управување на рибарството се одредуваат ри-
боловни подрачја.. 

Риболовните подрачја ги одредуваат органите на 
кои им е поверено управувањето на риболовот во ри* 
беловиште води. 

Во кои риболовни води риболовот го управуваат 
републикански/е, а во кои локалните државни органи, 
одредува Владата 

Во водите кои, поради нивното мало значење за 
рибарството, не се вклучени во риболовното подрачје 
на рибарско претпријатие односно државно земјодел-
ско стопанство, риболовот го управува непосредно 
извршниот одбор на надлежниот околиски односно 
градски (реонски) народен одбор. 

Член 7 
За наголемување производството на риба за про* 

давање, државата изградува и го помага изградување' 
то на вештачките рибници и полурибници. 

Поблиски прописи за риболовниот режим во риб 
ниците и полурибниците донесува Министерот за зе-
мјоделие. 

Член 8 

Со рибарство можат да се бават државните рибар-
ски претпријатија, државните земјоделски стопанства, 
рибарските работни задруги, селанските работни за-
други, општите земјоделски задруги, поедините рибари 
и риболовците. 

Член 9 
Одредбите на овој Закон сходно важат и за лове 

њето на ракови. 
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ЗАШТИТА НА РИБИТЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА РИБАРСТВОТО 

Член 10 

Рибата не смее да се лови во време на пледените. 
Траењето на годишниот ловостој за поедини видови 
риба го одредува Министерот за земјоделие. 

Не смее да се лови риба испод одредена мини-
мална големина. Минималната големина на секој вид 
риба што може да се лови ја одредува Министерот за 
земјоделие. 

Член 11 

Со цел да се размножуваат и заштитуваат рег. 
ките и проредените видови риби може Министеров 
за земјоделие да нареди привремена забрана иа ло-
вење на тие видови риби. Забраната може да го ©пфа 
ти секој риболов или риболовот на поедини видови ри-
ба, на одредени риболовни води или на целата терито-
рија на Народна Република Македонија. 

Член 12 
За проучување биологијата на слатките води и 

за унапредување на рибарството, државните и оп-
штествените научни установи можат со одобрение од 
Министерот за земјоделие преку своите стручни луѓе 
да ловат риба во сиге риболовни подрачја без обзир 
на ловостој, забрана и одредена минимална големина 
на рибата. 

За вештачко одгледување на риба Министерат за 
земјоделие може да дозволи лов на риби и во време 
на ловостој, како и лов на риби испод одредената ми-
нимална големина. 

Член 13 
Риболовот може да се врши само со дозволени 

справи и средства и на начин што не е забране н. 
Рибата не смее да се лови со помош на експло-

зиви и опивни средства, огнострелно оружје, прегра-
дување, исцрпување или одвратување на риболовните 
води или со спречување на рибата да си се врати од 
поплавено земјиште во вода од која станала поплава. 

Риболовците можат да ловат риба со јадица и дру-
ги риболовни спортски средства. 

Поблиски прописи за начинот на риболовот и за 
риболовните справи и средства пропишува Министерот1 

за земјоделие. 

Член 14 
Внесувањето во риболовни води на такви видови 

риба кои во нив не постоат може да се врши само по 
одобрение од Министерот за земјоделие. 

Член 15 
Поедините делови од риболовните води и поеди-

ните и ов ри ини покриени со вода кои се особено зго-
дни за плодење и размножување на риби може Мини-
стерот за земјоделие да ги прогласи за рибни плодишта 
и да пропише поблиски прописи за нивната заштита. 

Собирањето на икра и расипувањето на природ-
ните икришта е забранено без обзир дали тие се про-
гласени за такви. Оваа забрана не важи во случај на 
регулација на води или изградување на хидротехнички 
построења и градби. 

Член 16 
Забранено е загадувањето на риболовните води 

со лдпадци во течовита. или тврда састојба или со ма-

терии што ја уништуваат рибата или на неа штети« 
дејствуваат. 

Индустриските и другите претпријатија кои, за 
преработување на органски или неоргански материи 
употребуваат вода, се должни да направат и во нара-
вна састојба одржуваат уреди за хемиско ©двоено 
биолошко и механичко пречистување на употребната 
вода и употребената вода да ја пречистуват пред да ја 
испуштат во риболовните води. 

Министерот на земјоделие може да .нѕареди ган-
ец уреди да постави, одржува и употребува и град-
скиот народен одбор, ако водите од градските напали 
се штетни за рибата. 

