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Нацрт 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РИБАРСТВУ 
 
 

Члан 1. 

 

 У Закону о рибарству („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12) у 

члану 5. у ставу 1. тачка з) брише се, а тачка и) постаје тачка з). 

 У досадашњој тачки и), која постаје тачка з), послије ријечи: „риболоваца“ 

додају се запета и ријечи: „јавна установа“.  

 

Члан 2. 

 

 Члан 10. мијења се и гласи: 

 „(1) Ради заштите, праћења, планирања и развоја ресурса у рибарству доноси се 

Програм развоја рибарства и аквакултуре као плански документ који обезбјеђује 

дугорочну политику управљања у сектору рибарства и аквакултуре на период од 20 

година. 

 (2) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о усвајању Програма 

развоја рибарства и аквакултуре.  

 (3) Мониторинг квантитативно-квалитативног састава, узрасне структуре и 

продукције рибљег фонда, утврђених Програмом развоја рибарства и аквакултуре, 

врши се сваких пет година. 

 (4) Ревизија Програма развоја рибарства и аквакултуре врши се прије истека 

периода из става 1. овог члана у случају да су трајно или битно измијењени услови и 

околности на којима се заснива Програм развоја рибарства и аквакултуре.“ 

  У даљем тексту Закона ријечи: „Рибарски основ Републике“ замјењују се 

ријечима: „Програм развоја рибарства и аквакултуре“, у одговарајућем падежу. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 12. мијења се и гласи: 

 „(1) Програм развоја рибарства и аквакултуре могу израђивати установе које су 

регистроване за стручна и научна истраживања из области рибарства, ихтиологије или 

екологије вода (у даљем тексту: установа). 

 (2) Установа из става 1. овог члана, поред израде Програма развоја рибарства и 

аквакултуре, обавља и сљедеће послове: 

 а) израђује програме управљања, ревизије и допуне програма управљања за 

риболовне зоне, 

 б) врши мониторинг квантитативно-квалитативног састава, узрасне структуре и 

продукције рибљег фонда и оптерећења риболовних вода, 

 в) израђује научне и стручне студије и процјене стања рибљег фонда, те 

предлаже мјере за заштиту риба,  

 г) анализира податке о риболову и предлаже мјере за унапређење риболова, 

 д) врши истраживања физичко-хемијског и биолошког квалитета риболовних 

вода, 

 ђ) врши истраживања на подручју примарне и секундарне органске продукције, 



 е) врши истраживања утицаја уношења рибљих врста у риболовне воде 

(интродукција, реинтродукција, транслокација, инвазионе врсте риба, стране врсте 

риба итд.), 

 ж) врши процјену утицаја климатских промјена на живот водених организама и 

предлаже мјере за ублажавање посљедица, 

 з) даје научна и стручна мишљења Министарству. 

 (3) Послове из ст. 1. и 2. овог члана установа обавља као повјерено јавно 

овлашћење, а подаци добијени истраживањима су јавни и објављују се на интернет 

страници Министарства. 

 (4) На установу могу да се пренесу овлашћења из ст. 1. и 2. овог члана ако 

испуњава сљедеће услове: 

 а) да је регистрована код надлежног суда за обављање послова из области 

рибарства, ихтиологије или екологије вода, 

 б) да је регистрована за научна и стручна истраживања из области рибарства, 

ихтиологије или екологије вода у складу са прописима из области научно-

истраживачке дјелатности у Републици Српској, 

 в) да има запослено стручно научно-наставно особље, односно минимално два 

лица у научно-наставном звању доцента или два лица у научном звању научног 

сарадника у подручју природних, биотехничких или биомедицинских наука, 

 г) да има запослене стручне сараднике, асистенте и лаборанте, од чега 

минимално два лица имају минимално три године радног искуства у струци, 

 д) да посједује ихтиолошку лабораторију, алате и опрему за теренска 

истраживања у рибарству. 

 (5) Ако установа испуњава прописане услове, министар доноси рјешење о 

овлашћивању за обављање послова из ст. 1 и 2. овог члана на период од пет година.“ 

 

Члан 4. 

 

 У члану 18. став 6. брише се, а ст. 7, 8. и 9. постају ст. 6, 7. и 8. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 22. став 1. мијења се и гласи:  

 „(1) Министар доноси рјешење о додјели риболовне зоне на коришћење на 

период до десет година.“  

 Став 2. брише се, а досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 2, 3, 4. и 5. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 23. став 2. мијења се и гласи:  

 „(2) Риболовна зона може се додијелити на коришћење на период до десет 

година.“ 

 

Члан 7. 

 

 Члан 24. мијења се и гласи:  

 „(1) Риболовна зона која јавним конкурсом није уступљена на коришћење у 

складу са чланом 21. овог закона или је уговор из члана 23. овог закона раскинут, 

Министарство привремено уступа на коришћење, без јавног конкурса, кориснику 

најближе риболовне зоне који испуњава услове прописане овим законом. 



 (2) Ако корисник најближе риболовне зоне из става 1. овог члана не испуњава 

услове прописане овим законом, риболовна зона уступа се Спортско-риболовном 

савезу Републике Српске (у даљем тексту: Савез) ако је уписан у регистар у складу са 

законом којим се уређује област спорта и ако испуњава услове прописане овим 

законом. 

 (3) Привремено уступање из става 1. овог члана врши се ради заштите и 

очувања рибљег фонда и других водених организама у риболовним водама до 

расписивања конкурса, а најдуже на период до три године. 

 (4) Министар доноси рјешење о уступању риболовне зоне на привремено 

коришћење и закључује уговор у складу са чл. 22. и 23. овог закона.“  

 

Члан 8. 

 

 У члану 26. став 3. брише се, а ст. 4, 5, 6, 7. и 8. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.  

 

Члан 9. 

 

 У члану 28. у ставу 1. у загради послије ријечи: „Програм“ додаје се ријеч: 

„управљања“. 

 У даљем тексту Закона ријеч: „Програм“ замјењује се ријечима: „Програм 

управљања“, у одговарајућем падежу. 

 Послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

 „(8) У случају погоршања хидролошких, физичко-хемијских и биолошких 

особина риболовне воде које су проузроковале угинуће риба и других водених 

организама или промјену квалитативног и квантитативног састава риба и других 

водених организама, корисник је дужан израдити допуну Програма управљања и 

доставити је на сагласност Министарству.“ 

 Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10. 

 

Члан 10. 

 

 У члану 30. у ставу 1. послије ријечи: „коришћења“ додају се запета и ријечи: 

„као основ за управљање рибљим фондом у риболовној зони“. 

 У ставу 6. број: „4“ замјењује се бројем: „5“. 

 

Члан 11. 

 

 У члану 33. у ставу 1. ријечи: „Спортско-риболовни савез Републике Српске (у 

даљем тексту: Савез)“ замјењују се ријечју: „Савез“. 

 

Члан 12. 

 

 У члану 34. став 3. мијења се и гласи: 

 „(3) Увјерење о положеном риболовачком испиту без обавезе полагања издаће 

се лицу које је инвалид од I до IV категорије или је старије од 60 година ако је 

евидентирано као риболовац у непрекидном трајању од пет година и којем није 

изречена прекршајна санкција или мјера за незаконит риболов у посљедњих пет 

година.“ 

 

 



Члан 13. 

 

 У члану 36. став 5. мијења се и гласи:  

 „(5) Талон из става 4. овог члана риболовац је дужан да купи код корисника или 

рибочувара риболовне зоне на којој обавља спортски риболов.“  

 Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

 „(6) Корисник продаје мјесечне, седмичне и дневне дозволе риболовцима за 

риболовну зону која му је додијељена на коришћење.“ 

 

Члан 14. 

 

 У члану 45. у ставу 4. послије ријечи: „оправданости“ додају се ријечи: „и 

Програмом развоја рибарства и аквакултуре“. 

 

Члан 15. 

 

 Члан 48. мијења се и гласи: 

 „(1) Аквакултура је привредна дјелатност узгоја или оплемењивања риба и 

других водених организама ван природног станишта у објектима за аквакултуру, 

коришћењем техника за повећање производње тих организама.  

 (2) У објектима за аквакултуру врши се планска и контролисана, односно 

интензивна исхрана све док се не постигне одређена дужина или тежина рибе или 

другог воденог организама. 

 (3) Сви објекти за аквакултуру физички су одвојени од природног водног тијела 

баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки или биолошког материјала који 

су способни да преживе и да се даље размножавају. 

 (4) Узгојена риба и други водени организми из аквакултуре својина су 

узгајивача током читаве фазе узгоја и излова.“ 

 

Члан 16. 

 

Послије члана 48. додаје се нови чл. 48а, који гласи: 

„Члан 48а. 

 

 (1) Објекти за аквакултуру су рибњак, кавез, затворени објекат и други објекти 

који служе за узгој рибе и других водених организама. 

 (2) Рибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена површина у 

којој се гаје рибе и други водени организми, а који се може пунити водом, односно 

потпуно испразнити. 

 (3) Кавез је ограђени простор постављен у води за потребе узгоја риба и других 

водених организама. 

 (4) Затворени објекат за аквакултуру је објекат у којем се дјелатност 

аквакултуре обавља у воденој средини која подразумијева или укључује рециркулацију 

воде.  

 (5) Други објекти за гајење риба и других водених организама су базени 

различитих облика, изграђени од различитих врста материјала.“ 

 

Члан 17. 

 

 Члан 49. мијења се и гласи: 



 „(1) Привредно друштво, предузетник и физичко лице ‒ носилац 

пољопривредног газдинства могу обављати дјелатност аквакултуре, односно узгој или 

оплемењивање риба и других водених организама ако су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ), те ако су пријавили узгој рибе и 

других водених организама и прибавили рјешење којим се даје одобрење за обављање 

дјелатности аквакултуре. 

 (2) У случају да привредно друштво, предузетник и физичко лице производе 

настале обављањем дјелатности аквакултуре продају другим лицима на тржишту, у 

властитом објекту или их користе за властите потребе, обавезни су испунити услове из 

става 1. овог члана. 

  (3) Министар доноси рјешење којим се даје одобрење за обављање дјелатности 

аквакултуре на основу поднесеног захтјева привредног друштва, предузетника или 

физичког лица, посебно за сваки објекат. 

 (4) Захтјев за доношење рјешења из става 3. овог члана и рјешење обавезно 

садржи: 

 а) пословно име и сједиште привредног друштва или предузетника, односно име 

и адресу физичког лица, 

 б) назив риболовне воде са локацијом објекта за аквакултуру, 

 в) просторне координате, површину и запремину објекта за аквакултуру,  

 г) врсту и количину рибе или других водених организама који ће се узгајати. 

 (5) Уз захтјев из става 4. овог члана доставља се: 

 а) рјешење о регистрацији за привредна друштва и предузетнике, 

 б) водна дозвола, у складу са Законом о водама,  

 в) доказ о испуњености ветеринарских услова за узгој рибе и других водених 

организама, у складу са Законом о ветеринарству, 

 г) тип објекта за аквакултуру у складу са чланом 48а. став 1. овог закона и скицу 

са појединачном и укупном површином објекта за аквакултуру, 

 д) доказ о запослењу стручног лица за обављање послова аквакултуре за 

привредна друштва и предузетника, односно доказ да је предузетник или физичко лице 

оспособљено за обављање послова аквакултуре. 

 (6) Рјешење из става 3. овог члана обавезно се истиче на видном мјесту на 

објекту за обављање дјелатности аквакултуре. 

 (7) Рјешење из става 3. овог члана подлијеже ревизији након истека рока од пет 

година од дана његовог доношења.  

 (8) Министарство, по службеној дужности, брине о истеку рока из става 7. овог 

члана.  

 (9) Рјешење из става 3. овог члана уписује се у Регистар субјеката који обављају 

дјелатност аквакултуре, који води Министарство у електронској форми.  

 (10) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.“ 

 

Члан 18. 

 

 Послије члана 49. додају се нови чл. 49а. и 49б, који гласе: 

„Члан 49а. 

 

 (1) У случају измјене података на основу којих је донесено рјешење из члана 49. 

став 3. овог закона, привредно друштво, предузетник или физичко лице дужни су да 

сваку промјену података пријаве Министарству у року од 30 дана од дана њеног 

настанка.  



 (2) Забрањено је узгајање риба и других водених организама који нису уписани 

у рјешење за обављање дјелатности аквакултуре, као и промјена просторних 

координата и површине објекта за аквакултуру које су уписане у рјешењу. 

 

Члан 49б. 

 

 (1) Органска производња у аквакултури обавља се у складу се посебним 

прописом из области органске производње. 

 (2) Није дозвољен узгој генетски модификованих риба и других водених 

организама.“ 

 

Члан 19. 

 

 Члан 50. мијења се и гласи: 

 „(1) Рјешење из члана 49. став 3. овог закона ставља се ван снаге у случају: 

 а) да привредно друштво, предузетник или физичко лице поднесе захтјев за то, 

 б) смрти физичког лица на чије име је рјешење издато, 

 в) стечаја, ликвидације и брисања из регистра привредног друштва или 

предузетника, 

 г) брисања привредног друштва, предузетника или физичког лица из РПГ или 

непријављивања узгоја риба у РПГ у текућој години, 

 д) ако је привредно друштво, предузетник или физичко лице престало да обавља 

дјелатност аквакултуре. 

 (2) Рјешење из члана 49. став 3. овог закона укида се у случају ако: 

 а) привредно друштво, предузетник или физичко лице узгаја врсте риба или 

других водених организама које нису наведене у рјешењу, 

 б) је рјешење донесено на основу нетачних података, 

 в) не поднесе захтјев из члана 49а. став 1. овог закона, 

 г) у накнадно остављеном року није достављен годишњи извјештај о раду и 

евиденција о узгоју риба или других водених организама, 

 д) се не придржава прописаних услова заштите природе и животне средине, 

 ђ) престане да испуњава услове прописане овим законом.“ 

 

Члан 20. 

 

 У члану 52. став 1. мијења се и гласи: 

 „(1) Дјелатност аквакултуре може обављати лице које има најмање средњу 

стручну спрему четвртог степена и које је за то стручно оспособљено.“ 

 Став 6. брише се, а ст. 7, 8. и 9. постају ст. 6, 7. и 8. 

 

Члан 21. 

 

 У члану 56. став 5. мијења се и гласи: 

 „(5) Корисник риболовне зоне може, поред рибочувара из става 3. овог члана, да 

обезбиједи чување риболовне зоне ангажовањем рибочувара-волонтера, а који 

испуњава услове из става 4. овог члана.“ 

 У ставу 6. послије ријечи: „рибочувар“ додају се ријечи: „и рибочувар-

волонтер“, а ријеч: „има“ замјењује се ријечју: „имају“. 

 

 



 

Члан 22. 

 

 У члану 57. став 3. брише се а ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 23. 

 

  У члану 59. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:  

 „г) продаје талоне за спортски риболов,“. 

 У тачки е) ријечи: „и за рачун“ бришу се. 

 Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

 „(2) Рибочувар-волонтер је овлашћен да обавља послове из става 1. овог члана, 

осим послова из тачке е).“ 

 Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6. 

 

Члан 24. 

 

 Члан 63. мијења се и гласи: 

 „(1) С циљем очувања оптималне структуре и величине популација риба 

корисник има обавезу да порибљава риболовне воде у складу са Програмом управљања 

и годишњим планом коришћења риболовне зоне. 

