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РЕКРЕАТИВНИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ  
Рекреативним риболовом може да се 
бави лице на основу дозволе за обављање 
рекреативног риболова (у даљем тексту: 
риболовац). Лица млађа од 14 година могу 
обављати рекреативни риболов без дозво-
ле, једним штапом, у присуству лица које 
поседује дозволу за обављање рекреативног 
риболова.

ДОЗВОЛА ЗА РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ
Годишња дозвола за рекреативни ри-
болов важи на свим риболовним водама 
Републике Србије осим на рибарском под-
ручју на риболовним водама у заштићеном 
подручју. Годишњу дозволу за рекреативни 
риболов лице купује у месту пребивалишта 
или боравишта, осим дозвола за риболов у 
заштићеном подручју.
Риболовац је дужан да води евиденцију 
о улову на јединственом обрасцу. Евиден-
цију улова риболовац доставља кориснику 
на крају текуће године. Корисник не може 
издати дозволу за текућу годину риболо-
вцу који није доставио евиденцију улова за 
претходну годину.

НАЧИН ОБАВЉАЊА РЕКРЕАТИВНОГ РИБОЛОВА 
Рекреативни риболов обавља се са обале 
риболовне воде одређене за рекреативни 
риболов без употребе чамаца и других слич-
них пловидбених објеката и направа, осим 
на риболовним водама река Дунава, Саве и 
Тисе, на којима је дозвољена употреба ча-
маца при рекреативном риболову. Изузетно, 
чамац као помоћно средство за обављање 
рекреативног риболова на риболовној води 
се може употребити само ако је корисник то 

предвидео привременим програмом упра-
вљања рибарским подручјем, или програмом 
управљања рибарским подручјем. 
Лов живих мамаца (ситне беле рибе) за 
рекреативни риболов обавља се помоћним 
мрежарским средствима, и то: черенац са 
величином окаца од 10 mm и димензија 100 
х 100 cm, осим на риболовним водама чија 
је ширина мања од 2 метра и стајаћа мрежа 
за лов мамаца дужине 5 m и висине 1 m са 
величином окаца од 10 mm, осим на рибо-
ловним водама чија је ширина мања 
од 10 m. 
Средство бућка може се ко-
ристити за спортски риболов 
приликом одржавања рибо-
ловно – туристичких мани-
фестација. Помоћна опрема 
сонар може се користити се 
на свим риболовним вода-
ма уколико то корисник није 
забранио привременим програ-
мом управљања рибарским подручјем 
или програмом управљања рибарским под-
ручјем. 
Рекреативни риболов свих врста пастр-
мки, младице Hucho hucho и липљана 
Thymallus thymallus обавља се само вештач-
ким риболовним мамцем, осим система са 
воденом куглом и тиролским дрвцетом. 
Као живи мамац за рекреативни рибо-
лов не могу се користити алохтоне врсте 
риба (обе врсте америчког сомића Ictalurus 
melas и Ictalurus nebulosus, сунчице Lepomis 
gibbosus, амурски чебачок Pseudorasbora 
parva, амурски спавач Perccottus glenii, 
великоусти бас Micropterus salmoides и 
бабушка Carassius gibelio).

НА РИБАРСКОМ 
ПОДРУЧЈУ 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:

РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ 
ОБАВЉА СЕ УДИЧАРС-

КИМ АЛАТИМА, И ТО СА 
НАЈВИШЕ ТРИ ШТАПА 
СА ПО ДВЕ УДИЦЕ НА 

СВАКОМ ШТАПУ



1  Ловити, поседовати и 
уништавати рибљу млађ и 
примерке рибе у време мреста и 
ловостаја;
2  Ловити рибу непосредно руком;
3  Ловити рибу експлозивом 

и другим распрскавајућим 
средствима, харпуном, остима, 
подводном пушком и другим 
забрањеним или недозвољеним 
средствима и алатима, ватреним 
оружјем, струјом, вештачким 
извором светлости или хемијским 
и другим средствима која убијају, 
трују или омамљују рибу;
4  Прекидати или ометати 

миграторне путеве риба;
5  Ловити ноћу младицу, липљана 

и пастрмку;
6  Затварати, одвраћати и 

исцрпљивати воду из риболовне 
воде, ако се тиме проузрокује 
опасност за опстанак риба;
7  Технички неоправдано, 