Член 17 
При регулирањето на води, како и при поставу-

вањето на хидро технички построења и градби ке се 
превземат потребните мерки за да се избегне смалува-
њето на риболовната вода, спречувањето на слобод-
ниот помин на рибата по нејзиниот природен пат, ош ге 
тувањето на склониште*© и нкриштата или некоја 
друга штета за рибарете ото и рибите. Доколку во ка-
кви случаи не може во потполност да се избегне таква 
штета, ќе се превземе се што е потребно за да се сведе 
таа штета на најмала мерка. 

При испуштањето на вода од стари корита и од по-
големи канали на мелирационо подрачје, како и од 
материјалните ровови на премерено!, агротехнички-
те органи се должни за тоа испуштање претходно да 
го обавестат надлежниот државен орган и најблиското 
рибарско претпријатие односно државно земјоделско 
стопанство за да се превземат меркиве што се нотр бни 
за прибирање и пренесување на рибата. 

Член 18 
Мерките за располагање, подигање и заштита на 

рибата предвиден со овој Закон важат и за водите на 
задружните и приватни земјишта. 

Член 19 
За проучавање и за давање мнение но важни пра-

шања од рибарството, при Министерството за земјоде-
лие се оснива Совет за рибарство. 

Советот за рибарство го сочинуват претставници 
на Министерството за земјоделие, Министерството за 
шумарство, Министерството ш државни земјоделски 
стопанства, Министерство за трговија и снабдување, 
Комитетот за водостопанство на Владата на ПРМ, Со-
јузот за земјоделските задругари на ПРМ, Сојузот на 
удружењата на риболовните на НРМ и познати рк Јар. 
ски стручњаци што ги одредува Министерот за земјо-
делие. 

Министерот за земјоделие пропишува поблиски 
одредби за организацијата и работата на Советот за 
рибарство. 

Член 20 
Со цел да се унапредува рибарството државата 

ги помага организациите што се бават со рибарство. 
Државната помош може да се состои во кари или 

во набавка на рибарски справи, средства и пловила, во 
превезмѕње на работи и мерки за размножуење и огле-
дува«^ на риба, во давање стручни совети за употре-
бување на рибарството и ел. 

Член 21 
За надзор и заштита на риболовот во риболовните 

»оди се поставу ват чувари на риболовот 
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Чуварите на риболовот имаат исти должности и 
овластенија како и припадниците на индустриско-завод 
ската милиција. 

Освен чуварите на риболовот, надзор и заштита 
на риболовот во риболовните води во границите на 
државните шуми, шумските претпријатија и стопан-
ствава вршат и припадниците на шумската народна 
милиција« шумарите и другите лица на служба во шу. 
марските државни органи на теренот. 

Одредбата за став 3 од овој член сходно важи и 
ва риболовот во риболовните води на државните земјо-
делски стопанства. 

Поблиски прописи за вршење на надзорот и за-
штитата од овој член донесува Миннс?грот за земјо-
делие. 

Член 22 
Министерот за земјоделие води список на рибо-

ловните води на Територијата на Народи! Република 
Македонија со податоци за подлата на истите води во 
риболовни подрачја, а исто така организира и води 
статистика и евиденција на рибарството на Народна 
Република Македонија сообразно со општите промиси 
ва статистиката и евиденцијата. 

III. ВРШЕЊЕ НА РИБОЛОВОТ 

Член 23 
Вршењето на риболовот го уредува државата. 
Риболовот го врши државата преку свои рибар-

ски претпријатија и земјоделски стопанства докол ку 
овие стопанства управуваат со риболовио подрачје. 

Државните рибарски претпријатија можат да би-
дат претпријатија од републикана«) или локално зна-
чење. 

Рибарските претпријатија и земјоделските стопан-
ства по правило ке соработуваат со задругите и со 
рибарските организации и рибарите во извршувањето 
планот на риболов. 

Секое рибарско претпријатие има свое одредено 
риболовно подрачје. 

Риболовното подрачје на рибарските претприја-
тија што имаат риболовно подрачје или се грижат за 
унапредување на рибарството и одгледување и зашти-
та на рибите го одредува органот на управувањето 
на риболовот. 

Член 24 
Секоја рибарска работна задруга има свое одре-

дено риболовне подрачје. 
Риболовните подрачја се даваат на рибарските ра-

ботни задруги во наем, а можат да им се дадат и на 
бесплатно ползување иа ограничено или неограничено 
време. 