 (2) Корисник је обавезан да порибљава риболовне воде аутохтоним врстама 

риба и рибљoм млађи произведеном у мрестилишту које је регистровано за 

производњу рибе, рибљe млађи и оплођене икре. 

 (3) Прије порибљавања стручно или овлашћено лице корисника врши увид у 

документацију из које се може утврдити поријеклo и здравственa исправност рибе или 

рибље млађи, води рачуна о исправности поступка порибљавања риболовне воде, те о 

извршеном порибљавању саставља записник. 

  (4) Корисник обавјештава надлежног инспектора о мјесту и времену 

порибљавања, најмање 48 часова прије порибљавања. 

 (5) Ради заштите порибљене рибе или рибље млађи, корисник организује 

чување риболовне воде најмање 48 часова након порибљавања. 

 (6) Забрањено је порибљавањем уносити алохтоне врсте риба у риболовну 

воду.“ 

 

Члан 25. 

 

 Послије члана 64. додају се нови чл. 64а, 64б, 64в, 64г. и 64д, који гласе: 

„Члан 64а. 

 

 (1) Производњу оплођене икре, рибље млађи и рибе у мрестилишту за 

порибљавање (у даљем тексту: генетски материјал) може обављати правно лице које је 

прибавило рјешење којим се одобрава производња генетског материјала. 

 (2) Објекат за производњу генетског материјала физички је одвојен од 

природног водног тијела баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки или 

биолошког материјала који су способни да преживе и да се даље размножавају. 

 (3) Министар доноси рјешење којим се даје одобрење за производњу генетског 

материјала на основу поднесеног захтјева правног лица, посебно за свако мрестилиште. 

 (4) Захтјев за издавање рјешења и рјешење обавезно садржи: 



а) назив и сједиште правног лица, 

б) назив риболовне воде са локацијом мрестилишта, 

в) просторне координате, површину и запремину мрестилишта,  

г) врсту и количину генетског материјала који ће се производити. 

(5) Уз захтјев правно лице доставља: 

 а) употребну дозволу за објекат,  

 б) доказ о испуњености ветеринарских услова за производњу генетског 

материјала у складу са прописима из области ветеринарства, 

 в) скицу локације са укупном површином и запремином мрестилишта, 

 г) доказ о запослењу стручног лица за производњу генетског материјала. 

  (6) Рјешење из става 3. овог члана обавезно се истиче на видном мјесту на 

објекту за производњу генетског материјала. 

  (7) Рјешење из става 3. овог члана подлијеже ревизији након истека рока од пет 

година од дана његовог доношења.  

 (8) Министарство, по службеној дужности, брине о истеку рока из става 7. овог 

члана.  

 (9) Рјешење из става 3. овог члана уписује се у Регистар одобрења за 

производњу генетског материјала, који води Министарство у електронској форми. 

 (10) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

Члан 64б. 

 

 (1) У случају измјене података на основу којих је донесено рјешење из члана 

64а. став 3. овог закона, правно лице је обавезно да пријави Министарству сваку 

промјену података у року од 30 дана од дана настанка ове промјене. 

 (2) Забрањено је узгајање оних врста генетског материјала за које није издато 

одобрење за производњу, као и промјена просторних координата и површине објекта 

за производњу генетског материјала које су уписане у рјешењу. 

 (3) Није дозвољен узгој генетски модификованих риба за порибљавање. 

 

Члан 64в. 

 

 (1) Рјешење из члана 64а. став 3. овог закона ставља се ван снаге у случају: 

 а) да правно лице поднесе захтјев за то, 

 б) стечаја, ликвидације и брисања из регистра правног лица, 

 в) да је произвођач престао да обавља дјелатност производње генетског 

материјала.  

 (2) Рјешење из члана 64а. став 3. овог закона укида се у случају ако: 

 а) произвођач узгаја врсте генетског материјала које нису наведене у рјешењу, 

 б) је рјешење издато на основу нетачних података, 

 в) не поднесе захтјев из члана 64б. став 1. овог закона, 

 г) у накнадно остављеном року није достављен годишњи извјештај о раду и 

евиденција о производњи и продаји генетског материјала и порибљавању, 

 д) се не придржава прописа за заштиту природе и животне средине, 

 ђ) престане да испуњава услове прописане овим законом. 

 

Члан 64г. 

 

(1) Послове производње генетског материјала може обављати лице са 



завршеним првим циклусом студија из области пољопривреде (сточарство ‒ 

зоотехника) или биологије (ихтиологија) са најмање 180 ЕСТЅ бодова или 

еквивалентом и положеним стручним испитом за производњу генетског материјала. 

(2) Министар именује Комисију за полагање стручног испита од најмање три 

члана из реда стручњака из области рибарства или биологије. 

(3) Министарство издаје увјерење о положеном стручном испиту и води 

евиденцију о положеним стручним испитима. 

(4) Члановима Комисије припада накнада за рад, а рјешење о висини накнаде 

доноси министар. 

(5) Кандидат сноси трошкове полагања стручног испита, а рјешење о висини 

трошкова доноси министар. 

(6) Средства од накнаде за полагање стручног испита уплаћују се на рачун 

јавних прихода Републике.  

(7) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања стручног испита из става 1. овог члана.  

 

Члан 64д. 

 

 (1) Правно лице које обавља производњу генетског материјала обавезно је да 

води евиденцију о производњи и продаји генетског материјала, као и о порибљавању, 

коју доставља Министарству уз годишњи извјештај, до 31. јануара текуће године за 

претходну годину. 

 (2) Министар доноси Правилник о облику и садржају евиденције о производњи 

и продаји генетског материјала за порибљавање.“ 

 

Члан 26. 

 

 У члану 67. у ставу 1. у тачки к) ријеч: „и“ замјењује се запетом. 

 У тачки л) тачка се замјењује запетом и додаје се нова тачка љ), која гласи: 

 „љ) на извориштима риболовних вода није дозвољено вршити порибљавање, 

ловити рибу и обављати друге радње које могу проузроковати загађење изворишта, 

опасност за опстанак риба и нарушавање биодиверзитета.“  

 

Члан 27. 

 

 У члану 73. став 1. мијења се и гласи: 

 „(1) Лице које обавља дјелатност на водном добру (постављање кавеза за узгој 

рибе, вађење материјала из водотока и језера и др.) или у непосредној близини водног 

добра (изградња објеката за узгој рибе, вађење шљунка и камена, сјеча шуме у близини 

изворишта и извлачење трупаца коритом потока и ријека, коришћење воде за потребе 

привреде и пољопривредне производње и др.) обавезно је да прије почетка радова на 

риболовној води или у њеној непосредној близини са корисником или концесионаром 

склопи уговор, с циљем заштите и очувања рибљег фонда.“ 

 

Члан 28. 

 

 У члану 74. став 2. мијења се и гласи: 

 „(2) Физичка и правна лица која причине штету рибљем фонду контаминацијом, 

загађењем, незаконитом експлоатацијом материјала из водотока и језера или 

незаконитим коришћењем водног добра, бесправним уловом рибе, испуштањем воде 



из природних и вјештачких језера и других акумулација, преграђивањем водотока, 

испуштањем непречишћених индустријских, канализационих и других отпадних вода, 

ако се тиме проузрокује опасност за опстанак риба, као и на било који други начин, 

дужни су да кориснику надокнаде штету, у складу са Правилником о висини накнаде за 

штету причињену рибљем фонду и одредбама прописа којим се уређује област 

облигационих односа.“ 

 

Члан 29. 

 

 Члан 78. мијења се и гласи:  

 „(1) У вршењу послова инспекцијског надзора надлежни инспектор, поред 

општих овлашћења прописаних законом којим се уређује област инспекција, има право 

и дужност да врши контролу да ли: 

 а) рибар испуњава услове за обављање привредног риболова, алате којима 

обавља риболов и количину уловљене рибе, 

 б) је корисник обиљежио границе риболовне зоне, рибарских ревира и посебних 

станишта, 

 в) се уступљена риболовна зона користи у складу са Програмом управљања и 

годишњим планом коришћења, 

 г) Савез обавља повјерене послове у складу са овим законом, води прописане 

евиденције и доставља извјештаје, као и да ли врши контролу коришћења средстава од 

накнада за риболовне дозволе, 

 д) корисник риболовне зоне издаје годишње, мјесечне, седмичне и дневне 

дозволе за спортски риболов риболовцу на прописан начин и на прописаним 

обрасцима, 

 ђ) се уловљена риба у риболову, осим у привредном риболову, ставља у промет 

на тржницама, пијацама или другим продајним мјестима, 

 е) концесионар користи риболовну зону у складу са Студијом економске 

оправданости и годишњим планом коришћења риболовне зоне,  

 ж) су објекти за аквакултуру и производњу генетског материјала физички 

одвојени од природног водног тијела баријерама које спречавају бјежање узгајаних 

јединки или биолошког материјала који су способни да преживе и да се даље 

размножавају, 

 з) привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице ‒ носилац 

пољопривредног газдинства испуњавају услове за обављање аквакултуре, односно 

узгој или оплемењивање риба и других водених организама и производњу генетског 

материјала, 

 и) је дошло до промјене података на основу којих је донесено рјешење којим се 

даје одобрење за аквакултуру и производњу генетског материјала,  

 ј) се гаје врсте риба, други водени организми и генетски материјал за које није 

издато одобрење или генетски модификовани организми, 

 к) корисник риболовне зоне, рибар и лица која обављају дјелатност аквакултуре 

и производњу генетског материјала воде прописане евиденције и достављају 

извјештаје Министарству, 

 л) се спроводе мјере с циљем очувања, заштите и унапређења рибљег фонда у 

риболовним водама, 

 љ) корисник риболовне зоне на којој је успостављен рибарски ревир спроводи 

прописане мјере заштите ревира, 

 м) корисник риболовне зоне на којој је успостављено посебно станиште 

спроводи прописане мјере заштите посебног станишта,  



 н) се спроводе забране риболова, вађења шљунка, пијеска, камена и пањева, 

захватања или црпљења воде и друге радње у посебним стаништима које ометају 

живот и обнављање природних популација риба,  

 њ) се порибљавање риболовних вода врши здравим генетским материјалом 

произведеним у регистрованом мрестилишту и на прописан начин, 

 о) се порибљавањем врши уношење нових врста генетског материјала без 

прописаног одобрења, 

 п) се на риболовним водама примјењују прописане забране лова риба и друге 

радње, 

 р) се примјењују прописане забране и ограничења коришћења и очувања 

екосистема риболовних вода, односно мјере и активности за спасавање рибе и рибље 

млађи са поплављеног и сушног подручја, 

 с) се привредни, спортски и привредно-спортски риболов, преношење риба, 

риболов у научноистраживачке сврхе, електрориболов и санациони риболов врше у 

складу са прописаним условима, 

 т) се у риболовној води причињава штета рибљем фонду, другим воденим 

организмима или стаништима. 

 (2) Надлежни инспектор, поред вршења контрола из става 1. овог члана, врши и 

надзор над примјеном осталих одредаба овог закона.“ 

 

Члан 30. 

 

 Члан 80. мијења се и гласи: 

 „(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице, корисник риболовне зоне и 

концесионар ако: 

  а) омогући да се привредни риболов врши на подручјима на којима се не може 

вршити (члан 14. став 2), 

 б) омoгући да привредни риболов обавља рибар који не испуњава услове за 

привредни риболов прописане овим законом (члан 15. став 2), 

 в) количина улова у привредном риболову премаши дозвољену (члан 15. став 3), 

 г) риболовну зону за спортски риболов уступи на коришћење другом субјекту 

(члан 22. став 4), 

 д) због начина управљања проузрокује погоршање хидролошких, физичко-

хемијских и биолошких особина риболовне воде (члан 22. став 5. тачка в), 

 ђ) не обезбиједи стручно обављање послова управљања риболовном зоном и 

рибочуварску службу (члан 25. став 1),  

 е) не обиљежи границе рибарског подручја у прописаном року, као и рибарских 

ревира и посебних станишта (члан 27. став 1), 

 ж) у прописаном року не донесе Програм управљања за период на који му је 

додијељена риболовна зона на коришћење (члан 28. став 1), 

 з) не изради допуну Програма управљања (члан 28. став 8), 

 и) не донесе годишњи план коришћења у складу са Програмом управљања или 

не користи риболовну зону у складу са годишњим планом (члан 30. став 1), 

 ј) омогући спортски риболов риболовцима који немају положен испит и који 

немају дозволу за лов риба у спортском риболову (члан 32. став 1), 

 к) стави у промет рибу уловљену у спортском риболову (члан 37. став 4), 

 л) обавља привредно-спортски риболов, а не испуњава прописане услове (члан 

41. став 1), 

 љ) не обезбиједи стручно обављање послова управљања риболовном зоном и 



рибочуварску службу (члан 43. став 1), 

 м) не обиљежи границе рибарског подручја у року од три мјесеца од дана 

потписивања уговора о концесији, као и рибарских ревира и посебних станишта (члан 

44), 

 н) не користи риболовну зону у складу са годишњим планом (члан 45. став 1), 

 њ) не спроведе прописане мјере очувања и осигурања услова за одрживо и 

дугорочно коришћење рибљег фонда и станишта (члан 47), 

 о) објекти за аквакултуру нису физички одвојени од природног водног тијела 

баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки или биолошког материјала (члан 

48. став 3), 

 п) није уписан у РПГ или нема пријављен узгој рибе и других водених 

организама у РПГ или нема рјешење којим се даје одобрење за аквакултуру (члан 49. 

став 1), 

 р) узгаја генетски модификоване рибе или друге водене организме или генетски 

материјал (члан 49б. став 2. и члан 64б. став 3), 

 с) не води прописане евиденције о производњи у аквакултури и не достави 

годишњи извјештај (члан 53. став 1), 

 т) не организује рибочуварску службу и не обезбиједи да рибочуварске послове 

обавља лице које испуњава прописане услове (члан 56. ст. 1. и 4), 

 ћ) не врши порибљавање риболовних вода и преношење риба на прописан 

начин (чл. 63. и 64), 

 у) не испуњава услове за производњу генетског материјала (члан 64a. став 1), 

 ф) не води прописану евиденцију у производњи генетског материјала и не 

достави годишњи извјештај (члан 64д. став 1), 

 х) недозвољено лови рибу на риболовној води или обавља забрањене радње на 

риболовној води (чл. 66. и 67),  

 ц) врши риболов у научноистраживачке сврхе без рјешења Министарства (члан 

70. став 1), 

 ч) лице којем је одобрен риболов у научноистраживачке сврхе не поступа на 

прописан начин (члан 70. став 6), 

 џ) обавља или омогући електрориболов супротно одредбама (члан 71), 

 ш) врши или омогући риболов у систему којим се осигурава несметан пролаз 

риба (члан 73. став 6). 

 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 КМ до 

1.500 КМ и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу, односно 

код корисника риболовне зоне или концесионара.“ 

 

 Члан 31. 

 

 Члан 81. мијења се и гласи: 

 „(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице, корисник риболовне зоне и 

концесионар ако: 

 а) не плати накнаду за коришћење риболовне зоне (члан 9. став 1. и члан 42. 

