МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО
Врз основа на член 72 став 3 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
РИБОЛОВНИТЕ ПУНКТОВИ
Член 1
Со овој правилник се уредуваат техничките барања што треба да ги исполнуваат риболовните
пунктови.

Член 2
Риболовните пунктови треба да имаат: простор за прием на риба, простор за одржување на риба,
продажен простор, простор за чување на риболовен алат и опрема и простории за сместување на
рибарите.

Член 3
Риболовните пунктови треба да бидат видно означени и оградени.

Член 4
Просторот за прием на риба е покриен простор на риболовниот пункт со минимум површина од 16
m2 и треба да има: вода за пиење и хигиенска вода, пулт за прием на рибата, лесно одржлива
подлога, вага за мерење на рибата и садови за чување и мерење на рибата.
Садовите за чување и мерење на рибата треба да се изработени од непропустлив и нерѓосувачки
материјал.

Член 5
Просторот за одржување на риба е затворен простор со димензии во зависност од количината на
риба по видови и килограми, утврдени во риболовната основа.
Просторот за одржување на риба треба да ги исполнува условите утврдени во прописите за
безбедност на храна.

Член 6
Во случај кога продажбата на риба се врши на мало, во риболовниот пункт треба да има обезбедено
определен покриен простор за продажба на мало, вага за мерење на рибата, ладилник за продажба
на риба, односно наменска маса со сув мраз и струја, вода и одвод.

Член 7

Просторот за чување на риболовен алат и опрема може да биде отворен, затворен и полузатворен
и во него да треба да има обезбедено место за магацин за риболовниот алат, магацин за
риболовната опрема, магацин за чување дополнителна опрема и посебен простор за чување на
гориво.

Член 8
Во просториите за сместување на рибарите треба да има обезбедено вода, струја и санитарен чвор.

Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за хигиенскотехничките услови на пунктовите за поаѓање и враќање од риболов (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 3/94).

Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
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