Риболовните подрачја се дават на рибарските ра-
ботни задруги на бесплатно ползување под условите и 
ва начин предвидени во чл. 11 став 2 на Основниот за-
кон за земјоделските задруги. 

Член 25 
Риболовното подрачје дадено на рибарска работ-

на задруга може од задругата да се одземе делимично 
Или потполно или да се одземе само правото на бес-
платно ползување: 

1) ако задругата работи противно на целите на 
Задругата; 

2) ако задругата по евоЈа кривица не го оства-
рува планот на риболовот или не ги исполнува своите 
дорски но истиот планј 

ј • 3) ако задругата лови риба со средства или на на-
чин забранев со чл. 13 од осој Закон или ги крши дру-

< гите важни одредби на договорот; 
4) ако надлежниот државен орган сообразно со 

; стопанскиот план одлучи да се измени начинот на пол* 
I зувањето на тоа подрачје. 

Член 26 
Селанските работни задруги, општите земјоделски 

задруги, рибарите и риболовните можат да ловат риба 
во водите на риболовното подрачје на државно рибар-

I еко претпријатие на државно земјоделско стопанство 
! или на рибарска работна задруга само врз основа на до-
| говор што го скључиле со рибарското претпријатие, 

државното земјоделско стопанство односно рибарската 
работна задруга за исползување на нивното рибо лов-
но подрачје, а во риболовните води на другите риОо-

| ловни подрачја врз основа на договор со органот 
I што го управува рибарството во тие води. 
ј Со дог :в7рот се утврдуваат правата и обврски хе 
| иа договорните страни во врска со условите и откупот 
, на рибата во рамките на планот за ковење риба. 

Риболовните можат да ловат риба само во одре-
дени риболовни води. 

Член 27 
Никој не може да лови риба без дозвола за ри-

болов. 
Дозволата за вршење на риболов ја издава пове-

реникот на надлежниот околиски односно градски (ре-
онски) народен одбор во согласност со органот на у-
правувањето на риболовната вода. 

Во дозволата ќе се означи дали истата му се изда-
ва на некого како на член на задруга или како на ри-
бар или риболовец. 

Врз основа на дозволата издадена на рибарските 
работни задруги, селанските работни задруги, општи-
те земјоделски задруги и рибарите, може да се лови 
риба само ако со органот на управувањето на риболов-

! но подрачје бил претходно склучен договор за испол-
зување на риболовното подрачје во смисол на чл. 26 
од овој Закон. 

Врз основа на склучениот договор извршниот од-
бор на околискиот односно градскиот (реонскиот) на-
роден одбор ќе забележи во дозволата на кое подрач-
је, во кое време и со какви справи сопственикот иа доз-
волата има право да лови риба. 

На лицата во служба на рибарските претприја-
тија или државните земјоделски стопанства односно 
научните установи за проучување и унапредување на 
рибарството не им е потребна дозвола за ловење риба 
кога ловат риба за претпријатието, стопанството одно-
сно научната установа, ако претпријатието, стопан-
ството односно научната установа им издала легити-
мација од која се гледа дека тие лица се на работа 
или во служба на претпријатието, стопанството одно-
сно установата, нивното службено својство и дека се 
овластени да ловат риба за организационата единица 
во која работат односно во која се на служба. 

Член 28 

Дозвола за риболов може да се издаде на секое 
полнолетно лице кое постојано или привремено живее 
на територијата на ФНРЈ. 

Дозвола за риболов не може да со издаде на лица 
што се под старателство или со правосилна пресуда 
осудени на потешко кривично дело. 
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На малолетните членови на рибарските работни 
задруги, селанските работни задруги и удружен.ата на 
риболовци може да се издаде дозвола за риболов во со-
г л а с и со родителите односно старателот4, а на ученици 
те и во согласност со управата на школата во која мало 
летниот член се наоѓа на школување или стручно об-
разование односно во согласност со директорот на прет 
пријатието во кое се на работа. Дозвола за риболов 
по овој став не може да се издаде на малолетните лица 
што не навршиле 16 годишна возраст. 

Дозвола за риболов со јадица и со други риболов 
ни спортски средства може да се издаде само на лице 
ило е член на удружење на риболовци. 

Дозволата за риболов важи за една календарска 
година. 

Издадената дозвола не може да се пренесе на дру-
го лице. 