став 3), 

 б) рибар обавља привредни риболов на подручјима на којима није дозвољено 

(члан 14. став 2), 

 в) рибар обавља привредни риболов, а не испуњава прописане услове (члан 15. 

став 2), 

 г) количина улова рибара у привредном риболову премаши дозвољену (члан 15. 



став 3), 

 д) рибар обавља привредни риболов недозвољеним алатима и не поштује 

забрану риболова (члан 17. ст. 1. и 5), 

 ђ) не обавијести рибара о забранама или ограничењима (члан 17. став 4), 

 е) не води прописане евиденције и не достави годишњи извјештај (члан 19. став 

1), 

 ж) не достави годишњи план у прописаном року и дозволи риболов без 

сагласности Министарства (члан 30. ст. 3. и 7. и члан 45. ст. 1, 2. и 7), 

 з) не достави годишњи и финални извјештај у прописаном року (члан 31. ст. 1. и 

2),  

 и) издаје дозволе корисницима или концесионарима са којима Министарство 

нема склопљен уговор о коришћењу риболовне зоне или концесији (члан 35. став 2), 

 ј) не продаје дозволе за риболов риболовцима на прописан начин (члан 36. ст. 1. 

и 6. и члан 46), 

 к) омогући спортски риболов уз употребу недозвољених риболовних алата, 

опреме или пловних средстава (члан 37. ст. 1. и 2), 

 л) изда дозволу за текућу годину спортском риболовцу који није доставио 

годишњи извјештај за претходну годину (члан 38. став 2), 

 љ) не организује такмичење риболоваца на прописан начин (члан 39), 

 м) не поднесе захтјев за издавање новог рјешења (члан 49а. став 1. и члан 64б. 

став 1), 

 н) узгаја врсте риба или других водених организма или генетског материјала 

који нису наведени у одобрењу (члан 49а. став 2. и члан 64б. став 2), 

 њ) лови рибу и обавља друге радње на удаљености мањој од 50 метара од 

границе кавеза или ограде (члан 51. став 1), 

 о) омогући да непосредно обављање послова аквакултуре врши лице које није 

стручно оспособљено (члан 52. став 1), 

 п) омогући да непосредно обављање послова производње генетског материјала 

врши лице које није стручно оспособљено (члан 64г. став 1), 

 р) не обeзбиједи услове за одузимање, чување и одржавање дозволе за риболов, 

средстава, алата, опреме за риболов или улова до њихове предаје надлежном судском 

органу или ако располаже са привремено одузетом опремом или уловом до предаје 

надлежном судском органу (члан 59. ст. 4. и 5), 

 с) не обавља санациони риболов на прописан начин (члан 72. ст. 1. и 2), 

 т) корисник или концесионар не обавијести Инспекторат и Министарство (члан 

72. став 3), 

 ћ) не испуњава прописане услове (члан 73. ст. 1, 3. и 4). 

 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 400 КМ до 

1.200 КМ и одговорно лице у привредном друштву, другом правном лицу, односно код 

корисника риболовне зоне или концесионара.“ 

 

Члан 32. 

 

 Члан 83. мијења се и гласи: 

 „Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај Савез ако: 

 а) ускрати чланство заинтересованим субјектима чија је дјелатност повезана са 

рибарством (члан 33. став 1), 

 б) не обавља повјерене послове (члан 33. став 2), 

 в) Министарству не достави годишњи извјештај (члан 33. став 7), 



 г) дистрибуише дозволе корисницима или концесионарима са којима 

Министарство нема склопљен уговор о коришћењу или концесији (члан 35. став 2).“ 

 

Члан 33. 

 

 У члану 85. у ставу 2. тачка з) мијења се и гласи: 

 „з) Правилник о заштити рибљег фонда (члан 37. став 5. и члан 65. став 4),“. 

 Тачка њ) брише се, а досадашње т. о) и п) постају т. њ) и о). 

 

Члан 34. 

 

 Послије члана 85. додаје се нови члан 85а, који гласи: 

„Члан 85а. 

 

 Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона 

донијети: 

 а) Правилник о програму, начину и условима полагања стручног испита (члан 

64г. став 7), 

 б) Правилник о облику и садржају евиденције о производњи и продаји генетског 

материјала за порибљавање (члан 64д. став 2).“ 

 

Члан 35. 

 

 Послије члана 87. додаје се нови члан 87а, који гласи: 

„Члан 87а. 

 

 „(1) Физичко лице које обавља дјелатност аквакултуре и правно лице које 

обавља дјелатност производње генетског материјала за порибљавање дужни су да своје 

пословање ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана његовог 

ступања на снагу. 

 (2) Лица из чл. 52. и 64г. овог закона дужна су да положе испит у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 (3) Лица из чл. 18, 26, 34, 52. и 57. овог закона, која су по прописима важећим до 

ступања на снагу овог закона добила увјерење о положеном испиту, могу и даље 

обављати послове за које је увјерење издато.“ 

 

Члан 36. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број: ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

 Недељко Чубриловић 

 

 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РИБАРСТВУ 

 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ  

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII на члан 

68. тачка 8. Устава Републике Српске, према којем Република, између осталог, уређује 

и обезбјеђује основне циљеве и правце привредног и технолошког развоја, развоја 

пољопривреде и села, као и мјере за усмјеравање развоја, као и члану 59. став 2. Устава 

којим је прописано да се законом уређује заштита, коришћење, унапређење и 

управљање добрима од општег интереса. Такође, према члану 64. Устава, Република, 

између осталог, штити и подстиче рационално коришћење природних богатстава с 

циљем заштите и побољшања квалитета живота и заштите и обнове средине у општем 

интересу. Поред наведеног, према члану 70. Устава, Народна скупштина доноси 

законе, друге прописе и опште акте. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-

3233/20 од 25. децембра 2020. године, уставни основ за доношење овог закона садржан 

је у Амандману XXXII на члан 68. тачка 8. Устава Републике Српске, према којем 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце привредног 

и технолошког развоја, развоја пољопривреде и села, као и мјере за усмјеравање 

развоја, као и члану 59. став 2. Устава којим је прописано да се законом уређује 

заштита, коришћење, унапређење и управљање добрима од општег интереса. Такође, 

према члану 64. Устава, Република, између осталог, штити и подстиче рационално 

коришћење природних богатстава с циљем заштите и побољшања квалитета живота и 

заштите и обнове средине у општем интересу. Поред наведеног, према члану 70. 

Устава, Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте. 

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређењa области 

рибарства, као и у потреби иновирања појединих одредаба с циљем његове лакше и 

потпуније примјене у пракси. 

Овим нацртом промијењени су назив и садржај стратешког документа, тако да 

је Рибарски основ Републике Српске замијењен са Програмом развоја рибарства и 

аквакултуре, а који је плански документ којим се обезбјеђује дугорочна политика 

управљања у сектору рибарства, са посебним акцентом на развој ресурса u рибарству. 

Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о усвајању Програма развоја 

рибарства и аквакултуре. 

Прецизирани су појмови аквакултуре и објеката за аквакултуру, те детаљније 

прописани услови за субјекте који обављају ову дјелатност.  

С обзиром на то да је рибљи фонд у риболовним водама добро од општег 

интереса, а с циљем очувања оптималне структуре и величине популација риба, 

корисник има обавезу да порибљава риболовне воде у складу са Програмом управљања 

и годишњим планом коришћења риболовне зоне. С тим у вези, прописани су и услови 

за порибљавање, врсте риба које се могу пустити у риболовну воду, као и обавезе 

корисника на заштити рибљег фонда након порибљавања. Такође, прописани су услови 

за производњу генетског материјала за порибљавање, као и генетски модификованих 

врста, те обавеза вођења евиденције у производњи генетског материјала. 



Поред до сада прописаних мјера заштите риболовних вода, посебно је истакнута 

заштита изворишта ријека, рјечица и потока као дијелова риболовних вода с циљем 

спречавања њиховог загађења. Такође, прецизирано је шта се сматра штетом на 

рибљем фонду, a прописано је право корисника на накнаду за причињену штету, као и 

начин утврђивања висине накнаде. 

У складу са напријед наведеним, измијењене су одредбе којима се уређује 

инспекцијски надзор, те су ублажене новчане казне прописане за радње које се у овом 

закону квалификују као прекршаји. 

Овај секретаријат упутио је одређене сугестије које су се односиле на 

побољшање текста Закона и његово усклађивање са Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

24/14), које је обрађивач прихватио и уградио у текст Закона.  

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај нацрт 

усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и 

других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о измјенама и 

допунама Закона о рибарству може упутити даље на разматрање.  

 

III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу број: 17.03-020-391/21 од 9. фебруара 2021. године, а након увида у прописе 

Европске уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о 

рибарству, установљено је да постоје извори права који су релевантни за предмет 

уређивања достављеног нацрта, а које је обрађивач користио при његовој изради. Због 

тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „дјелимично усклађено“. 

 Обрађивач је приликом израде овог прописа, у дијелу секундарних извора права 

ЕУ, вршио усклађивање са сљедећим изворима: 

 – Регулативом (ЕУ) 1380/2013 Европског парламента и Савјета од 11. децембра 

2013. године о заједничкој политици рибарства, измјени регулатива Савјета (ЕЗ) 

1954/2003 и (ЕЗ) 1224/2009 и стављању ван снаге регулатива Савјета (ЕЗ) бр. 2371/2002 

и (ЕЗ) 639/2004 и Одлуке Савјета 2004/585/ЕЗ1 и 

 – Регулативом (ЕУ) 304/2011 Европског парламента и Савјета од 9. марта 2011. 

о измјени Регулативе Савјета (EЗ) 708/2007 о коришћењу страних и локално 

неприсутних врста у аквакултури2. 

Правни основ за наведене секундарне изворе садржан је у Уговору о 

функционисању Европске уније, Дио Трећи – Политике и унутрашње дјеловање Уније, 

Наслов III – Пољопривреда и рибарство, члан 43 став 23.  

Одредбама члана 15. Нацрта дјелимично су преузете одредбе члана 4. 

Регулативе 1380/2013 које дефинишу појам аквакултура. 

Одредбе члана 1. Регулативе (ЕУ) 304/2011 које, између осталих, дефинишу 

појам затвореног објекта за аквакултуру дјелимично су преузете одредбама члана 15. 

Нацрта. 

 
1 Regulation (EU) No 1380/2013 of the European parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common 

Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council 

Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC. 
2 Regulation (EU) No 304/2011 of the European parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council 

Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture. 
3 Treaty on the Functioning of the European Union, Part Three - Union policies and internal actions, Title III – Agriculture 

and fisheries, Article 43 (2). 



Сугеришемо обрађивачу да приликом израде Приједлога, појам aквакултура у 

потпуности усклади са дефиницијом у Регулативи 1380/2013, с обзиром на то да се 

истим одређује сврха и предност ове привредне активности. Дефиницијом аквакултуре 

се првенствено истиче већа производња рибе и других водених организама у односу на 

природни прираштај истих у њиховом природном станишту. Предност ове врсте 

производње је да се узгој с циљем постизања већих приноса може обављати и у 

природном станишту узгајаних риба и водених организама. Важност производње у 

аквакултури и производње генетског материјала се огледа и у чињеници да у Европској 

унији сматрају аквакултуру битним фактором за развој привреде, стварање радних 

мјеста и унапређење квалитета производа уз очување рибљег фонда у њиховим 

природним стаништима. С тим у вези, у ЕУ планирају већи развој у овој области.4 

Развојем аквакултуре доприноси се и развоју привреде Републике Српске с обзиром на 

то да је од 2008. године Европска унија омогућила увоз рибе из БиХ. 

Такође, сугеришемо обрађивачу да приликом даљег усклађивања прописа у 

области рибарства и аквакултуре консултује Регулативу (ЕУ) 1379/2013 Европског 

парламента и Савјета од 11. децембра 2013. године о заједничком уређењу тржишта 

производима рибарства и аквакултуре, измјени регулатива Савјета (ЕЗ) бр. 1184/2006 и 

(ЕЗ) 1224/2009 и стављању ван снаге Регулативе (ЕЗ) 104/20005.  

С обзиром на то да је у члану 18. Нацрта (нови члан основног текста – 49б (1)) 

утврђена могућност органског узгоја у аквакултури, указујемо и на сљедеће изворе: 

– Регулативу Комисије (ЕЗ) 710/2009 од 5. августа 2009. године о измјени 

Регулативе (ЕЗ) 889/2008 о детаљним правилима за спровођење Регулативе Савјета 

(ЕЗ) 834/2007 у вези са детаљним правилима о еколошкој аквакултури и узгоју 

морских алги6 и  

– Регулативу (ЕУ) 2018/848 Европског парламента и Савјета од 30. маја 2018. 

године о еколошкој производњи и означавању еколошких производа, те стављању ван 

снаге Регулативе Савјета (ЕЗ) 834/20077. 

Детаљни примјери усклађивања са наведеним изворима права ЕУ садржани су у 

упоредним приказима Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о рибарству са 

правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе. 

Доношењем овог програма дјелимично ће се испунити обавезе из чл. 96. и 108. ССП-а8 

које се односе на сарадњу уговорних страна у области рибарства, као и у области 

заштите животне средине. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Закон о рибарству („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12) донесен 

је 2012. године. У протеклом периоду приликом примјене Закона о рибарству уочени 

 
4 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture и 

Commission staff working document report on the blue growth strategy towards more sustainable growth and jobs in the 

blue economy (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-128_en.pdf ).  
5 Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common 

organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and 

(EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000.  
6 Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed 

rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic 

aquaculture animal and seaweed production. 
7 Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and 

labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/200. 
8 Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне 

стране, и БиХ, с друге стране („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, број 10/08). 



су одређени недостаци. Да би Закон могао да се у потпуности примјењује било је 

потребно је да се поједине одредбе прецизирају, а поједине измијене или допуне, те се 

приступило измјенама и допунама Закона. 

Предложеним измјенама и допунама Законa назив стратешког документа 

Рибарски основ Републике Српске мијења се у Програм развоја рибарства и 

аквакултуре као плански документ који обезбјеђује дугорочну политику управљања у 

сектору рибарства и требао би дати смјернице и за развој аквакултуре, с обзиром на то 

да Република Српска има природне потенцијале за већи степен развоја ове привредне 

дјелатности.  

 Јасније се дефинише појам аквакултуре и објеката за аквакултуру. Прецизирају 

се услови за субјекте који желе обављати аквакултуру, разлози за стављање ван снаге и 

укидање одобрења. Такође, прописана је забрана узгајања риба и других водених 

организама за које није издато одобрење за аквакултуру, као и генетски 

модификованих риба и других водених организама у аквакултури.  

 Прецизније је прописана могућност ангажовања рибочувара волонтера, обавезе 

и права рибочувара и рибочувара волонтера током обављања прописаних послова. 

 Јасније је дефинисана обавеза порибљавања риболовних вода од стране 

корисника, услови који морају бити испуњени, врсте риба које се могу пустити у 

риболовну воду порибљавањем, као и обавеза корисника на заштити рибљег фонда 

након порибљавања. Такође, прописују се услови за производњу генетског материјала 

за порибљавање, забрана узгајања врста генетског материјала које нису наведене у 

одобрењу, као и генетски модификованих врста, те обавеза вођења евиденције у 

производњи генетског материјала. 

 Поред досадашњих мјера заштите риболовних вода, посебно се наглашава 

заштита изворишта ријека, ријечица и потока као дијелова риболовних вода с циљем 

спречавања њиховог загађења. 

