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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1456.
Врз основа на член 16, став 3 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РИБОЛОВНА ОСНОВА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РИБОЛОВНАТА ОСНОВА ЗА РИБОЛОВНА ВОДА “ОХРИДСКО ЕЗЕРО” ЗА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДИНА
1. Во Риболовната основа за риболовната вода
“Охридско Езеро”
за период 2017 - 2022 година
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
55/17) во точката 5 потточка 5.1.
во делот за
Alburnoides bipunctatus - Вардарка (гомнушка, шљунец, плиска) зборот “bipunctatus” се заменува со зборот“ohridanus ”.
Во делот за Alburnus thessalicus – Белвица (плашица, плашка, нивичка, белвиче) зборот “thessalicus”
се заменува со зборот “scoranza ”.
Во делот за Barbus balcanicus – Црна мрена (поточна мрена, балканска мрена) зборот “balcanicus” се заменува со зборот “rebeli ”.
Во делот за Phoxinus phoxinus – Пиор зборовите
“Phoxinus phoxinus”
се заменуваат со зборовите”Phoxinus limaireul”.
Во делот за Squalius Squalius – Клен (утман, бушар)
во “Основни биолошки карактеристики” зборовите
“Видот Squalius vardarensi - Вардарски - клен го среќаваме во речиси сите води во Вардарскиот слив.” се
бришат, а зборовите “Вардарскиот клен” се заменуваат
со зборот “Кленот”.
Во делот за Barbatula sturanyi – Вретенушка охридска (вуин) – Основните биолошки карактеристики се
менуваат и гласат:
“Вретенушката полово созрева во втората до третата година од животот. Во периодот на мрестењето, кај
полово зрелите машки и шенски единки, по телото и
внатрешната страна на стомачните перки се јавуваат
епителијални брунки. Се мрести во периодот од април
до јуни, ретко порано во март кога температурата на
водата достигнува над 10оС, обично рано наутро.
Икрата ја испушта во отворена вода обично блиску до
површината па носена од неа се покрива со различен
супстрат, најчесто е покриена со песок и детритус.
Плодноста на женските единки изнесува до 6.000 зрна
икра со дијаметар од 1 до 1,5 mm. Мрестењето е порционо. Женските единки може да се мрестат повеќе дена
последователно секој ден по малку, во еден краток период. Ларвите се бентални.
Вретенушката достигнива максимална дожина од
16 cm а просечната должина и изнесува околу 10 cm.
Животниот век и е до осум години.
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Вретенушката представува стационарна риба од
дното на чистите и бистри води иако поднесува и средно органски оптоварени води. Исклучително е сензитивна на загадувања со тешки метали. Во такви води не
се сретнува. Живее на каменито и чакалесто дно, каде
се крие под камењата. Младите единки се групираат во
јата, додека возрасните единки живеат единечно.
Вретенушката се храни со ситни животинки од
дното. Возрасните единки се хранат со гамаруси, хирономиди, ларви од инсекти и други безрбетници. Ретко
може да консумираат и икра од други видови риби.”
Во делот за Cobitis ohridana – штипалка (Охридска
штипалка) во “Опис и распространетост” во првата реченица зборовите “Струмичката штипалката” се заменуваат со зборовите “Охридската штипалка”.
Во “Основни биолошки карактеристики” зборвите
“Струмичката штипалката” се заменуваат со зборовите
“Охридската штипалка”.
2. Во точката 6 во потточката 6.1. зборовите ”пределот од месноста "Вели Даб" до "Вељапеш" на
растојание до 2 km од брегот,” се бришат.
Потточката 6.2. се менува и гласи:
“Во водите на Охридското Езеро како единствена
рекреативна зона се определува рекреативната зона “Охридско Езеро” која ги опфаќа деловите на кои се
организира рекреативен риболов од брег, од всидрен
пловен објект и од пловен објект во движење.
Рекреативен риболов од брег се организира на целата брегова линија на Охридското Езеро и каналот "Студенчишта", освен во изворите кај Св. Наум.