Член 29 
На лица што привремено се наоѓаат во еден крај 

(туристи, спортисти, лица на лекување, одмор и ел.) 
може да се издаде дневна риболовна дозвола со важ-
ност од 1 до 30 дена, иако не се членови на удружење 
на риболовци. 

Дневните риболовни дозволи ги издава поверен-
ството на околиските односно градските (реонските) 
народни одбори надлежно за рибарство, а во туристич-
ките, банските и климатските места извршниот одбор 
на месниот народен одбор. 

Член 30 
Дозволата за ловење риба може органот што ја 

издал да ја одземе од рибарите и риболовните, ако ло-
ват противно на одредбите на овој Закон или со уло-
вената риба проведуваат недозволена трговија одно-
сно шпекула, како и оние што ќе бидат ставени под 
старателство или осудени за потешко кривично дело 
(чл. 28 ст. 2). 

Член 31 
Лицата овластени да ловат риба и нивните помо-

шници имаат право на пристап до местото на риболо-
вот и право на премин преку туѓо земјиште, како 
и право на употреба на ова земјиште, само во онаа 
ширина што неопходно ја бара применетиот начин на 
ловење риба. Овоа право не се однесува на земјиште 
што е составен дел од двор ни на заградена градина 
или овошник. 

Сопственикот на земјиштето е должен да остави 
патче покрај риболовната вода за поминување на риба-
рите, риболовните и лицата што вршат надзор. 

Сопственикот на земјиштето има право на накнада 
на штета што ке му биде причинена со употреба на зе-
мјиштето извон одреденото патче. Овластеникот на 
правото за риболов е одговорен и за штетата што ќе ја 
направат неговите помошници, вршејќи риболов за не-
гова сметка. Барањето за накнада на штетата се подне-
сува во срок од осум дена од дознавањето за сторе-
ната штета и за учинителот, а најдоцна во срок од три 
месеци откако штетата е сторена. По барањето за нак-
нада на штета чии износ не е поголем од 2500 динари 
решение донесува извршниот одбор на околискиот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор, а ако 
барањето го надминува износот од 2500 динари реше-
ние донесува надлежниот околиски суд. 

IV. ОРГАНИЗАЦИИ НА РИБОЛОВЦИТЕ 
Член 32 

Основни организации на риболовните се удруже-
ната на риболовните. 
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Удружењата на риболовците се доброволни удру-
жења на граѓани што ловат риба од спорт или за лична 
употреба. 

Удружењата на риболовните се осниваат, по пра-
вило, за подрачјето на една околија или град. 

Сиге околиски односно градски удружења на рибо 
ловците од подрачјето на Народна Република Македо-
нија се обединуваат во Сојуз на р и б о л о в ц и на На-
родна Република Македонија. 

Член 33 
Удружењата на риболовните имаат особено за за-

дача да ги организираат и стручно, идеолошки и по-
литички издигаат риболовните, да ја развиваат дисци-
плината и свесниот однос на риболовните спрема рибо-
ловот да водат надзор над нивната работа, со надлеж-
ните државни органи да соработуаат на заштитата на 
рибата и на унапредувањето на рибарството, да се 
грижат за правилното вршење на задачите што ги по-
ставуваат државните органи надлежни за рибарството 
во врска со стопанското планирање, да се грижат за 
зачитувањето на прописите за рибарството и да го уна 
предуваат рибарскиот туризам на своето подрачје. 

Член 34 
Сојузот на удружењата на риболовците на Народ-

на Република Македонија има особено за задача да се 
грижи за унапредувањето на рибарството и риболовот 
на територијата на Народна Република Македонија, да 
ја ускладува работата на удружењата на риболовните, 
да води надзор над нивната работа, да организира пре-
давања, изложби и сл#, да дава на државните органи 
мненија и предлози по прашања од риболовот, како и 
да се грижи за унапредување на рибарски "т туризам 
во Народна Република Македонија. 

Член 35 
Решение за оснивање на организација на риболов-

ци донесува органот надлежен по чл. 13 од.Законот за 
удружењата, соборите и другите јавни собранија. 

Член 36 
Надзор над стручната работа на Сојузот на удру-

жењага на риболовците на Народна Република Македо-
нија врши Министерот за земјоделие. 

Надзор над стручната работа на удружењата на 
риболовните врши извршниот одбор на охочискот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор. 