  Прецизније се дефинише шта се сматра штетом на рибљем фонду, право 

корисника на накнаду за причињену штету, као и начин утврђивања висине накнаде. 

 Са предложеним измјенама и допунама усклађује се инспекцијски надзор, 

овлашћења и казнене одредбе. 

 Имајући у виду наведене разлоге, предложено је доношење овог закона. 

 

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА  

 

 Чланом 1. брише се појам рибњака, рибогојилишта или рибље фарме, с тим што 

се објекти за аквакултуру јасније дефинишу чланом 48а. и додаје се јавна установа као 

корисник риболовне зоне у границама националног парка или другог заштићеног 

природног добра.  

 Чланом 2. назив стратешког документа Рибарски основ Републике Српске 

мијења се у назив Програм развоја рибарства и аквакултуре, јер Програм треба да, 

поред рибарства, да смјернице и за развој аквакултуре. Такође, дефинисан је период за 

који се израђује Програм развоја рибарства и аквакултуре и кад се врши његова 

ревизија. 

 Чланом 3. се прецизније дефинише установа која може радити Програм развоја 

рибарства и аквакултуре Републике Српске, које све послове може да обавља и услови 

које мора испунити да би добила овлашћење. 

 Чланом 4. прописана је обавеза полагања испита за обављање послова 

привредног риболова, односно укида се могућност издавања увјерења о положеном 

испиту без обавезе полагања испита из разлога што је дошло до промјене образовних 

програма. 



 Чланом 5. мијења се рок на који министар доноси рјешење о додјели риболовне 

зоне на коришћење, извршено је усклађивање са трајањем уговора из члана 23, те с 

обзиром на то да се прописује дужи рок за додјелу риболовне зоне, укида се обавеза 

Министарства да брине о истеку рока по службеној дужности. 

 Чланом 6. мијења се рок на који се закључује уговор о коришћењу риболовне 

зоне са корисником ради дугорочнијег планирања, заштите и управљања рибљим 

фондом у риболовним водама. 

 Чланом 7. мијења се члан 24. који је у досадашњој примјени остављао нејасноће 

при уступању риболовне зоне на коришћење која није конкурсом уступљена или је 

уговор раскинут са корисником. 

 Чланом 8. прописана је обавеза полагања испита за послове који се односе на 

управљање риболовном зоном, односно укида се могућност издавања увјерења о 

положеном испиту без обавезе полагања испита из разлога што је дошло до промјене 

наставних програма. 

 Чланом 9. прописана је обавеза корисника да изради допуну Програма 

управљања у случају околности које битно утичу на активности и циљеве који су 

планирани Програмом, а што у садашњем Закону није дефинисано. 

 Чланом 10. јасније се дефинише годишњи план коришћења риболовне зоне, који 

израђује корисник и исправљена је техничка грешка у садашњем тексту Закона. 

 Чланом 11. усклађује се текст члана 33. са чланом 24. Закона. 

 Чланом 12. прописано је издавање увјерења о положеном риболовачком испиту 

без обавеза полагања испита за одређене категорије риболоваца, ако испуњавају 

прописане услове. 

 Чланом 13. прецизније је прописан поступак куповине талона од спортских 

риболоваца и продаја мјесечних, седмичних и дневних дозвола риболовцима од стране 

корисника, те извршено усклађивање са чланом 59. 

 Чланом 14. прописује се обавеза концесионара да годишње планове коришћења 

риболовне зоне, поред Студије економске оправданости, усклади и са Програмом 

развоја рибарства и аквакултуре. 

 Чланом 15. дефинисана је аквакултура у складу са чланом 4. став 1. тачка 25 

Уредбе (ЕУ) бр. 1380/2013 и услови које требају да испуњавају објекти за аквакултуру. 

 Чланом 16. додаје се нови члан 48а. којим су дефинисани објекти за 

аквакултуру, што у садашњем Закону није прецизирано. 

 Чланом 17. мијења се члан 49. ради лакше примјене у пракси, јасније је 

дефинисано ко може да обавља аквакултуру. Поред привредног друштва и 

предузетника, аквакултуру може да обавља и физичко лице – носилац пољопривредног 

газдинства. Прописује се садржај захтјева и рјешење којим се одобрава аквакултура, 

као и документација која се прилаже уз захтјев. 

 Чланом 18. додају се нови чланови 49а. и 49б. Члан 49а. дефинише обавезе 

имаоца одобрења, као и забрану узгајања риба и других водених организама које нису 

наведене у рјешењу за обављање дјелатности аквакултуре, те промјена координата и 

површине објеката, док се чланом 48б. прописује органска производња у аквакултури и 

забрана узгоја генетски модификованих риба и других водених организама. 

 Чланом 19. дефинисани су случајеви кад се рјешење за аквакултуру ставља ван 

снаге, а кад се укида. 

 Чланом 20. дефинишу се услови за лице које може обављати аквакултуру и 

укида се могућност издавања увјерења о положеном испиту за обављање послова 

аквакултуре без обавезе полагања испита, и то из разлога што је дошло до промјене 

наставних програма. 



 Чланом 21. дефинисан је начин организовања рибочуварске службе, односно 

јасније дефинисано ангажовање рибочувара-волонтера. 

 Чланом 22. мијењају се услови за лице које обавља послове рибочувара, 

односно укида се могућност издавања увјерења о положеном рибочуварском испиту 

без обавезе полагања испита, и то из разлога што је дошло до промјене образовних 

програма. 

 Чланом 23. дефинишу се овлашћења рибочувара и рибочувара-волонтера у 

вршењу послова на заштити рибљег фонда у риболовним водама. 

 Чланом 24. дефинисана је обавеза порибљавања риболовних вода од стране 

корисника, услови који морају бити испуњени, врсте риба које се могу пустити у 

риболовну воду порибљавањем, као и обавеза корисника на заштити рибљег фонда 

најмање 48 часова након порибљавања. 

 Чланом 25. додају се нови чланови. Члан 64а. прописује ко може да 

производити генетски материјал за порибљавање, садржај захтјева и рјешења којим се 

даје одобрење за производњу генетског материјала, као и документација која се 

прилаже уз захтјев. Члан 64б. дефинише обавезе имаоца одобрења, као и забрану 

узгајања риба које нису наведене у одобрењу, те промјена координата и површине 

објеката, као и узгој генетски модификованих риба за порибљавање. Чланом 64в. су 

дефинисани случајеви кад се рјешење ставља ван снаге, а кад се укида. Члан 64г. 

прописује услове које треба да испуњава лице које обавља производњу генетског 

материјала, његов статус у правном лицу, полагање стручног испита и именовање 

комисије за полагање испита, док члан 64д. прописује обавезу вођења евиденције за 

правна лица која се баве производњом генетског материјала за порибљавање. 

 Чланом 26. прописане су веће забране на риболовним водама и извориштима из 

разлога што многа изворишта служе за водоснабдијевање становништва водом за пиће. 

 Чланом 27. прописују се обавезе лица која обављају дјелатност на водном добру 

с циљем заштите и очувања рибљег фонда у риболовним водама. 

 Чланом 28. дефинисано је шта се сматра штетом на рибљем фонду, право 

корисника на накнаду за причињену штету, као и начин утврђивања висине накнаде. 

 Чланом 29. измијењен је члан 78. на начин да се права и дужности у вршењу 

контроле пољопривредног инспектора ускладе са измјенама и допунама овог закона. 

 Одредбама чл. 30, 31. и 32. измијењени су чл. 80, 81. и 83. Закона, којим се 

прописују висине новчаних казни за прекршаје одређене Законом.  

 Чланом 33. мијења се тачка з), односно назив правилника, а тачка њ) брише се, 

из разлога што правилник из тачке з) обједињује досадашња два правилника која се 

односе на исту област, тј. заштиту рибљег фонда. 

 Чланом 34. додаје се нови члан 85а. којим су дефинисани називи правилника и 

рок у којем министар треба да их донесе у складу са измјенама и допунама овог закона. 

 Чланом 35. се додаје нови члан 87а. којим је дефинисана обавеза усклађивања 

пословања за физичка лица која обављају дјелатност аквакултуре и правна лица која 

обављају дјелатност производње генетског материјала за порибљавање са одредбама 

Закона, полагање испита за лица која нису положила испит.  

 Чланом 36. прописује се вријеме ступања на снагу овог закона.  

 

VI ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА 

НА УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рибарству, Министарство привреде и 



предузетништва, у Мишљењу број: 18.06-020-4199/20 од 19. јануара 2021. године, 

констатује да је: 

 – Нацрт закона планиран програмима рада Владе и Народне скупштине 

Републике Српске.  

 – Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у 

Обрасцу о спровођењу скраћеног ПУП-а, те да је проблем саставни дио „Разлога за 

доношење или измјену и/или допуну закона“. 

 – Обрађивач правилно дефинисао циљ који се жели постићи доношењем законa. 

 У погледу спровођења процеса консултација, обрађивач наводи да је одржан 

већи број консултација са представницима удружења риболоваца и научних 

институција. Представници Спортско-риболовног савеза Републике Српске, 

Пољопривредног факултета у Бањој Луци и Републичке управе за инспекцијске 

послове су били укључени у све фазе израде текста Нацрта закона. Преднацрт закона је 

објављен и на интернет страници Министарства, те је на тај начин учињен доступним 

свим заинтересованим органима, организацијама и појединицима. 

Код утврђивања опција за рјешавање проблема, обрађивач наводи да је 

регулаторна промјена једина опција за рјешавање проблема и остварење циљева. 

 У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач наводи да ће Нацрт закона 

позитивно утицати на повећање конкурентности, с обзиром на то да се Нацртом закона 

утврђују могућност да, поред привредног друштва и предузетника, дјелатност 

аквакултуре може обављати и физичко лице – носилац пољопривредног газдинства. 

Нацртом закона се уређује и производња генетског материјала, па ће правна лица која 

обављају дјелатност производње генетског материјала имати додатна усклађивања 

пословања, односно додатне трошкове, који ће се односити на прибављање рјешења 

којим се одобрава производња генетског материјала, запослење стручног лица, 

односно лица са положеним стручним испитом, као и испуњење других прописаних 

услова. 

Што се тиче утицаја на јавне буџете, обрађивач наводи да ће накнада коју 

подносилац захтјева буде плаћао за издавање рјешења којим се одобрава производња 

генетског материјалa представљати приход буџета Републике Српске. У складу са 

Законом о административним таксама, трошкови издавања овог рјешења износиће 10 

КМ. Рјешење о висини трошкова полагања стручног испита за производњу генетског 

материјала донијеће министар, а средства од накнаде за полагање овог испита 

уплаћиваће се на рачун јавних прихода Републике. Издвајање накнаде за рад 

члановима Комисије за полагање стручног испита за производњу генетског материјала 

неће имати утицаја на буџет, јер ће се иста исплаћивати из средстава која уплаћује 

кандидат за полагање испита, у складу са Одлуком о накнади члановима комисије за 

полагање стручних испита („Службени гласник Републике Српске“, број 74/19). 

 У вези са социјалним утицајима, обрађивач наводи да ће Нацрт закона 

позитивно утицати на грађане у сеоским подручјима Републике Српске, с обзиром на 

то да се Нацртом закона даје могућност да дјелатност аквакултуре обавља и физичко 

лице као носилац пољопривредног газдинства, за продају другим лицима на тржишту, 

у властитом објекту или да их користе за властите потребе. На овај начин се овој 

категорији становништва даје могућност да и сами развијају туристичке услуге, а 

истовремено повећавају и своја лична примања. 

 У вези са утицајем на животну средину, обрађивач наводи да ће Нацрт закона 

позитивно утицати на заштиту и очување рибљег фонда и других водених организама у 

риболовним водама, очување воде, водних ресурса и биодиверзитета, кроз нормирање 

одредаба којим се унапређује рад рибочуварске службе, јасније дефинишу обавезе и 

права рибочувара и рибочувара-волонтера на заштити наведених сегмената животне 



средине, затим уређује производња генетског материјала, поријекло истог и заштита 

риболовних вода након порибљавања. 

У вези са увођењем нових формалности, измјеном и укидањем постојећих 

формалности, обрађивач наводи да се Нацртом овог закона утврђује нове формалности, 

као и измјена постојећих формалности. 

Нацртом закона се утврђују сљедеће нове формалности: 

– Рјешење о овлашћивању – рјешење којим се установе које су регистроване за 

стручна и научна истраживања из области рибарства, ихтиологије или екологије вода 

овлашћују за израду Програма развоја рибарства и аквакултуре, као и обављање других 

послова утврђених Нацртом закона, 

– Рјешење којим се одобрава производња генетског материјала - правно лице 

које обавља производњу оплођене икре, рибље млађи и рибе у мријестилишту за 

порибљавање мора имати рјешење министра за обављање наведених послова, 

– Увјерење о положеном стручном испиту за производњу генетског материјала 

–услов за обављање послова производње генетског материјала. 

Нацртом закона се утврђују измјене сљедећих формалности: 

– Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова привредног 

риболова, увјерење о положеном стручном испиту за управљање риболовном зоном, 

увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова аквакултуре – укида се 

могућност да се уз испуњење одређених услова изда неко од наведених увјерења о 

положеном стручном испиту без обавезе полагања испита, како је то утврђено у 

важећем законском рјешењу. Исто је укинуто из разлога што је дошло до промјене 

образовних програма. Kод увјерења о положеном риболовачком испиту и увјерења о 

положеном рибочуварском испиту која издаје Спортско-риболовни савез Републике 

Српске, мијења се исто, 

– Рјешење о додјели риболовне зоне на коришћење – мијења се рок на који се 

издаје ова формалност, са периода од пет година на период до десет година, 

– Рјешење којим се даје одобрење за аквакултуру – ради лакше примјене у 

пракси, јасније се дефинише ко може да обавља аквакултуру, садржај захтјева и 

документација која се прилаже уз захтјев. 

Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, 

приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу с 

методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене 

утицаја прописа у поступку израде прописа. 

Сугерише се обрађивачу да поступи у складу са тачком XV Одлуке о 

спровођењу процеса процјене утицаја прописа приликом израде подзаконских аката. 

 

VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

  

 Учешће јавности у изради овог закона обрађивач, у складу са т. 4. и 12. 

Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и 

консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 

73/12) и чланом 36. став 1. тачка 9) Пословника о раду Владе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), обезбиједио је тако што је текст 

Преднацрта закона објављен на интернет страници Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде са роком од осам дана ради достављања примједаба и 

сугестија, те га је на тај начин учинио доступним свим заинтересованим органима, 

организацијама и појединцима.  

Такође, одржан је већи број консултација са представницима удружења 

риболоваца и научним институцијама. Представници Спортско-риболовног савеза 



Републике Српске, Пољопривредног факултета у Бањој Луци и Републичке управе за 

инспекцијске послове су, као чланови радне групе за израду овог закона, били 

укључени у свим фазама израде Нацрта. Све оправдане примједбе и сугестије на овај 

закон су уважене и уграђене у текст Закона. 
 

VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 

ДОНОШЕЊА ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства из 

буџета Републике Српске. 



ПРИЛОГ 

 

ЗАКОН О РИБАРСТВУ 

(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона) 

 

Члан 5. 