испуштати воду из природних 
и вештачких језера и других 
акумулација ако се тиме 
проузрокује опасност за опстанак 
рибе;
8  Неовлашћено порибљавање и 

транслокација рибе;
9  Ометати постављање знакова 

којима се обележава рибарско 
подручје, рибље плодиште, 
природно добро, рибњак или 
риболовна вода за риболов под 
посебним условима и местима на 
којима је риболов забрањен, као и 
вршити присвајање, оштећивање и 
премештање знакова;
10  Спречавати спашавање рибе и 
рибље млађи, са земљишта које је 
поплављено;
11  Кретање лицу без дозволе 
за привредни или рекреативни 

риболов са средствима и 
алатима за риболов ван путева 
на рибарском подручју, а у 
непосредној близини риболовне 
воде;
12  Држање алата и средстава 
за привредни риболов и 
електрориболов у пловним 
објектима која се налазе на 
риболовној води или у објектима 
и возилима који се налазе у 
њеној непосредној близини од 
стране лица која нису овлашћена 
за обављање привредног 
риболова, или риболова у 
научноистраживачке сврхе;
13  Мочити лан, дивизму и конопљу;
14  ловити рибу потезањем, 
односно качењем удицом за тело – 
грабуљањем;
15  спречавати рибочувара 
у извршавању овлашћења 
прописаних чланом 14. овог 
закона;
16  спречавати или ометати лица 
која поседују дозволу за привредни 
или рекреативни риболов да на 
риболовној води обављају исти;
17  постављање ограда или било 
каквих препрека којима се 
спречава приступ рибочувара 
риболовној води;
18  употреба алата за привредни 
риболов на риболовној води 
која није намењена за обављање 
привредног риболова;
19   загађивати риболовну воду 
штетним и опасним материјама 
које могу мењати или погоршавати 
устаљени квалитет риболовне воде 
и на тај начин угрожавати рибљи 
фонд;
20 поседовање рибе која је 
уловљена супротно одредбама овог 
закона.

НА РИБАРСКОМ 
ПОДРУЧЈУ 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:



ОГРАНИЧАВА СЕ ДНЕВНИ УЛОВ
РЕКРЕАТИВНОГ РИБОЛОВЦА ЗА 
СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ РИБА, И ТО: 

1) младица, 1 комад; 
2) кечига, манић, све врсте пастрмки, 
липљен, штука, шаран, сом, смуђ, смуђ 
камењар и буцов, 3 комада збирно; 
3) плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен и 
деверика, 10 комада збирно. 
Када један уловљен примерак рибе прелази 
масу од 5 kg, за све аутохтонe врсте риба, 
не важи ограничење дневног улова у 
комадима, већ се у таквим случајевима 
сматра да је испуњен дневни улов 
рекреативног риболовца. 

ДУЖИНА РИБЕ МЕРИ СЕ:

1) праволинијски од врха губице до 
средине основе репног пераја, а дужина 
шкољке мери се од једне до друге ивице 
дуж најдуже осе љуштуре. Риба уловљена 
у току ловостаја, као и примерци чија 
је величина мања од прописане овом 
наредбом мора се одмах, на месту улова, 
вратити у риболовну воду са што мање 
оштећења.
2) Риба уловљена у току ловостаја, као 
и примерци чија је величина мања од 
прописане овом наредбом мора се одмах, 
на месту улова, вратити у риболовну воду 
са што мање оштећења.

РЕКРЕАТИВНИ
 РИБОЛОВАЦ МОЖЕ 
ДНЕВНО УЛОВИТИ

 НАЈВИШЕ: 
5 kg, аутохтоних 

врста риба 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ:

младице, свих врста пастрмки, обе врсте 
златовчица и липљена током целе године, 
у времену од 21 до 3 часа у периоду 
летњег рачунања времена, а од 18 до 
5 часова у периоду зимског рачунања 
времена.  Забрањује се рекреативни 
риболов осталих врста риба током целе 
године, у времену од 21 до 3 часа у 
периоду летњег рачунања времена, а 
од 18 до 5 часова у периоду зимског 
рачунања времена, осим ако корисник 
рибарског подручја другачије не одреди. 



ЗАБРАЊУЈЕ СЕ ПРИВРЕДНИ 
РИБОЛОВ СВИХ ВРСТА РИБА У ПЕРИОДУ: 

од 1. априла до 31. маја, осим привредног 
риболова сивог толстолобика Arystichthys nobilis, 
белог толстолобика Hypophthalmichthys molitrix, 
белог амура Ctenopharyngodon idella и бабушке 
Carassius gibelio, повлачећим мрежарским 
алатима на удаљености од најмање 30 m од 
обалне линије. 

ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА РЕКРЕАТИВНОГ
ИЛИ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА ДОЗВОЉЕН ЈЕ 
НЕОГРАНИЧЕН ЛОВ СВИХ АЛОХТОНИХ ВРСТА:  

сивог толстолобика Arystichthys nobilis, белог 
толстолобика Hypophthalmichthys molitrix, амура 
Ctenopharyngodon idella, обе врсте америчког 
сомића Ictalurus melas и Ictalurus nebulosus, 
сунчице Lepomis gibbosus, амурског чебачока 
Pseudorasbora parva, амурског спавача Perccottus 
glenii, великоустог баса Micropterus salmoides, 
бабушке Carassius gibelio, свих врста рода Neogo-
bius и краткокљуног шилцета Syngnathus abaster. 



ПРИВРЕМЕНО  
СЕ ЗАБРАЊУЈЕ 

УЛОВ ЗА СЛЕДЕЋЕ 
ВРСТЕ РИБА,  

И ТО У ПЕРИОДУ: 

КЕЧИГА Acipenser 
ruthenus од 1. 

марта до 31. маја

ЛИПЉЕН Thymallus 
thymallus од 1. 

марта до 31. маја

МРЕНА Barbus  
barbus од 15. 

априла до 31. маја

ДЕВЕРИКА Abramis 
brama од 15. 

априла до 31. маја

ПЛОТИЦА 
Rutilus pigus од 

15. априла до 31. 
маја2 

ЈАЗ Leuciscus idus 
од 15. априла до 

31. маја

КЛЕН Leuciscus 
cephalus од 15. 

априла до 31. маја

БУЦОВ Aspius as-
pius од 15. априла 

до 15. јуна

ШАРАН Cyprinus 
carpio од 1. априла 

до 31. маја

СОМ Silurus 
glanis од 1. маја 

до 15. јуна

МЛАДИЦА Hucho 
hucho од 1. марта 

до 31. августа

СВЕ ВРСТЕ 
ПАСТРМКИ: 

поточна Salmo 
trutta, дримска 
Salmo farioides, 
охридска Salmo 

letnica, македонска 
Salmo macedon-
icus, дужичаста 

Oncorhynchus 
mykiss и обе 

врсте златовчица 
језерска Salvelinus 
alpinus и поточна 
Salvelinus fontin-

alis, од 1. октобра 
до 1. марта

СКОБАЉ Chondrosto-
ma nasus од 15. 

априла до 31. маја.

ШТУКА Esox lucius 
од 1. фебруара до 

31. марта

СМУЂ Sander 
lucioperca и смуђ 
камењар Sander 
volgensis од 1. 

марта до 30. априла



ЗАБРАЊУЈЕ СЕ 
ЛОВ СЛЕДЕЋИХ 
ВРСТА ЧИЈА ЈЕ 

ДУЖИНА МАЊА ОД 
НАВЕДЕНИХ, И ТО:

КЕЧИГА Acipenser ruthenus 40 cm 
МЛАДИЦА Hucho hucho 100 cm 
ПОТОЧНА ПАСТРМКА Salmo trutta 25 cm 
ДУЖИЧАСТА ПАСТРМКА Oncorhynchus mykiss 25 cm 
ОХРИДСКА ПАСТРМКА Salmo letnica 40 cm 
ДРИМСКА ПАСТРМКА Salmo farioides 25 cm 
МАКЕДОНСКА ПАСТРМКА Salmo macedonicus 25 cm 
ЈЕЗЕРСКА ЗЛАТОВЧИЦА Salvelinus alpinus 25 cm 
ПОТОЧНА ЗЛАТОВЧИЦА Salvelinus fontinalis 20 cm 
ЛИПЉЕН Thymallus thymallus 30 cm 
ШТУКА Esox lucius 40 cm 
МРЕНА Barbus barbus 25 cm 
ПОТОЧНА МРЕНА Barbus peloponnesius 15 cm 
ШАРАН Cyprinus carpio 30 cm
ДЕВЕРИКА Abramis brama 20 cm 
ПЛОТИЦА Rutilus pigus  20 cm 
ЈАЗ Leuciscus idus 20 cm 
СКОБАЉ Chondrostoma nasus 20 cm 
КЛЕН Leuciscus cephalus 20 cm 
БУЦОВ Aspius aspius 30 cm 
НОСАРА Vimba vimba 15 cm 
КРКУШЕ Gobio spp. 10 cm 
СОМ Silurus glanis 60 cm 
СМУЂ Sander lucioperca 40 cm 
СМУЂ КАМЕЊАР Sander volgensis 25 cm 
ГРГЕЧ Perca fluviatilis 10 cm 
МАНИЋ Lota lota 25 cm 
РЕЧНА ШКОЉКА Unio pictorum 8 cm