Член 37 
За член на удружење на риболовци може да биде 

примен секој граѓанин на ФНРЈ, ако ги исполнува усло-
вите одредени со правилата на удружењата. За прима-
ње во членство на туѓи државјани е потребно одобре-
ние од Министерот за внатрешни работи. 

Член 38 
Задача на рибарските набавно-продајни задруги 

е своите членови да ги снабдуваат со средства и спра-
ви за вршење на риболов и да организираат и вршат 
заедничка продаја на уловената риба. 

Во рибарска набавно-продајна задруга можат да 
се удружат рибарите од едно место, ако во истото има 
услови за оснивање на рибарска работна задруга и ако 
тие рибари не се членови на селанска работна задруга 
или на општа земјоделска задруга во истото место. Под 
Летите услови можат рибарите од две или повеќе местА 
да се удружат во една рибарска иабавно-продајна за-
друга. 
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Покрај другите услови што ги пропишуваат пра-
вилата на задругата, членови на рибарска продај но-
иабавна задруга можат да бидат лица од обата пола со 
навршена 16 годишна возраст на кои риболовот им е 
главно занимање. 

Рибарските набавно-продајни задруги можат да се 
удружуваат во околиските сојузи на земјоделските за-
други, 

V. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со парична казна до 50.000 —динари или со каз-

на поправителна работа до шест месеци или со казна 
лишење од слобода до шест месеци ќе се казни кој лови 
риба со огностролно оружје или со справи чија упо-
треба е забранета или лови риба со наркотични, експ о 
зивни или други средства или материи што масовно ја 
опиваат или убиваат рибата или кој при вршењето на 
риболов или ири бавеното на риболовни вода или во 
нејзината непосредна близина има со себе такви мате-
рии, средства или оружје а тоа не може да го оправда. 

Член 40 
Со парична казна до 50.000-динари или со казна 

поправителна работа до три месеци или со казна лице-
нце од слобода до три месеци ќе се казни: 

1) кој загадува риболовни вода со материи или 
средства што штетно дејствуваат на рибата или кој 
не одржува во исправна состојба уреди за пречистување 
на употребена вода пред д а ј а пушти истата во риболов-
не п вода или не ја пречисти во смисол на чл. 16 од 
овој Закон; 

2) кој со цел да лови риба преградува, црпи или 
одвратува риболовца вода или било на кој начин го 
спречува враќањето на рибите од поплавено земјиште 
во риболовната вода. 

3) кој неовластено лови риба на рибни плодишта; 
4) кој збира икра или расипува или уништува 

икришта. 

Член 41 
Со парична казна до 3.000 — динари или со казна 

поправителна работа до три месеци ќе се казни: 
1) кој лови риба без дозвола или лови со туѓа 

дозвола за риболов или кој лови риба со справи за кои 
нема дозвола; 

2) кој на друг му ја продаде својата дозвола за 
риболов или истата му ја даде да се послужи, како и 
кој се најде на риболовна вода или во нејзината непо-
средна близина со рибарски справи без дозвола за ри-
болов а тоа не може да го оправда; 

3) кој лови риба во забранени риболовни води или 
покрај овие биде затечен со риболовни справи а тоа 
не може да го оправда; 

4) кој неовластено пушта во риболовна вода такви 
видови риба што во неа не постоат; 

5) кој топи лен или коноп во риболовна вода из-
вон местото одредено за тоа од извршниот одбор на 
надлежниот околиски односно градски (реонски) на-
роден одбор; 

в) кој продаде или стави во промет риби уловени 
со средствата споменати во чл. 39 точ. 1 од овој Закон. 

Член 42 
Со парична казна до 1.500-динари ќе се казни: 
I ) кој на овластено лице му го спречува приста-

иот до местото на риболов или употребата на земји-
штето за риболов по должината на риболовната вода; 
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2) кој на надлежниот орган не му дава податоци 
за количеството и видовите на уловената риба или му 
дава неточни податоци или ги дава нередовно односно 
противно на прописите за нивното доставување; 

3) кој на надлежното службено лице му ускрати 
преглед на уловената риба. 

Член 43 
Во случај риболовот да се врши противно на од-

редбите од овој Захон, освен казната од члв 39, 40, 41 
и 42 на овој Закон, ќе се изрече и казна одземање на 
уловената риба, рибарските справи и средствата за лов, 
а со обзир на околностите на делото и особините на 
учинителот, може да се изрече и одземање на дозвола-
та з? т> 'болов зл одредено време или трајно. 