 

 (1) Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење: 

а) алохтоне (стране) врсте риба су оне врсте риба које примарно не живе у 

одређеној риболовној води, 

б) аутохтоне врсте риба су оне врсте риба које примарно живе у одређеној 

риболовној води, односно налазе се на подручју своје природне распрострањености,  

в) биолошка разноврсност (биодиверзитет) је разноврсност, разноликост 

(различитост, варијабилност) живих организама у оквиру врсте, између врста и између 

еко-система, 

г) дневни улов је дозвољени улов спортског риболовца у једном риболовном 

дану, 

д) јувенилни примјерци риба су развојни облици риба које још нису полно 

зреле, 

ђ) ловостај је период у којем се поједине врсте риба, осим риба из аквакултуре 

не могу ловити, задржавати, нити стављати у промет, 

е) одрживо коришћење рибљег фонда је коришћење и заштита рибљег фонда 

којим се обезбјеђује иста структура и стопа његовог коришћења у дужем периоду, 

ж) рибљи фонд су све врсте риба, мекушаца, ракова и осталих водених 

организама у риболовној води,  

з) корисник риболовне зоне је привредно друштво, организација спортских 

риболоваца, јавна установа и концесионар којем је додијељена риболовна зона на 

коришћење, у складу са овим законом и прописима који уређују област концесија. 

 (2) Поједини изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког или 

женског рода подразумијевају оба пола. 

 

Члан 10. 

 

 (1) Ради заштите, праћења, планирања и развоја ресурса у рибарству 

доноси се Програм развоја рибарства и аквакултуре као плански документ који 

обезбјеђује дугорочну политику управљања у сектору рибарства и аквакултуре на 

период од 20 година. 

 (2) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о усвајању Програма 

развоја рибарства и аквакултуре.  

 (3) Мониторинг квантитативно-квалитативног састава, узрасне структуре 

и продукције рибљег фонда, утврђених Програмом развоја рибарства и 

аквакултуре, врши се сваких пет година. 

 (4) Ревизија Програма развоја рибарства и аквакултуре врши се прије 

истека периода из става 1. овог члана у случају да су трајно или битно 

измијењени услови и околности на којима се заснива Програм развоја рибарства 

и аквакултуре. 

 

 

 

 



Члан 11. 

 

 Програм развоја рибарства и аквакултуре садржи: 

  а) процјену стања рибљег фонда по врстама и категоријама, 

 б) циљеве и политике за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, 

 в) задатке и мјере за постизање циљева и политика, 

 г) намјену коришћења риболовних вода на бази природних и других 

могућности, 

 д) границе и површине рибарских подручја, риболовних зона, рибарских ревира 

и природних станишта, 

 ђ) процјена очекиваних учинака и потребних финансијских средстава за 

достизање циљева и  

 е) мјере за заштиту станишта угрожених врста риба. 

 

Члан 12. 

 

 (1) Програм развоја рибарства и аквакултуре могу израђивати установе 

које су регистроване за стручна и научна истраживања из области рибарства, 

ихтиологије или екологије вода (у даљем тексту: установа). 

 (2) Установа из става 1. овог члана, поред израде Програма развоја 

рибарства и аквакултуре, обавља и сљедеће послове: 

 а) израђује програме управљања, ревизије и допуне програма управљања 

за риболовне зоне, 

 б) врши мониторинг квантитативно-квалитативног састава, узрасне 

структуре и продукције рибљег фонда и оптерећења риболовних вода, 

 в) израђује научне и стручне студије и процјене стања рибљег фонда, те 

предлаже мјере за заштиту риба,  

 г) анализира податке о риболову и предлаже мјере за унапређење риболова, 

 д) врши истраживања физичко-хемијског и биолошког квалитета 

риболовних вода, 

 ђ) врши истраживања на подручју примарне и секундарне органске 

продукције, 

 е) врши истраживања утицаја уношења рибљих врста у риболовне воде 

(интродукција, реинтродукција, транслокација, инвазионе врсте риба, стране 

врсте риба итд.), 

 ж) врши процјену утицаја климатских промјена на живот водених 

организама и предлаже мјере за ублажавање посљедица, 

 з) даје научна и стручна мишљења Министарству. 

 (3) Послове из ст. 1. и 2. овог члана установа обавља као повјерено јавно 

овлашћење, а подаци добијени истраживањима су јавни и објављују се на 

интернет страници Министарства. 

 (4) На установу могу да се пренесу овлашћења из ст. 1. и 2. овог члана ако 

испуњава сљедеће услове: 

 а) да је регистрована код надлежног суда за обављање послова из области 

рибарства, ихтиологије или екологије вода, 

 б) да је регистрована за научна и стручна истраживања из области 

рибарства, ихтиологије или екологије вода у складу са прописима из области 

научно-истраживачке дјелатности у Републици Српској, 

 в) да има запослено стручно научно-наставно особље, односно минимално 

два лица у научно-наставном звању доцента или два лица у научном звању 



научног сарадника у подручју природних, биотехничких или биомедицинских 

наука, 

 г) да има запослене стручне сараднике, асистенте и лаборанте, од чега 

минимално два лица имају минимално три године радног искуства у струци, 

 д) да посједује ихтиолошку лабораторију, алате и опрему за теренска 

истраживања у рибарству. 

 (5) Ако установа испуњава прописане услове, министар доноси рјешење о 

овлашћивању за обављање послова из ст. 1 и 2. овог члана на период од пет 

година. 

 

Члан 15. 

 

 (1) Рибар обавља привредни риболов и уловљену рибу ставља у промет на 

основу рјешења којим се даје дозвола за обављање привредног риболова на одређеној 

риболовној води. 

 (2) Рибар може почети да обавља дјелатност привредног риболова, ако: 

 а) посједује рјешење из става 1. овог члана и 

 б) има запослено лице стручно оспособљено за обављање привредног риболова. 

 (3) Дозвољена количина улова рибе може износити до 50% количине улова 

одређеног Програмом развоја рибарства и аквакултуре. 

 (4) Рибар је обавезан да плаћа накнаду за обављање привредног риболова. 

 (5) Средства од накнаде за коришћење риболовне зоне уплаћују се на рачун 

јавних прихода Републике. 

 (6) Влада одлуком утврђује накнаду за обављање привредног риболова. 

 

Члан 18. 

 

 (1) Привредни риболов код рибара може обављати искључиво лице које је за то 

стручно оспособљено. 

 (2) Стручна оспособљеност за обављање привредног риболова доказује се 

увјерењем о положеном испиту за обављање послова привредног риболова. 

 (3) Министар именује Комисију за спровођење испита из става 2. овог члана од 

најмање три члана из реда стручњака из области рибарства. 

 (4) Члановима Комисије припада накнада за рад, а рјешење о висини трошкова 

доноси министар.  

 (5) Министарство издаје увјерење о положеном испиту и води Регистар лица 

оспособљених за обављање привредног риболова. 

 (6) Кандидат сноси трошкове полагања испита за обављање послова привредног 

риболова, а рјешење о висини трошкова доноси министар. 

 (7) Средства од накнаде за полагање испита за обављање послова привредног 

риболова уплаћују се на рачун јавних прихода Републике. 

 (8) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања испита за обављање послова привредног риболова, образац и начин издавања 

увјерења о положеном испиту и облик, садржај и начин вођења Регистра лица 

оспособљених за обављање привредног риболова. 

 

Члан 22. 

 

 (1) Министар доноси рјешење о додјели риболовне зоне на коришћење на 

период до десет година. 



 (2) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 (3) Риболовну зону корисник не може уступати другим субјектима. 

 (4) Министар може укинути рјешење из става 1. овог члана, ако корисник: 

а) не користи риболовну зону у складу са Програмом развоја рибарства и 

аквакултуре и не спроводи мјере утврђене уговором о коришћењу риболовне зоне,  

б) и поред писаног упозорења у остављеном року не плати накнаду за 

коришћење,  

в) због незаконитог начина управљања проузрокује погоршање хидролошких, 

физичко-хемијских и биолошких особина риболовне воде, 

г) не доставља документацију и податке прописане одредбама овог закона и 

д) у прописаном року не обезбиједи стручно обављање послова или не 

организује рибочуварску службу. 

(5) Корисник којем је укинуто рјешење из става 1. овог члана нема право на 

враћање материјалних средстава које је уложио у риболовну зону. 

 

Члан 23. 

 

 (1) Уговор о коришћењу риболовне зоне закључује се најкасније у року од 60 

дана од дана доношења рјешења из члана 22. став 1. овог закона. 

 (2) Риболовна зона може се додијелити на коришћење на период до десет 

година.  

 (3) Уговор из става 1. овог члана обавезно садржи:  

 a) назив рибарског подручја и риболовне зоне и предмет уговора,  

 б) границе рибарског подручја и риболовне зоне,  

 в) период коришћења, 

 г) начин и рок плаћања накнаде, 

 д) мјере које је корисник дужан да предузме ради побољшања квалитета рибљег 

фонда и услова за живот риба у риболовним водама,  

 ђ) услове одрживог коришћења рибљег фонда и 

 е) услове под којима се мијења, допуњава или раскида уговор, као и друге 

одредбе. 

 

Члан 24. 

 

 (1) Риболовна зона која јавним конкурсом није уступљена на коришћење у 

складу са чланом 21. овог закона или је уговор из члана 23. овог закона раскинут, 

Министарство привремено уступа на коришћење, без јавног конкурса, кориснику 

најближе риболовне зоне који испуњава услове прописане овим законом. 

 (2) Ако корисник најближе риболовне зоне из става 1. овог члана не 

испуњава услове прописане овим законом, риболовна зона уступа се Спортско-

риболовном савезу Републике Српске (у даљем тексту: Савез) ако је уписан у 

регистар у складу са законом којим се уређује област спорта и ако испуњава 

услове прописане овим законом. 

 (3) Привремено уступање из става 1. овог члана врши се ради заштите и 

очувања рибљег фонда и других водених организама у риболовним водама до 

расписивања конкурса, а најдуже на период до три године. 

(4) Министар доноси рјешење о уступању риболовне зоне на привремено 

коришћење и закључује уговор у складу са чл. 22. и 23. овог закона. 

 



Члан 26. 

 

 (1) Стручно обављање послова из члана 25. овог закона може вршити лице које 

има најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит за управљање 

риболовном зоном. 

 (2) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања стручног испита из става 1. овог члана. 

 (3) Министарство издаје увјерење о положеном стручном испиту и води 

Регистар о положеним стручним испитима.  

 (4) Министар именује Комисију за полагање испита из става 1. овог члана од 

најмање три члана из реда стручњака из области рибарства и екологије.  

 (5) Члановима Комисије припада накнада за рад, а рјешење о висини трошкова 

доноси министар. 

 (6) Кандидат сноси трошкове полагања стручног испита, а рјешење о висини 

трошкова доноси министар. 

 (7) Средства од накнаде за полагање стручног испита уплаћују се на рачун 

јавних прихода Републике. 

 

Члан 28. 

 

 (1) Корисник је дужан да најкасније у року од шест мјесеци од дана 

потписивања уговора о коришћењу риболовне зоне донесе Програм управљања 

риболовном зоном (у даљем тексту: Програм управљања) за период на који му је 

додијељена риболовна зона на коришћење. 

 (2) Програм управљања је основа за свеобухватно управљање рибљим фондом 

у риболовној зони у складу са Програмом развоја рибарства и аквакултуре и 

специфичним карактеристикама еко-система. 

 (3) Програм управљања из става 1. овог члана је усаглашен са Програмом 

развоја рибарства и аквакултуре и обавезно садржи: 

 а) податке о кориснику, 

 б) податке о риболовној зони, 

 в) основне хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике 

воде риболовне зоне, 

 г) податке о врстама и количинама риба утврђене Програмом развоја 

рибарства и аквакултуре, 

 д) мјере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и начине 

његовог годишњег повећања, 

 ђ) програм порибљавања по врстама и количини риба, те времену и мјесту 

порибљавања, 

 е) мјере за заштиту посебних станишта, станишта угрожених врста риба у 

складу са прописима за заштиту природе, риба и рибље млађи са плавних и сушних 

подручја, 

 ж) максималну дневну и годишњу количину допуштеног улова по врстама риба, 

одређену на основу величине и годишњег прираста рибљег фонда, 

 з) период у којем је дозвољен лов риба и најмању величину рибе испод које је 

лов забрањен,  

 и) податке о ревирима и посебним стаништима и њихову локацију,  

 ј) организацију рибочуварске службе, 

 к) процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода риболовне зоне и 

 л) економске показатеље коришћења риболовне зоне и средства потребна за 



спровођење Програма управљања, те начин обезбјеђивања и коришћења тих 

средстава.  

 (4) Корисник доставља Програм управљања на сагласност Министарству. 

 (5) Министар доноси рјешење којим именује Kомисију од најмање три члана, из 

реда државних службеника, која врши преглед и оцјену израђеног Програма, сачињава 

записник о свом раду и доставља га министру са приједлогом за давање сагласности.  

 (6) У случају да достављени Програм управљања није у складу са Програмом 

развоја рибарства и аквакултуре, корисник је дужан да достави допуњен Програм 

управљања у року од 15 дана од дана пријема обавјештења којим се тражи допуна. 

  (7) Министар је дужан да у року од 60 дана од дана пријема Програма 

управљања донесе рјешење о сагласности на Програм управљања. 

 (8) У случају погоршања хидролошких, физичко-хемијских и биолошких 

особина риболовне воде које су проузроковале угинуће риба и других водених 

организама или промјену квалитативног и квантитативног састава риба и других 

водених организама, корисник је дужан израдити допуну Програма управљања и 

доставити је на сагласност Министарству. 

  (9) Рјешење из става 7. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 (10) При именовању чланова Комисије из става 5. овог члана треба да се има у 

виду равноправна заступљеност оба пола. 

 

Члан 29. 

 

 (1) До добијања сагласности на Програм управљања, корисник управља 

риболовном зоном на основу привременог годишњег плана на који Министарство даје 

сагласност. 

 (2) Привремени годишњи план корисник доноси у року од мјесец дана од дана 

потписивања уговора.  

 

Члан 30. 

 

 (1) Корисник је дужан да у складу са Програмом управљања и стањем на 

риболовној зони донесе годишњи план коришћења, као основ за управљање рибљим 

фондом у риболовној зони. 

 (2) Годишњи план садржи: 

 а) процјену количине риба и њиховог прираста у риболовној зони, 

 б) дозвољени годишњи и дневни улов рибе по врстама, 

 в) број дозвола потребних у току године за риболов, 

 г) календар такмичења,  

 д) план порибљавања риболовне зоне по врстама и количини риба, времену и 

мјесту порибљавања, као и потребна новчана средства, 

 ђ) мјере и начин заштите риболовне зоне и животне средине и организацију 

рада рибочуварске службе и 

 е) планирана новчана средства и намјену коришћења тих средстава.  

 (3) Корисник је дужан да Министарству достави годишњи план најкасније до 1. 

новембра текуће године за наредну годину. 

 (4) У случају да достављени годишњи план није у складу са Програмом 

управљања, корисник је дужан да достави допуњен план у року од 15 дана од дана 

пријема обавјештења којим се тражи допуна. 

 (5) Министар је дужан да у року од 30 дана од дана пријема годишњег плана 



донесе рјешење о сагласности на годишњи план.  