Рекреативен риболов од всидрен пловен објект се
организира на делови на риболовната вода и тоа:
- камп Љубаниште – делот на риболовната вода од
вливот на река Черава до источната ивица на плажата
на кампот Љубаниште до 20 m длабочина;
- камп Градиште - делот на риболовната вода од северната ограда на објектот Кула (наколна населба) до
плажата викана “Оревче” до 20 m длабочина;
- камп Елешац – во делот на границите на кампот
до 20 m длабочина;
- Метропол - делот на риболовната вода од хотелот
Макотекс во населбата Лагадин до северната ограда на
хотелот Белви до 20 m длабочина;
- Универзитетско одмаралиште – од неговата јужна
ограда до јужната ограда на хотелот “Силекс” до 20 m
длабочина;
- Мазија – делот на риболовната вода од платформата на плажата “Куба Либре” до хотелот “Тино” до 5
m длабочина;
- Грашница - делот на риболовната вода од вливот
на река Грашница, од црквата Св. Јован Канео до хотел
“Партизан” до 20 m длабочина;
- Далјан - делот на риболовната вода, од источната
ограда на хотел “Далјан” до источната ограда на костозглобна болница “Св. Еразмо“ до 20 m длабочина;
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- камп АС – делот на риболовната вода од источната ограда на камп “АС” до источната ограда на хотел
“Eврохотел” до 20 m длабочина и
- камп Ливадиште - делот на риболовната вода од
групата на куќи јужно од населбата “Елен камен” до
јужната ограда на камп “Ливадиште” до 20 m длабочина.
Рекреативен риболов од пловен објект во движење
за лов на пастрмка и белвица може да се организира на
целата површина на Охридско Езеро, освен во изворите кај Св. Наум.”
3. Во точката 8 потточка 8.5. во ставот 2 во табелата
6 во колоната “Период на мрест” во првиот ред зборовите “XII, I, II и III месец” се заменуваат со зборовите
“XI, XII, I, II и III месец”.
Во вториот ред зборовите “XI, XII и I месец” се заменуваат со зборовите “XI, XII, I, II и III месец”.
Во ставот 4 Табелата 7 се менува и гласи:

Во потточката 8.6. ставот 2 се менува и гласи:
“На риболовната вода Охридско Езеро не се определуваат природни плодишта.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“На риболовното подрачје Охридско Езеро се определуваат специфични локации каде се мрестат пастрмката, белвицата и крапот и тоа:
Специфични локации каде се мрести пастрмката и
белвицата на растојание до 1 кm од брегот:
- од кампот во с. Љубаништа до хотелот “Десерет”
освен во делот на село Трпејца;
- од населбата Лагадин до хотелот “Гранит”;
- од хотел “Славија” до зградата во месноста Горица 1 и
- од јужните куќи во село Радожда до границата со
Република Албанија.
Специфични локации каде се мрести крапот до длабочина од 10 m:
- од влезната капија на комплесот Св. Наум до вливот на река Черава;
- од пристаништето во с. Пештани до почетокот на
кампот „Елешец“;
- Мазија – од платформата на плажата „Куба
Либре“ до хотелот „Тино“;
- Грашница, од црквата „Св. Јован Канео“ до хотел
„Партизан";
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- од Костозглобна болница “Св. Еразмо ”до бензинската пумпа во с. Подмоље и
- од Костозглобна болница “Св. Еразмо ”до бензинската пумпа во с. Подмоље и
- с. Калишта, од Школото до капијата на хотел “Бисер”. “
Во потточката 8.7. ставот 2 се менува и гласи:
“На специфичните локации каде се мрести пастрмката и белвицата во периодот на мрест забрането е
вршење на секаков вид на риболов на растојание до 1
km од брегот, а на специфичните локации каде се мрести крапотво период на мрест на крапот забрането е
вршење на секаков вид на риболов до 10 m. длабочина.”
4. Во точката 10 во ставот 2 во Табелата 8 во колоната “Вид риба” во редот 9 зборот “мренец” се заменува со зборот “кркушка”.
Во колоната “Количини на дозволен улов во килограми” во редот 2 бројот “18.000” се заменува со бројот “8.000”, а во редот 7 бројот “2.000” се заменува со
бројот “100”.
Ставовите 3 и 4 се бришат.
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 7 кој станува став 5 во првата реченица
по зборовите “улов на” се додаваат зборовите “останатите видови”.
Ставот 8 станува став 6.
Во ставот 9 кој станува став 7 зборовите “или сом”
се бришат.
5. Во точката 11 во ставот 1 Табелата 10 се менува
и гласи:

6. Во Точката 13 ставот 2 се менува и гласи:
“Најмалата вредност на висината на надоместокот
за концесија на риби за вршење стопански риболов на
рибите од риболовното подрачје “Охридско Езеро” изнесува 1.575.000,00 денари за период од една година
или 9.450.000,00 денари за период од шест години.”
Ставот 3 се брише.
7. Оваа риболовна основа се објавува во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.14-4981/3
23 април 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