Одземените средства и алат ќе се предаде на упо-
треба на најс. кзкото рибарско претпријатие односно 
државно земјоделско стопанство по правосилноста на 
решението за кг лата. 

Рибата улове а во време на ловостој и уловената 
риба испод одредена а минимална големина веднаш ќе 
се врати уште на сам то место во водата ако е жива, а 
останатата риба уловена противно на прописите на овој 
Закон веднаш ќе се продаде, Ачо учинителот на прекр-
шокот биде ослободен од одговорност, ќе му се преда-
дат парите добиени од продажбата на рибата. Во про-
тивеа случај парите добиени од продажбата на рибата 
одат во полза на буџетот на околискиот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор. 

Член 44 
За постан а во прва степен по кривичните дела 

; чл4 39 на о?ој Закон се надлежни околискше судов . 

Член 45 
За постапка по прекршоците од чл. 40, 41 и 42 на 

овој Закон е надлежен извршниот одбор на околискиот 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор. 

Паричните казни изречени за прекршоци по овој 
Закон одат во полза на буџетот на околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор што донесол ре-
шение во прва степен. 

V!. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 4Б 

Со влегувањето во сила на овој Закон се гасат си-
те рибарски права и сите овластенија за риболов доби-
ени по поранешните прописи доколку се во противност 
со одредбите на овој Злкон 

Задругите и лицава јото имале овластеше за врше 
ње риболов по поране чините прописи, можат тие овла-
стенија да ги ползуваат уште два месеца по влегување-
то во сила на овој 3- ѓон. 

Член 47 

Министерот за земјоделие ќе одреди за секое од 
претпријатијата споменати во чл. 16 од овој Закон што 
постоат сега, срок во кој мора да набави, направи од-
носно доведе во исправна состојба инсталации за пре-
чистување на водата. 

Овој срок не може да биде подолг од две години. 

Член 48 

Поблиски прописи за извршување на овој Закон 
донесува Министерот за земјоделие. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Член 4$ 

Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 
Службе« весник на Народна Република Македонија", 

V. Бр. 29 — Скопје, в јуни 1950 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
& А ПРЕЗИДИУМ0Т НА НАРОДНОТО СОБРАНИ® 

ДА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Гнете Џунов, е, р. 

Претседател 
Богоја Фотев, е. р. 

1 4 ) 

Врз основа на член 73 то«\ 4 и 9 од Уставот на 
Народна Република Македонија, а по пренда б* 
Претседателот ца Владата на НРМ, Президиум)? на 
Народното собрание на НРМ донесе 

У К А З 

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА 
ЌЛ ЛДАТА НА НРМ И ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО ДА ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА 

ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ 

С& укинува Комитетот за законодавство н из-
градба на народната власт на Владата на Народна Ре-
публика Македонија. 

IV 

За водење на сите работи од надлежноста на до-
сегашниот Комитет за законодавство и изградба на 
ж е д н а т а власт на Владата на НРМ се основа Совет 
да законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на Народна Република Македонија. 

На чело на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на НРМ стои Претсе-
дател на Советот, кој што е министер на Владата на 
НРМ. 
- Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на НРМ го сочинуваат, освен 
Претседателот на Советот, министрите на Владата на 
ПРМ што ќе ги одреди Владата на НРМ. 

III 

Бледата на НРМ ќе го изврши овој Указ. 

IV 

Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У, Бр. 33 Скопје, 29 јуни 1950 год. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Ристо Џунов Сј р. 

Претседател, 
Богоја Фотев С. р. 

Врз основа на член 73 точка 4 и 9 од Уставот на 
Народна Република Македонија, а по предлог од Прет 
седателот на Владата на НРМ, Президиумот на На-
родното собрание на НРМ донесе 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА НА ВЛАДАТА НА НРМ И ЗА ОСНОВАЊЕ 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се укинува Комитетот за надворешна трговија на 
Владата на Народна Република Македонија. 

II 

За водење на сите работи од надлежноста на до-
сегашниот Комитет за надворешна трговија на В м -
Дота вп НРМ се основа Министерство за извоз и увоз 
оѓа Народна Република Македонија. 

Ш 

Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ. 

IV 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. Број 34 Скопје, 29 јуни 1959 год. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р. 

Секретар, 
Ристо Џунов е. р. 