 (6) Рјешење из става 5. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 (7) Забрањен је риболов ако корисник није прибавио сагласност из става 5. овог 

члана. 

 

Члан 31. 

 

 (1) Корисник риболовне зоне дужан је да Министарству достави годишњи 

извјештај о реализацији годишњег плана најкасније до 31. јануара текуће године за 

претходну годину.  

 (2) Корисник је дужан да Министарству достави финални извјештај о 

реализацији Програма управљања најкасније 90 дана прије истека периода на који му 

је риболовна зона додијељена на коришћење. 

 (3) Министар доноси правилник којим прописује садржај годишњег и финалног 

извјештаја о коришћењу риболовне зоне. 

 

Члан 33. 

 

 (1) Савез је удружење добровољно учлањених корисника риболовних зона, 

привредних друштава, удружења, организација и појединаца, чија је дјелатност 

повезана са рибарством. 

 (2) Поред послова које обавља за своје чланове, Савез у складу са законом 

обавља и сљедеће послове:        

а) организује и спроводи активности унапређивања и заштите рибљег фонда, 

б) учествује у еколошким активностима на подручју свог дјеловања, 

в) именује комисију за провјеру знања према програмима за полагање 

риболовачких и рибочуварских испита, организује и спроводи испите и издаје увјерење 

о положеним испитима, 

г) води регистре о положеним риболовачким и рибочуварским испитима, 

д) дистрибуира дозволе за риболов корисницима, 

ђ) организује, спроводи и издаје одобрења за сва такмичења у спортском 

риболову према годишњем програму такмичења, осим за међународна такмичења, 

е) прикупља податке од корисника о количини и саставу улова у спортском и 

привредном риболову, 

ж) издаје рибочуварске значке и легитимације на захтјев корисника уз накнаду, 

з) ангажује и упућује рибочуваре са једне риболовне зоне на другу риболовну 

зону ради обављања послова рибочувара у договору са корисником риболовне зоне код 

којег је рибочувар у радном односу на неодређено радно вријеме и 

и) обавља и друге послове, у складу са овим законом и Статутом. 

(3) Послове из става 2. т. в), г), д), ђ) и ж) овог члана, Савез обавља као 

повјерена јавна овлашћења. 

(4) Увјерења о положеном риболовачком и рибочуварском испиту која издаје 

Савез при вршењу јавних овлашћења су јавне исправе. 

(5) Регистри о положеним риболовачким и рибочуварским испитима су јавне 

евиденције. 

(6) Савез за добијање јавних овлашћења из става 2. овог члана обавезан је да 

испуњава минимално сљедеће услове: 

а) да дјелује на подручју цијеле Републике, 

б) да има оспособљена лица за спровођење јавних овлашћења, 



в) да има потребну инфраструктуру за ефикасно спровођење јавних овлашћења 

и 

г) да достави Министарству план трошкова за спровођење јавних овлашћења. 

(7) Савез доставља Министарству годишњи извјештај о спровођењу послова из 

овог члана, до 31. јануара текуће године за претходну годину. 

(8) Средства за своје дјеловање Савез обезбјеђује кроз чланарину, доприносе 

чланова, доприносе спонзора, донација, вршење јавних овлашћења, оспособљавање 

спортских риболоваца и рибочувара и из других извора. 

 

Члан 34. 

 

 (1) Риболовачки испит полаже се пред стручном комисијом од најмање три 

члана коју именује Савез, уз сагласност Министарства.  

 (2) Савез издаје увјерење о положеном риболовачком испиту и води Регистар о 

положеним испитима.  

 (3) Увјерење о положеном риболовачком испиту без обавезе полагања 

издаће се лицу које је инвалид од I до IV категорије или је старије од 60 година 

ако је евидентирано као риболовац у непрекидном трајању од пет година и којем 

није изречена прекршајна санкција или мјера за незаконит риболов у посљедњих 

пет година. 

 (4) Кандидат сноси трошкове полагања риболовачког испита, а одлуку о висини 

трошкова доноси Савез, уз претходно прибављену сагласност Министарства. 

 (5) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања риболовачког испита, образац и начин издавања увјерења о положеном 

испиту и облик, садржај и начин вођења регистра положених испита, уз претходно 

прибављено мишљење министра надлежног за заштиту животне средине и Савеза. 

 

Члан 36. 

 

 (1) Корисник продаје годишње дозволе за риболовну зону која му је додијељена 

на коришћење, риболовцима који имају пребивалиште на подручју јединице локалне 

самоуправе на којој се налази риболовна зона, по цијени која је утврђена одлуком из 

члана 35. став 5. овог закона. 

 (2) Изузетно од става 1. овог члана годишња дозвола за спортски риболов за 

риболовце инвалиде од I до IV категорије вриједи на свим риболовним водама на 

подручју Републике.  

 (3) Годишња дозвола важи на риболовној зони другог корисника ако корисници 

закључе уговор о праву реципроцитета. 

 (4) Ако корисници немају закључен уговор из става 3. овог члана, а риболовац 

жели да обавља спортски риболов на риболовној зони другог корисника, поред 

годишње дозволе мора имати и талон.  

 (5) Талон из става 4. овог члана риболовац је дужан да купи код корисника 

или рибочувара риболовне зоне на којој обавља спортски риболов. 

 (6) Корисник продаје мјесечне, седмичне и дневне дозволе риболовцима за 

риболовну зону која му је додијељена на коришћење. 

 

Члан 37. 

 

 (1) Риболовци обављају лов рибе уз употребу дозвољених риболовних алата или 

опреме и мамаца. 



 (2) Коришћење пловних средстава (пловила) приликом обављања спортског 

риболова на риболовној води дозвољено је искључиво ако је одређено Програмом 

развоја рибарства и аквакултуре.  

 (3) Приликом обављања лова рибе риболовци су дужни да носе са собом 

дозволу за риболовну зону на којој обављају риболов. 

 (4) Забрањено је стављати у промет рибе уловљене у спортском риболову. 

 (5) Министар доноси правилник којим прописује начин обављања спортског 

риболова, врсту и количину риболовних алата, опреме и мамаца које риболовци могу 

да користе. 

 

Члан 40. 

 

(1)  Привредно-спортски риболов је риболов у којем се рибљи фонд одрживо 

користи и унапређује на основу уложеног домаћег или страног капитала, чији је циљ 

остваривање добити. 

(2)  Обављање привредно-спортског риболова врши се уз обавезу одржавања и 

побољшања квалитета риболовних ресурса, а у складу са Програмом развоја 

рибарства и аквакултуре и овим законом. 

 

Члан 45. 

 

 (1) Концесионар је обавезан да изради годишњи план коришћења риболовне 

зоне за наредну годину и извјештај о реализацији плана за претходну годину. 

 (2) План из става 1. овог члана доставља се Министарству најкасније до 1. 

октобра текуће године за наредну годину, а извјештај о реализацији плана до 31. 

јануара наредне године за прошлу годину. 

(3) Годишњи план из става 1. овог члана садржи:  

 а) процјену количине риба и њиховог прираста у рибарској зони, 

 б) дозвољени годишњи и дневни улов рибе по врстама, 

 в) број дозвола потребних у току године за риболов, 

 г) план порибљавања риболовне зоне по врстама и количини риба, времену и 

мјесту порибљавања, 

 д) мјере и начин заштите риболовне зоне и животне средине и организацију 

рада рибочуварске службе, 

 ђ) економске ефекте и  

 е) концесиону накнаду.  

 (4) У случају да достављени годишњи план није у складу са Студијом 

економске оправданости и Програмом развоја рибарства и аквакултуре, 

концесионар је дужан да достави допуњен годишњи план у року од 15 дана од дана 

пријема обавјештења којим се тражи допуна. 

 (5) Министар је дужан да у року од 60 дана од дана пријема годишњег плана 

донесе рјешење о сагласности на годишњи план. 

 (6) Рјешење из става 5. овог члана је коначно и против њега није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 (7) Забрањен је риболов ако концесионар није прибавио сагласност из става 5. 

овог члана. 

 

 

 

 



Члан 48. 

 

 (1) Аквакултура је привредна дјелатност узгоја или оплемењивања риба и 

других водених организама ван природног станишта у објектима за аквакултуру, 

коришћењем техника за повећање производње тих организама.  

 (2) У објектима за аквакултуру врши се планска и контролисана, односно 

интензивна исхрана све док се не постигне одређена дужина или тежина рибе или 

другог воденог организама. 

 (3) Сви објекти за аквакултуру физички су одвојени од природног водног 

тијела баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки или биолошког 

материјала који су способни да преживе и да се даље размножавају. 

 (4) Узгојена риба и други водени организми из аквакултуре својина су 

узгајивача током читаве фазе узгоја и излова. 

 

Члан 48а. 

 

 (1) Објекти за аквакултуру су рибњак, кавез, затворени објекат и други 

објекти који служе за узгој рибе и других водених организама. 

 (2) Рибњак је ограничена, од природних токова одвојена водена површина 

у којој се гаје рибе и други водени организми, а који се може пунити водом, 

односно потпуно испразнити. 

 (3) Кавез је ограђени простор постављен у води за потребе узгоја риба и 

других водених организама. 

 (4) Затворени објекат за аквакултуру је објекат у којем се дјелатност 

аквакултуре обавља у воденој средини која подразумијева или укључује 

рециркулацију воде.  

 (5) Други објекти за гајење риба и других водених организама су базени 

различитих облика, изграђени од различитих врста материјала. 

 

Члан 49. 

 

 (1) Привредно друштво, предузетник и физичко лице ‒ носилац 

пољопривредног газдинства могу обављати дјелатност аквакултуре, односно узгој 

или оплемењивање риба и других водених организама ако су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ), те ако су пријавили узгој 

рибе и других водених организама и прибавили рјешење којим се даје одобрење за 

обављање дјелатности аквакултуре. 

 (2) У случају да привредно друштво, предузетник и физичко лице 

производе настале обављањем дјелатности аквакултуре продају другим лицима 

на тржишту, у властитом објекту или их користе за властите потребе, обавезни су 

испунити услове из става 1. овог члана. 

  (3) Министар доноси рјешење којим се даје одобрење за обављање 

дјелатности аквакултуре на основу поднесеног захтјева привредног друштва, 

предузетника или физичког лица, посебно за сваки објекат. 

 (4) Захтјев за доношење рјешења из става 3. овог члана и рјешење обавезно 

садржи: 

 а) пословно име и сједиште привредног друштва или предузетника, односно 

име и адресу физичког лица, 

 б) назив риболовне воде са локацијом објекта за аквакултуру, 

 в) просторне координате, површину и запремину објекта за аквакултуру,  



 г) врсту и количину рибе или других водених организама који ће се 

узгајати. 

 (5) Уз захтјев из става 4. овог члана доставља се: 

 а) рјешење о регистрацији за привредна друштва и предузетнике, 

 б) водна дозвола, у складу са Законом о водама,  

 в) доказ о испуњености ветеринарских услова за узгој рибе и других 

водених организама, у складу са Законом о ветеринарству, 

 г) тип објекта за аквакултуру у складу са чланом 48а. став 1. овог закона и 

скицу са појединачном и укупном површином објекта за аквакултуру, 

 д) доказ о запослењу стручног лица за обављање послова аквакултуре за 

привредна друштва и предузетника, односно доказ да је предузетник или физичко 

лице оспособљено за обављање послова аквакултуре. 

 (6) Рјешење из става 3. овог члана обавезно се истиче на видном мјесту на 

објекту за обављање дјелатности аквакултуре. 

 (7) Рјешење из става 3. овог члана подлијеже ревизији након истека рока од 

пет година од дана његовог доношења.  

 (8) Министарство, по службеној дужности, брине о истеку рока из става 7. 

овог члана.  

 (9) Рјешење из става 3. овог члана уписује се у Регистар субјеката који 

обављају дјелатност аквакултуре, који води Министарство у електронској форми.  

 (10) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

Члан 49а. 

 

 (1) У случају измјене података на основу којих је донесено рјешење из 

члана 49. став 3. овог закона, привредно друштво, предузетник или физичко лице 

дужни су да сваку промјену података пријаве Министарству у року од 30 дана од 

дана њеног настанка.  

 (2) Забрањено је узгајање риба и других водених организама који нису 

уписани у рјешење за обављање дјелатности аквакултуре, као и промјена 

просторних координата и површине објекта за аквакултуру које су уписане у 

рјешењу. 

 

Члан 49б. 

 

 (1) Органска производња у аквакултури обавља се у складу се посебним 

прописом из области органске производње. 

 (2) Није дозвољен узгој генетски модификованих риба и других водених 

организама. 

 

Члан 50. 

 

 (1) Рјешење из члана 49. став 3. овог закона ставља се ван снаге у случају: 

 а) да привредно друштво, предузетник или физичко лице поднесе захтјев за 

то, 

 б) смрти физичког лица на чије име је рјешење издато, 

 в) стечаја, ликвидације и брисања из регистра привредног друштва или 

предузетника, 



 г) брисања привредног друштва, предузетника или физичког лица из РПГ 

или непријављивања узгоја риба у РПГ у текућој години, 

 д) ако је привредно друштво, предузетник или физичко лице престало да 

обавља дјелатност аквакултуре. 

 (2) Рјешење из члана 49. став 3. овог закона укида се у случају ако: 

 а) привредно друштво, предузетник или физичко лице узгаја врсте риба 

или других водених организама које нису наведене у рјешењу, 

 б) је рјешење донесено на основу нетачних података, 

 в) не поднесе захтјев из члана 49а. став 1. овог закона, 

 г) у накнадно остављеном року није достављен годишњи извјештај о раду и 

евиденција о узгоју риба или других водених организама, 

 д) се не придржава прописаних услова заштите природе и животне средине, 

 ђ) престане да испуњава услове прописане овим законом. 

 

Члан 52. 

 

 (1) Дјелатност аквакултуре може обављати лице које има најмање средњу 

стручну спрему четвртог степена и које је за то стручно оспособљено. 

 (2) Стручна оспособљеност за обављање аквакултуре доказује се увјерењем о 

положеном испиту за обављање послова аквакултуре. 

 (3) Министар именује Комисију за полагање испита из става 2. овог члана, од 

најмање три члана из реда стручњака из области рибарства. 

 (4) Члановима Комисије припада накнада за рад, а рјешење о висини трошкова 

доноси министар.  

 (5) Министарство издаје увјерење о положеном испиту и води Регистар лица 

оспособљених за обављање аквакултуре. 

 (6) Кандидат сноси трошкове полагања испита за обављање послова 

аквакултуре, а рјешење о висини трошкова доноси министар. 

 (7) Средства од накнаде за полагање испита за обављање послова аквакултуре 

уплаћују се на рачун јавних прихода Републике. 

 (8) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања испита за обављање послова аквакултуре, образац и начин издавања увјерења 

о положеном испиту и облик, садржај и начин вођења регистра лица оспособљених за 

обављање аквакултуре. 

 

Члан 56. 

 (1) Ради заштите риболовне зоне, корисник риболовне зоне и концесионар 

дужни су да обезбиједе и организују рибочуварску службу.  

 (2) Корисник риболовне зоне и концесионар дужни су да организују 

рибочуварску службу на начин којим се осигурава надзор над свим риболовним водама 

у риболовној зони којом управљају. 

 (3) Рибочуварску службу обавља службено лице које је у радном односу на 

неодређено вријеме код корисника риболовне зоне или концесионара (у даљем тексту: 

рибочувар).  

