
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 92 став 4 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ РИБОЛОВНИ 

СРЕДСТВА И НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА ВРШЕЊЕ 

СТОПАНСКИ И РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат дозволените риболовни средства и нивната 
употреба за вршење стопански и рекреативен риболов. 

Член 2 

Риболовни средства за вршење стопански и рекреативен риболов се рибарски алат 
за вршење стопански риболов, риболовен прибор за вршење рекреативен риболов и 
риболовна опрема за вршење стопански и рекреативен риболов. 

Рибарски алат за вршење на стопанскиот риболов се мрежи, струкови и блинкери на 
влечење. 

Риболовен прибор за вршење рекреативен риболов е риболовна трска, риболовни 
машинки (орши), риболовен конец и јадица и природни и вештачки мамци (блинкери, 
воблери, вештачки мушички). 

Риболовна опрема за вршење риболов се пловни објекти - чамци чија должина е 
најмногу 15 метри. 

Член 3 

Дозволен риболовен алат кој се употребува за вршење стопански риболов во 
зависност од видот на рибата и риболовната вода е: 

1. Стоечка мрежа  
- за  лов  на  пастрмка - со  најголема  должина од 50 метри, најголема висина од пет 
метри и димензија на окца од најмалку 50 милиметри;  
- за лов  на  белвица  -  со  најголема  должина од 40 метри, најголема висина од пет 
метри и димензија на окца од најмалку 35 милиметри;  
- за лов на крап - со  најголема  должина од 50 метри, најголема висина од пет метри 
и димензија на окца од најмалку 45 милиметри;  
- за  лов  на  останатите  видови риби - со најголема должина од 30 метри, најголема 
висина од три метри и димензија на окца од најмалку 20 мм.  

2. Повлечна мрежа - за сите  видови  риби со најголема должина од 500 метри, најго-
лема висина од три метри и димензија на окца од најмалку 10 мм. 



3. Струк - за риболов на сом, крап и јагула со најмногу 50 јадици. 

4. Блинкер за влечење за пастрмка и белвица. 

Должината и висината на мрежата се мери во однос на конецот на кој се поставени 
пливките и оловата и конецот кој ги поврзува. Димензијата на окцата се мери од 
јазол до јазол на мрежа во влажна состојба. 

Член 4 

Дозволен риболовен прибор која се употребува за вршење рекреативен риболов е:  

- за пастрмка во риболовен ревир - една риболовна трска и еден блинкер кој може 
да има една јадица (трокрака, двокрака или еднокрака), еден воблер кој може да има 
две јадици (трокраки, двокраки или еднокраки) или три мушички кои можат да имаат 
еднокраки јадици и  

- за сите останати видови риби најмногу две риболовни трски со по три јадици на 
трска или три риболовни трски со по една јадица на трска, со или без машинка 
(орша) и природни или вештачки мамци.  

По исклучок на став 1 алинеја од овој член за лов на пастрмка и белвица на 
риболовните подрачја и рекреативните зони може да се употребува и блинкер на 
влечење со најмногу еден стап на пловен објект со врзани најмногу седум блинкери. 

Покрај приборот од став 1 на овој член при вршење рекреативен риболов како 
дополнителна опрема може да се употребува и мрежа за прифаќање на риба и 
чуварка за рибите. 

Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот 
за дозволените риболовни средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
94/09). 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

Бр. 08-886/3 Министер за земјоделство, 

22 февруари 2011 година  шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски , с.р.  

 