144 
Врз основа на чл. 73 точ. 4 и 7 од Уставот на 

Народна Република Македонија, а по предлог од Пре* 
еедателот на Владата иа НРМ, Президиумот на Народ 
ното собрание на НРМ издаде 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНА-

ТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА НРМ 

I 

За претседател на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на Народна 
Република Македонија се поставува Видое Смилевски, 
потпретседател на Владата на НРМ. 

II 

Указ. 
Претседателот на Владата ќе го изврши овој 

Ш 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. Број 35 Скопје, 29 јуни 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р* 

Секретар, 
Ристо Џунов <5. р. 

145 
Врз основа на член 73 точ. 4 и 7 од Уставот не 

Народна Република Македонија, а по предлог од 
Претседателот на Владата на НРМ, Президиум©* на 
Народното Собрание на НРМ издаде 
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У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МИНИСТЕР ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 
НА ВЛАДАТА НА НРМ 

1 

За Министер на извозот и увозот на Владата на 
НРМ се поставува Мито Димитриевски, досегашен Ми-
вистер-Претседател на Комитетот за надворешна трго-
вија на Владата иа НРМ. 

II 

Претседателот на Владата ќе го изврши огшј Указ. 

Ш 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. Бр. 36 Скопје, 23 јуим 1959 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Ристо Џунов е. р. 

Претседател, 
Богоја Фотев е. џ. 

Врз основа ка член 73 том. 4 и 10 од Уставот иа 
Народна Република Македонија и член 21 став 1 од 
Општиот закон за народните одбори, а по предлог од 
Владата ка НРМ, Президиумот иа Народното ©»брз-
аше на Народна Република Македонија донесе 

У К А З 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНЕЦ ЗНАЧЕЊЕ 

1 

За претпријатија од републиканска значење се 
одре дуваат следните државни стопански претпријатија 
од обласно значење: 

1) Претерај апѕето за трговија со ау то-де лови и 
материјали "Перистер" со седиште во Битола. 

2) Претпријатието за трговија со ау то-де лови и 
материјали "Брегалница" со седиште во Штип. 

3) Претпријатието за превоз на патници "Авто-
такси44 со седиште во Битола. 

11 

Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ. 
У. Број 37 Скопје, 29 јуни 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Ристо Џунов е. р. 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р. 

Врз основа на чл. 73 точ. 10 од Уставот на На-
родна Република Македонија, а по предлог на Вла-
дата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

УКАЗ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНИ УСТАНОВИ ОД ОБ-
ЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА УСТАНОВИ ОД РЕПУБЛИ-

К А Н Е Ц ЗНАЧЕЊЕ 

1, Државните установи од обласно значење: Др-
жавна болница во Битола, Санитарно-епид етнолошка 
•таница во Битола, Ниже медицинско училиште за 

болногледачи во Битола, иа Народниот одбор на бие-
ната Битолска област и Државна болница ио Шти% 
Санитарно-епидемиолошка станица во Штип и Нише 
медицинско училиште за болногледачи во Штип, на 
Народниот одбор на бившата Штипска област, се од-
редуваат за установи од републикана«) значење. 

2. Владата на Народна Република Македонија ќе 
ТФ изврши овој Указ. 

У. Број 38 Скопје, 29 јуни 1950 тод. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Ристо Џунов е. р. 

Претседател, 
богоја Фотев е. 

ОДЛУКА 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НгМ ЗА ПОТВР-
ДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕ-
МЕТО ОД 39 ЈАНУАРИ 195<0 ДО И МАЈ 1950 ГОД. 

Народното собрание на НРМ на својата И сед-
ница од УИ-то редовно заседание одржано на 5 јуни 
1950 година во Скопје донесе одлука која што гласи: 

Се потврдуваат следните уредби на Владата на 
Народна Република Македонија донесени од 30 ја-
нуари 1950 година до 31 мај 1950 година, врз основа 
на чл. 1 од Законот за овластување Владата на На-
редна Реиу&шка Македонија за донесување уредби 
по прашањата од народното стопанство и обнот? л на 
земјата и тоа: 

1. — Уредбата за задолжителен откуп иа крем 
пир во економската 1950/1951 година, Бр. 1194 сг 
7 април 1950 година, — "Службен весник на Нарас-
на РевубАта Македонија" број 8 од 15 април ШЂ 
година; 

2. — Уредбата за задолжителен откуп на грав в 
економската 1950/1951 година, бр. 1195 од 7. април 
1950 година, — "Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија" број 8 од 15 зприл 1950 год.; 