 (4) Рибочувар треба да има најмање трећи степен стручне спреме, три године 

бављења спортским риболовом и положен испит за рибочувара (у даљем тексту: 

рибочуварски испит). 

 (5) Корисник риболовне зоне може, поред рибочувара из става 3. овог 

члана, да обезбиједи чување риболовне зоне ангажовањем рибочувара-волонтера, 



а који испуњава услове из става 4. овог члана. 

 (6) Рибочувар и рибочувар-волонтер имају овлашћења прописана овим 

законом и прописима донесеним на основу њега. 

 (7) Министар доноси правилник којим прописује начин обављања рибочуварске 

службе. 

 

Члан 57. 

 

 (1) Рибочуварски испит полаже се пред Комисијом од најмање три члана коју 

именује Савез, из реда стручњака из области рибарства, уз претходно прибављену 

сагласност Министарства. 

 (2) Савез издаје увјерење о положеном рибочуварском испиту и води Регистар о 

положеним испитима.  

 (3) Кандидат сноси трошкове полагања рибочуварског испита, а одлуку о 

висини трошкова доноси Савез, уз претходно прибављену сагласност Министарства. 

 (4) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања рибочуварског испита, образац и начин издавања увјерења о положеном 

испиту и облик, садржај и начин вођења регистра положених испита. 

 

Члан 59. 

 

  (1) Рибочувар је у вршењу својих послова овлашћен да предузме сљедеће 

радње: 

 а) затражи дозволу за обављање риболова и личну карту или другу исправу на 

основу које се може утврдити идентитет лица, 

 б) изврши преглед објеката, пловних објеката, риболовног алата, опреме за 

риболов и улова, 

 в) приступи риболовној води на рибарском подручју и риболовној зони у циљу 

контроле, 

 г) продаје талоне за спортски риболов, 

 д) привремено одузме дозволу за риболов, средства, алат и опрему за риболов 

на риболовној води или у њеној непосредној близини, ако постоји основана сумња да 

су употријебљени или намијењени за извршавање радњи које су забрањене овим 

законом, 

 ђ) одузме улов ако постоји основана сумња да је риба уловљена супротно 

одредбама овог закона, 

 е) да у име корисника риболовне зоне или концесионара изда прекршајни налог 

или поднесе надлежном суду захтјев за покретање прекршајног поступка због 

прекршаја чијим је извршењем оштећен корисник риболовне зоне или концесионар, 

 ж) да утврди да ли се риболов обавља у складу са овим законом и 

 з) обавља и друге послове у складу са Програмом и годишњим планом. 

 (2) Рибочувар-волонтер је овлашћен да обавља послове из става 1. овог 

члана, осим послова из тачке е). 

 (3) О предузетим мјерама и радњама из става 1. т. а), б), д) и ђ) овог члана 

рибочувар сачињава записник и издаје потврду о привремено одузетим стварима или 

улову. 

 (4) Лицу од којег се одузимају дозвола за риболов, средства, алат, опрему за 

риболов или улов, издаје се потврда са тачно назначеним предметима или уловом по 

врсти и количини рибе. 

 (5) Корисник риболовне зоне или концесионар дужан је да обезбиједи услове за 



чување и одржавање одузете дозволе за риболов, средстава, алата, опреме за риболов 

или улова до њихове предаје надлежном органу. 

 (6) Није дозвољено располагати (уништити их, продати, предати, даровати, 

замијенити и слично) са привремено одузетим предметима или уловом до предаје 

надлежном органу кориснику риболовне зоне или концесионару. 

 

Члан 60. 

 

 (1) Посебан облик заштите рибљег фонда обезбјеђује се успостављањем 

рибарских ревира. 

 (2) Рибарски ревир је дио риболовне зоне са добро очуваним рибљим фондом и 

еко-системом у цјелини коју корисник може да користи под посебним условима 

управљања и режимима риболова. 

 (3) Врсте рибарских ревира и њихове границе одређују се Програмом развоја 

рибарства и аквакултуре. 

 (4) Рибарски ревир рјешењем утврђује министар на захтјев корисника или 

концесионара, ако је то планирано Програмом развоја рибарства и аквакултуре. 

 

Члан 62. 

 

 (1) Посебна и специфична заштита рибљег фонда обезбјеђује се успостављањем 

посебних станишта. 

 (2) Посебно станиште је дио риболовне зоне у којем није дозвољен риболов и 

ужива посебну заштиту због своје улоге у обнављању природних популација риба. 

 (3) Посебним стаништима сматрају се природна рибља мрестилишта и 

плодишта, растилишта, хранилишта, зимовалишта и миграциони путеви риба. 

 (4) Посебно станиште рјешењем утврђује министар на захтјев корисника или 

концесионара ако је то планирано Програмом развоја рибарства и аквакултуре. 

 (5) У посебним стаништима трајно је забрањен риболов, осим санационог и 

селективног риболова планираног Програмом развоја рибарства и аквакултуре, 

није дозвољено вађење шљунка, пијеска, камена и пањева, захватати или црпити воду. 

 (6) У вријеме мријеста и ловостаја у посебним стаништима забрањено је вршити 

и друге радње које ометају мријест. 

 

Члан 63. 

 

 (1) С циљем очувања оптималне структуре и величине популација риба 

корисник има обавезу да порибљава риболовне воде у складу са Програмом 

управљања и годишњим планом коришћења риболовне зоне. 

 (2) Корисник је обавезан да порибљава риболовне воде аутохтоним врстама 

риба и рибљoм млађи произведеном у мрестилишту које је регистровано за 

производњу рибе, рибљe млађи и оплођене икре. 

 (3) Прије порибљавања стручно или овлашћено лице корисника врши увид 

у документацију из које се може утврдити поријеклo и здравственa исправност 

рибе или рибље млађи, води рачуна о исправности поступка порибљавања 

риболовне воде, те о извршеном порибљавању саставља записник. 

  (4) Корисник обавјештава надлежног инспектора о мјесту и времену 

порибљавања, најмање 48 часова прије порибљавања. 

 (5) Ради заштите порибљене рибе или рибље млађи, корисник организује 

чување риболовне воде најмање 48 часова након порибљавања. 



 (6) Забрањено је порибљавањем уносити алохтоне врсте риба у риболовну 

воду. 

 

Члан 64а. 

 

 (1) Производњу оплођене икре, рибље млађи и рибе у мрестилишту за 

порибљавање (у даљем тексту: генетски материјал) може обављати правно лице 

које је прибавило рјешење којим се одобрава производња генетског материјала. 

 (2) Објекат за производњу генетског материјала физички је одвојен од 

природног водног тијела баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки 

или биолошког материјала који су способни да преживе и да се даље 

размножавају. 

 (3) Министар доноси рјешење којим се даје одобрење за производњу 

генетског материјала на основу поднесеног захтјева правног лица, посебно за 

свако мрестилиште. 

 (4) Захтјев за издавање рјешења и рјешење обавезно садржи: 

а) назив и сједиште правног лица, 

б) назив риболовне воде са локацијом мрестилишта, 

в) просторне координате, површину и запремину мрестилишта,  

г) врсту и количину генетског материјала који ће се производити. 

(5) Уз захтјев правно лице доставља: 

 а) употребну дозволу за објекат,  

 б) доказ о испуњености ветеринарских услова за производњу генетског 

материјала у складу са прописима из области ветеринарства, 

 в) скицу локације са укупном површином и запремином мрестилишта, 

 г) доказ о запослењу стручног лица за производњу генетског материјала. 

  (6) Рјешење из става 3. овог члана обавезно се истиче на видном мјесту на 

објекту за производњу генетског материјала. 

  (7) Рјешење из става 3. овог члана подлијеже ревизији након истека рока од 

пет година од дана његовог доношења.  

 (8) Министарство, по службеној дужности, брине о истеку рока из става 7. 

овог члана.  

 (9) Рјешење из става 3. овог члана уписује се у Регистар одобрења за 

производњу генетског материјала, који води Министарство у електронској 

форми. 

 (10) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега није 

дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

Члан 64б. 

 

 (1) У случају измјене података на основу којих је донесено рјешење из 

члана 64а. став 3. овог закона, правно лице је обавезно да пријави Министарству 

сваку промјену података у року од 30 дана од дана настанка ове промјене. 

 (2) Забрањено је узгајање оних врста генетског материјала за које није 

издато одобрење за производњу, као и промјена просторних координата и 

површине објекта за производњу генетског материјала које су уписане у рјешењу. 

 (3) Није дозвољен узгој генетски модификованих риба за порибљавање. 

 

 

 



Члан 64в. 

 

 (1) Рјешење из члана 64а. став 3. овог закона ставља се ван снаге у случају: 

 а) да правно лице поднесе захтјев за то, 

 б) стечаја, ликвидације и брисања из регистра правног лица, 

 в) да је произвођач престао да обавља дјелатност производње генетског 

материјала.  

 (2) Рјешење из члана 64а. став 3. овог закона укида се у случају ако: 

 а) произвођач узгаја врсте генетског материјала које нису наведене у 

рјешењу, 

 б) је рјешење издато на основу нетачних података, 

 в) не поднесе захтјев из члана 64б. став 1. овог закона, 

 г) у накнадно остављеном року није достављен годишњи извјештај о раду и 

евиденција о производњи и продаји генетског материјала и порибљавању, 

 д) се не придржава прописа за заштиту природе и животне средине, 

 ђ) престане да испуњава услове прописане овим законом. 

 

Члан 64г. 

 

(1) Послове производње генетског материјала може обављати лице са 

завршеним првим циклусом студија из области пољопривреде (сточарство ‒ 

зоотехника) или биологије (ихтиологија) са најмање 180 ЕСТЅ бодова или 

еквивалентом и положеним стручним испитом за производњу генетског 

материјала. 

(2) Министар именује Комисију за полагање стручног испита од најмање 

три члана из реда стручњака из области рибарства или биологије. 

(3) Министарство издаје увјерење о положеном стручном испиту и води 

евиденцију о положеним стручним испитима. 

(4) Члановима Комисије припада накнада за рад, а рјешење о висини 

накнаде доноси министар. 

(5) Кандидат сноси трошкове полагања стручног испита, а рјешење о 

висини трошкова доноси министар. 

(6) Средства од накнаде за полагање стручног испита уплаћују се на рачун 

јавних прихода Републике.  

(7) Министар доноси правилник којим прописује програм, начин и услове 

полагања стручног испита из става 1. овог члана.  

 

Члан 64д. 

 

 (1) Правно лице које обавља производњу генетског материјала обавезно је 

да води евиденцију о производњи и продаји генетског материјала, као и о 

порибљавању, коју доставља Министарству уз годишњи извјештај, до 31. јануара 

текуће године за претходну годину. 

 (2) Министар доноси Правилник о облику и садржају евиденције о 

производњи и продаји генетског материјала за порибљавање. 

 

Члан 67. 

 

 На риболовној зони забрањено је: 

 а) без риболовне дозволе или посебног одобрења имати у својој непосредној 



близини на риболовној води распакован рибарски прибор,  

 б) уловити више рибе од дневно дозвољеног улова, 

 в) неовлашћено користити рибљи фонд, 

 г) ловити рибу унутар, узводно и низводно 100 метара од ограде 

хидроенергетског објекта, 

 д) преносити живе уловљене рибе у друге воде, 

 ђ) ометати, односно узнемиравати рибе у вријеме мријеста у посебним 

стаништима и ревирима, 

 е) затварати, одвраћати и исцрпљивати воду из риболовне воде ако се тиме 

проузрокује опасност за опстанак рибе, 

 ж) постављање кавезних система или других објеката за узгој рибе ако то није 

планирано Програмом развоја рибарства и аквакултуре и ако нема рјешење за то, 

 з) постављање ограда или било каквих препрека којима се спречава приступ 

риболовној води лица која посједују дозволу за привредни или спортски риболов и 

рибочувара, 

и) користити риболовне воде, њихова корита и обале као саобраћајнице за 

превоз дрвене грађе и кретање механизације, 

 ј) изводити радове који доводе до мућења риболовних вода у трајању дужем од 

48 часова, 

к) спречавати на било који начин рибочувара у извршавању дужности, 

л) ометати постављање знакова или скидати знакове којима се означава 

рибарско подручје, риболовна зона, посебно станиште, ревир и рибњак, 

 љ) на извориштима риболовних вода није дозвољено вршити 

порибљавање, ловити рибу и обављати друге радње које могу проузроковати 

загађење изворишта, опасност за опстанак риба и нарушавање биодиверзитета. 

 

Члан 73. 

 

 (1) Лице које обавља дјелатност на водном добру (постављање кавеза за 

узгој рибе, вађење материјала из водотока и језера и др.) или у непосредној 

близини водног добра (изградња објеката за узгој рибе, вађење шљунка и камена, 

сјеча шуме у близини изворишта и извлачење трупаца коритом потока и ријека, 

коришћење воде за потребе привреде и пољопривредне производње и др.) 

обавезно је да прије почетка радова на риболовној води или у њеној непосредној 

близини са корисником или концесионаром склопи уговор, с циљем заштите и 

очувања рибљег фонда.  

 (2) При изградњи или реконструкцији хидроенергетских или других објеката 

или постројења на риболовним водама, инвеститор је обавезан да са корисником 

риболовне зоне склопи уговор у циљу очувања рибљег фонда.  

 (3) Корисници доводних, турбинских и других канала дужни су да уграде и 

одржавају уређаје који спречавају улаз рибе у канале, а корисници брана су дужни да 

обезбиједе несметан пролаз рибе.  

 (4) Лица из става 2. овог члана дужна су да осигурају да се котом минималног 

радног успора обезбиједе оптимални услови за живот риба у складу са Програмом 

развоја рибарства и аквакултуре. 

 (5) У случају да није израђен систем који осигурава несметан пролаз риба на већ 

изграђеним објектима, корисник из ст. 2. и 3. овог члана дужан је да врши 

порибљавање риболовних вода, у складу са годишњим планом корисника риболовне 

зоне или концесионара.  

 (6) Забрањен је риболов у систему којим се осигурава несметан пролаз риба. 



Члан 74. 

 

 (1) Штетом причињеном рибљем фонду сматра се свако уништавање рибљег 

фонда или станишта у риболовној води. 

 (2) Физичка и правна лица која причине штету рибљем фонду 

контаминацијом, загађењем, незаконитом експлоатацијом материјала из 

водотока и језера или незаконитим коришћењем водног добра, бесправним 

уловом рибе, испуштањем воде из природних и вјештачких језера и других 

акумулација, преграђивањем водотока, испуштањем непречишћених 

индустријских, канализационих и других отпадних вода, ако се тиме проузрокује 

опасност за опстанак риба, као и на било који други начин, дужни су да 

кориснику надокнаде штету, у складу са Правилником о висини накнаде за штету 

причињену рибљем фонду и одредбама прописа којим се уређује област 

облигационих односа. 

 (3) Висина накнаде утврђује се на основу насталих трошкова и смањења 

прихода насталих проузроковањем штете који укључују:  

 а) вриједност угинулих риба, 

 б) трошкове за порибљавање, 

 в) трошкове ангажовања корисника риболовне зоне или концесионара на 

отклањању штете и 

 г) трошкове за успостављање првобитног стања воде. 

 (4) Министар доноси правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем 

фонду. 

 (5) Новчана средства добијена на име накнаде штете приход су корисника 

риболовне зоне или концесионара и користе се искључиво за отклањање настале 

штете. 

 

Члан 78. 

 

 (1) У вршењу послова инспекцијског надзора надлежни инспектор, поред 

општих овлашћења прописаних законом којим се уређује област инспекција, има 

право и дужност да врши контролу да ли: 

 а) рибар испуњава услове за обављање привредног риболова, алате којима 

обавља риболов и количину уловљене рибе, 

 б) је корисник обиљежио границе риболовне зоне, рибарских ревира и 

посебних станишта, 

 в) се уступљена риболовна зона користи у складу са Програмом управљања 

и годишњим планом коришћења, 

 г) Савез обавља повјерене послове у складу са овим законом, води 

прописане евиденције и доставља извјештаје, као и да ли врши контролу 

коришћења средстава од накнада за риболовне дозволе, 

 д) корисник риболовне зоне издаје годишње, мјесечне, седмичне и дневне 

дозволе за спортски риболов риболовцу на прописан начин и на прописаним 

обрасцима, 

 ђ) се уловљена риба у риболову, осим у привредном риболову, ставља у 

промет на тржницама, пијацама или другим продајним мјестима, 

 е) концесионар користи риболовну зону у складу са Студијом економске 

оправданости и годишњим планом коришћења риболовне зоне,  

 ж) су објекти за аквакултуру и производњу генетског материјала физички 

одвојени од природног водног тијела баријерама које спречавају бјежање 



узгајаних јединки или биолошког материјала који су способни да преживе и да се 

даље размножавају, 

 з) привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице ‒ носилац 

пољопривредног газдинства испуњавају услове за обављање аквакултуре, 

односно узгој или оплемењивање риба и других водених организама и производњу 

генетског материјала, 

 и) је дошло до промјене података на основу којих је донесено рјешење 

којим се даје одобрење за аквакултуру и производњу генетског материјала,  

 ј) се гаје врсте риба, други водени организми и генетски материјал за које 

није издато одобрење или генетски модификовани организми, 

 к) корисник риболовне зоне, рибар и лица која обављају дјелатност 

аквакултуре и производњу генетског материјала воде прописане евиденције и 

достављају извјештаје Министарству, 

 л) се спроводе мјере с циљем очувања, заштите и унапређења рибљег фонда 

у риболовним водама, 

 љ) корисник риболовне зоне на којој је успостављен рибарски ревир 

спроводи прописане мјере заштите ревира, 

 м) корисник риболовне зоне на којој је успостављено посебно станиште 

спроводи прописане мјере заштите посебног станишта,  

 н) се спроводе забране риболова, вађења шљунка, пијеска, камена и 

пањева, захватања или црпљења воде и друге радње у посебним стаништима које 

ометају живот и обнављање природних популација риба,  

 њ) се порибљавање риболовних вода врши здравим генетским материјалом 

произведеним у регистрованом мрестилишту и на прописан начин, 

 о) се порибљавањем врши уношење нових врста генетског материјала без 

прописаног одобрења, 

 п) се на риболовним водама примјењују прописане забране лова риба и 

друге радње, 

 р) се примјењују прописане забране и ограничења коришћења и очувања 

екосистема риболовних вода, односно мјере и активности за спасавање рибе и 

рибље млађи са поплављеног и сушног подручја, 

 с) се привредни, спортски и привредно-спортски риболов, преношење риба, 

риболов у научноистраживачке сврхе, електрориболов и санациони риболов врше 

у складу са прописаним условима, 

 т) се у риболовној води причињава штета рибљем фонду, другим воденим 

организмима или стаништима. 

 (2) Надлежни инспектор, поред вршења контрола из става 1. овог члана, 

врши и надзор над примјеном осталих одредаба овог закона. 

 

Члан 80. 

 

 (1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице, корисник риболовне 

зоне и концесионар ако: 

  а) омогући да се привредни риболов врши на подручјима на којима се не 

може вршити (члан 14. став 2), 

 б) омoгући да привредни риболов обавља рибар који не испуњава услове за 

привредни риболов прописане овим законом (члан 15. став 2), 

 в) количина улова у привредном риболову премаши дозвољену (члан 15. 

став 3), 



 г) риболовну зону за спортски риболов уступи на коришћење другом 

субјекту (члан 22. став 4), 

 д) због начина управљања проузрокује погоршање хидролошких, физичко-

хемијских и биолошких особина риболовне воде (члан 22. став 5. тачка в), 

 ђ) не обезбиједи стручно обављање послова управљања риболовном зоном 

и рибочуварску службу (члан 25. став 1),  

 е) не обиљежи границе рибарског подручја у прописаном року, као и 

рибарских ревира и посебних станишта (члан 27. став 1), 

 ж) у прописаном року не донесе Програм управљања за период на који му 

је додијељена риболовна зона на коришћење (члан 28. став 1), 

 з) не изради допуну Програма управљања (члан 28. став 8), 

 и) не донесе годишњи план коришћења у складу са Програмом управљања 

или не користи риболовну зону у складу са годишњим планом (члан 30. став 1), 

 ј) омогући спортски риболов риболовцима који немају положен испит и 

који немају дозволу за лов риба у спортском риболову (члан 32. став 1), 

 к) стави у промет рибу уловљену у спортском риболову (члан 37. став 4), 

 л) обавља привредно-спортски риболов, а не испуњава прописане услове 

(члан 41. став 1), 

 љ) не обезбиједи стручно обављање послова управљања риболовном зоном 

и рибочуварску службу (члан 43. став 1), 

 м) не обиљежи границе рибарског подручја у року од три мјесеца од дана 

потписивања уговора о концесији, као и рибарских ревира и посебних станишта 

(члан 44), 

 н) не користи риболовну зону у складу са годишњим планом (члан 45. став 

1), 

 њ) не спроведе прописане мјере очувања и осигурања услова за одрживо и 

дугорочно коришћење рибљег фонда и станишта (члан 47), 

 о) објекти за аквакултуру нису физички одвојени од природног водног 

тијела баријерама које спречавају бјежање узгајаних јединки или биолошког 

материјала (члан 48. став 3), 

 п) није уписан у РПГ или нема пријављен узгој рибе и других водених 

организама у РПГ или нема рјешење којим се даје одобрење за аквакултуру (члан 

49. став 1), 

 р) узгаја генетски модификоване рибе или друге водене организме или 

генетски материјал (члан 49б. став 2. и члан 64б. став 3), 

 с) не води прописане евиденције о производњи у аквакултури и не достави 

годишњи извјештај (члан 53. став 1), 

 т) не организује рибочуварску службу и не обезбиједи да рибочуварске 

послове обавља лице које испуњава прописане услове (члан 56. ст. 1. и 4), 

 ћ) не врши порибљавање риболовних вода и преношење риба на прописан 

начин (чл. 63. и 64), 

 у) не испуњава услове за производњу генетског материјала (члан 64a. став 

1), 

 ф) не води прописану евиденцију у производњи генетског материјала и не 

достави годишњи извјештај (члан 64д. став 1), 

 х) недозвољено лови рибу на риболовној води или обавља забрањене радње 

на риболовној води (чл. 66. и 67),  

 ц) врши риболов у научноистраживачке сврхе без рјешења Министарства 

(члан 70. став 1), 

 ч) лице којем је одобрен риболов у научноистраживачке сврхе не поступа 



на прописан начин (члан 70. став 6), 

 џ) обавља или омогући електрориболов супротно одредбама (члан 71), 

 ш) врши или омогући риболов у систему којим се осигурава несметан 

пролаз риба (члан 73. став 6). 

 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 

КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у привредном друштву или другом правном 

лицу, односно код корисника риболовне зоне или концесионара. 

 

Члан 81. 

 

 (1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузетник, правно и физичко лице, корисник риболовне 

зоне и концесионар ако: 

 а) не плати накнаду за коришћење риболовне зоне (члан 9. став 1. и члан 

42. став 3), 

 б) рибар обавља привредни риболов на подручјима на којима није 

дозвољено (члан 14. став 2), 

 в) рибар обавља привредни риболов, а не испуњава прописане услове (члан 

15. став 2), 

 г) количина улова рибара у привредном риболову премаши дозвољену 

(члан 15. став 3), 

 д) рибар обавља привредни риболов недозвољеним алатима и не поштује 

забрану риболова (члан 17. ст. 1. и 5), 

 ђ) не обавијести рибара о забранама или ограничењима (члан 17. став 4), 

 е) не води прописане евиденције и не достави годишњи извјештај (члан 19. 

став 1), 

 ж) не достави годишњи план у прописаном року и дозволи риболов без 

сагласности Министарства (члан 30. ст. 3. и 7. и члан 45. ст. 1, 2. и 7), 

 з) не достави годишњи и финални извјештај у прописаном року (члан 31. 

ст. 1. и 2),  

 и) издаје дозволе корисницима или концесионарима са којима 

Министарство нема склопљен уговор о коришћењу риболовне зоне или концесији 

(члан 35. став 2), 

 ј) не продаје дозволе за риболов риболовцима на прописан начин (члан 36. 

ст. 1. и 6. и члан 46), 

 к) омогући спортски риболов уз употребу недозвољених риболовних алата, 

опреме или пловних средстава (члан 37. ст. 1. и 2), 

 л) изда дозволу за текућу годину спортском риболовцу који није доставио 

годишњи извјештај за претходну годину (члан 38. став 2), 

 љ) не организује такмичење риболоваца на прописан начин (члан 39), 

 м) не поднесе захтјев за издавање новог рјешења (члан 49а. став 1. и члан 

64б. став 1), 

 н) узгаја врсте риба или других водених организма или генетског 

материјала који нису наведени у одобрењу (члан 49а. став 2. и члан 64б. став 2), 

 њ) лови рибу и обавља друге радње на удаљености мањој од 50 метара од 

границе кавеза или ограде (члан 51. став 1), 

 о) омогући да непосредно обављање послова аквакултуре врши лице које 

није стручно оспособљено (члан 52. став 1), 

 п) омогући да непосредно обављање послова производње генетског 

материјала врши лице које није стручно оспособљено (члан 64г. став 1), 



 р) не обeзбиједи услове за одузимање, чување и одржавање дозволе за 

риболов, средстава, алата, опреме за риболов или улова до њихове предаје 

надлежном судском органу или ако располаже са привремено одузетом опремом 

или уловом до предаје надлежном судском органу (члан 59. ст. 4. и 5), 

 с) не обавља санациони риболов на прописан начин (члан 72. ст. 1. и 2), 

 т) корисник или концесионар не обавијести Инспекторат и Министарство 

(члан 72. став 3), 

 ћ) не испуњава прописане услове (члан 73. ст. 1, 3. и 4). 

 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 400 

КМ до 1.200 КМ и одговорно лице у привредном друштву, другом правном лицу, 

односно код корисника риболовне зоне или концесионара. 

 

Члан 83. 

 

 Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај Савез 

ако: 

 а) ускрати чланство заинтересованим субјектима чија је дјелатност 

повезана са рибарством (члан 33. став 1), 

 б) не обавља повјерене послове (члан 33. став 2), 

 в) Министарству не достави годишњи извјештај (члан 33. став 7), 

 г) дистрибуише дозволе корисницима или концесионарима са којима 

Министарство нема склопљен уговор о коришћењу или концесији (члан 35. став 

2). 

Члан 85. 

 

 (1) Влада Републике Српске ће у року од годину дана од дана ступања на снагу 

овог закона донијети: 

 а) Одлуку о утврђивању рибарских подручја и риболовних зона (члан 8. став 2), 

 б) Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за коришћење риболовне зоне, 

обављање привредног риболова и висини накнаде за дозволе (члан 9. став 2, члан 16. 

став 6. и члан 35. став 5) и 

 в) Програм развоја рибарства и аквакултуре (члан 10. став 2). 

 (2) Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 

донијети прописе: 

 а) Правилник о условима обављања привредног риболова, намјени, врсти и 

количини риболовних алата и опреме који се користе у привредном риболову и 

количину и врсту дозвољеног улова рибе (члан 17. став 6), 

 б) Правилник о програму, начину и условима полагања испита за обављање 

послова привредног риболова, образац и начин издавања увјерења о положеном испиту 

и облик, садржај и начин вођења Регистра лица оспособљених за обављање привредног 

риболова (члан 18. став 9), 

 в) Правилник о облику и садржају евиденције о улову рибе у привредном 

риболову (члан 19. став 5), 

  г) Правилник о програму, начину и условима полагања стручног испита (члан 

26. став 2), 

  д) Правилник о начину обиљежавања граница рибарског подручја, риболовних 

зона, рибарских ревира и посебних станишта (члан 27. став 2), 

  ђ) Правилник о садржају годишњег и финалног извјештаја о коришћењу 

риболовне зоне (члан 31. став 2), 

  е) Правилник о програму, начину и условима полагања риболовачког испита, 



образац и начин издавања увјерења о положеном испиту и облик, садржај и начин 

вођења Регистра положених испита (члан 34. став 5), 

 ж) Правилник о облику, садржају и обрасцу дозволе (члан 35. став 6), 

 з) Правилник о заштити рибљег фонда (члан 37. став 5. и члан 65. став 4), 

 и) Правилник о облику и садржају евиденције о улову рибе у спортском 

риболову (члан 38. став 4), 

 ј) Правилник о садржају и начину вођења Регистра привредних друштава и 

предузетника који обављају дјелатност аквакултуре (члан 49. став 6), 

 к) Правилник о програму, начину и условима полагања испита за обављање 

послова аквакултуре, образац и начин издавања увјерења о положеном испиту и облик, 

садржај и начин вођења Регистра лица оспособљених за обављање аквакултуре (члан 

52. став 9), 

 л) Правилник о облику и садржају евиденције о производњи и узгоју риба, 

млађи, оплођене икре и других водених организама у аквакултури (члан 53. став 2), 

 љ) Правилник о начину обављања рибочуварске службе (члан 56. став 6), 

 м) Правилник о програму, начину и условима полагања рибочуварског испита, 

образац и начин издавања увјерења о положеном испиту и облик, садржај и начин 

вођења Регистра положених испита (члан 57. став 5), 

 н) Правилник о обрасцу рибочуварске легитимације и изглед рибочуварске 

значке (члан 58. став 5), 

 њ) Правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем фонду (члан 74. 

став 4) и 

 о) Правилник о садржај и начину вођења рибарског катастра (члан 76. став 5). 

 

Члан 85а. 

 

 Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона 

донијети: 

 а) Правилник о програму, начину и условима полагања стручног испита 

(члан 64г. став 7), 

 б) Правилник о облику и садржају евиденције о производњи и продаји 

генетског материјала за порибљавање (члан 64д. став 2). 

 

Члан 87а. 

 

 (1) Физичко лице које обавља дјелатност аквакултуре и правно лице које 

обавља дјелатност производње генетског материјала за порибљавање дужни су да 

своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана 

његовог ступања на снагу. 

 (2) Лица из чл. 52. и 64г. овог закона дужна су да положе испит у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

 (3) Лица из чл. 18, 26, 34, 52. и 57. овог закона, која су по прописима 

важећим до ступања на снагу овог закона добила увјерење о положеном испиту, 

могу и даље обављати послове за које је увјерење издато. 

 

 

 

 

 
 