3. — Уредбата за задолжителен откуп на оризова 
арпа во економската 19-50/1951 година број 1196 од 
7 април 1950 година, — "Службен весник на Народ-
на Република Македонија*4 број 8 од 15 април 1950 
година; 

4. — Уредбата за задолжителен откуп на млеко 
и преработки од млеко во 1950 година, број 1190 од 7 
април 1950 год., — "Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија44 број 9 од 22 април 1950 годи5 а ; 

Ѕ. — Уредбата за ветеринарните станици, од «Н 
мај 1950 година; 

6. — Уредбата за изменување Уредбата за за-
должителен откуп на млеко и преработен од млеко во 
1950 година, од 31 мај 1950 година. 

Скопје, 5 јуни 1950 година. 
Претседател 

Д-р Димитар Несторов с.р. 
Секретар, 

Владо Малески е. р. 

149 
Врз основа чл. 83 став 2 од Уставот на Народна 

Република Македонија и чл. 4 од Наредбата на Со-
јузното Министерство за земјоделие од 17 јануар ! 
1946 година за мобилизација на приватните сточни 
запреги за обработуење на земјата, а со цел да сч 
правилно овозможи ползувањето на запрежниот доб:; 
ток и запрежниот прибор, Министерот за земјоделие 
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т Народна Република Македонија го донесува следѕ 
Ико* 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА ЗАПРЕЖНИОТ ДО-
БИТОК И ЗАПРЕЖНИОТ ПРИБОР ОД 17 ЈАНУАРИ 

1940 ГОДИНА (СЛУЖБЕН ВЕСНИК БРОЈ в . О Д 14 
МАРТ 1946 ГОДИНА) 

Член 1 

Се изменува став Ѕ од член § на Правилникот за 
мобилизација на рабвтниот добиток и запрежниот 
прибор кој да гласи: 

"За терач се плаќа по 11 динари на работа« 
саат". 

Член 2 
Овој правилник влегува ва сила со денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

Број 11216 — 16 јуни 1956 год. — Скопје. 

Министер за земјоделие 
М. Теменугов е. р. 

« 0 

Согласно прописите на чл. 9 од Правилникот за 
ракување, евиденција и контрола на боновите за ку-
пување стака што се продава во трговијата по врза-
ните цени и за начинот на купување и правдање на 
таја стока ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 20(49) , 
т. 25 од Напатствие™ за * вање потрошачки кар-
ти и за правдање на продадената стока од обезбеде-
ното снабдување ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 
60(49) , и Решение за пренесување работите околу 
печатењето, ракувањето, расподелбата и евиденцијата 
на потрошачките карти и бонови за трговија по вр-
заните цени на Народната банка на ФНРЈ (Службен 
вист на ФНРЈ" бр. 57 (49), ја издавам следната. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРАВДАЊЕ НА ПРОДАДЕНАТА ИНДУСТРИСКА 
СТОКА ОД ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И СВР-
ЗАНАТА ТРГОВИЈА- — НА ПОДРАЧЈЕТО НА НР 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжуваат сите трговски претпријатија од 
државен и задружен сектор и задругите на подрачје-
то на НР Македонија, кои што до денес не имаат извр-
шено правдање на продадената индустриска стока од 
обезбеденото снабдување и врзаната трговија пред 
надлежните филијали па Народната банка на ФНРЈ, да 
најдоцна до 30 јуни 1950 година закључно извршат 
правдање на продадениот текстил и обувки од обезбе-
деното снабдување и продадената стока во врзаната 
трговија — сообразно чл. 9 односно т. 25 од горе по« 

менатиот Правилник односно Напатствието, а за време! 
до 1 јуни 1950 година — за стоката од обезбеденото 
снабдување односно до третата декада на месец јуни 
за стоките од врзаната трговија. 

2) Раководствата на поменатите претпријатија и 
задруги, како и одговорните лица на истите, кои што 
не ќе постапат по прописите на оваа наредба ќе се 
подведат под одговорност по чл. 12 од горе помена-
тиот Правилник и чл. 23 од Правилникот за измени И 
допуни на правилникот за потрошачки^ карти ("Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 60 /49) . 

3) Оваа наредба стапува на снага веднаш. 
Број 7956 22-У1-1950 година, Скопје. 
Министер за трговија и снабдување на НРМ 

Хр. Бајалски е. р. 
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