 МОРУНА Huso huso 
СИМ Acipenser nudiventris 
ПАСТРУГА Acipеnser stellatus 
АТЛАНТСКА ЈЕСЕТРА  
Acipenser sturio 
ДУНАВСКА ЈЕСЕТРА  
Acipenser gueldenstaedti 
ГЛАВАТИЦА Salmo marmoratus 
ДУНАВСКА ХАРИНГА Alosa caspia 
ЦРНОМОРСКА ХАРИНГА Alosa 
immaculata 
ЦРНКА Umbra krameri 
СВЕТЛИЦА Leuciscus souffia 
ДРИМСКИ ШАРАДАН  
Pachychilon pictum 
ЛИЊАК Tinca tincа 
ЗЛАТНИ КАРАШ  
Carassius carassius 
СВЕ ВРСТЕ РОДА Eudontomyzon 
ЧИКОВ Misgurnus fossilis 
СВЕ ВРСТЕ РОДА Lampetra 
ВЕЛИКИ ВРЕТЕНАР Zingel zingel 
МАЛИ ВРЕТЕНАР Zingel streber 
РАК РЕЧНИ Astacus astacus 
РАК ПОТОЧНИ Austropotamobius 
torrentium

О МЕРАМА 
ЗА ОЧУВАЊЕ 
И ЗАШТИТУ 
РИБЉЕГ ФОНДА
ТРАЈНО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ 
УЛОВ ЗА СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ:



ради концентрације рибе под браном ХЕ „Перућац“ и због 
евидентног природног плодишта у овом делу водотока Дри-
не, оно се проглашава „посебним стаништем риба“ и уводи 
се трајна забрана било каквог риболова 500 м низводно од 
бране у Перућцу 
у зони од 500 м од бране ХЕ до ушћа потока Врело форми-
ра се мушичарски ревир по риболовном принципу „ухвати и 
пусти“
у потоку Врело се у 2015. години забрањује риболов, јер 
се у њему сада налазе младице које су укључене у програм 
контролисане репродукције
река Рогачица (притока Дрине) проглашава се „посебним 
стаништем риба“ и на целом току уводи се тотална забрана 
риболова
на реци Трешници, као значајном плодишту салмонид-
них врста, на целом току забрањен је риболов у 2015. години
забрањен је риболов на реци Дрини 300 м узводно и 500 
м низводно од ушћа реке Трешнице од 01.3. до 31.5.2015. 
године
забрањују се риболов и употреба пловила у рибњаку „Чит-
лук“ на Зворничком језеру
у дужини од 100 метара испод ХЕ „Зворник“ током целе 
године забрањен је риболов
због стања фонда младице и планираних мера вештач-
ког мреста и порибљавања, због њеног конзервационог зна-
чаја и због примене «Акционог плана управљања младицом 
у риболовним водама Републике Србије», у 2015. години, 
забрањује се риболов младице у времену од 21 до 5 часова 
у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 5 часова у 
периоду зимског рачунања времена 
ради заштите мреста шарана и беле рибе, на Зворничком 
језеру у зонама око Амајићког острва и острва Будишић уво-
ди се забрана риболова у периоду од 10.5. до 31.5.
на реци Дрини у периоду 10.5 - 31.5. ради заштите пло-
дишта беле рибе, уводи се привремна забрана риболова на 
локалитетима: од ушћа Грачаничке реке у реку Дрину уз-
водно 300 м и низводно до краја Крсмановића отоке (улив 
канала Кучевачког потока), Крсмановића Ада у Узовници, 
Црнча-Врнчић (на потезу од почетка шљункаре до викен-
дица), Лоњин (потез од плаже до прелива изнад ушћа 
Грачаничке реке), Љубовија (потез од ушћа реке Љубовиђе 
до ауто сервиса „Јовановић“ и потез 200 м низводно од Љу-
бовијског моста до прелива на почетку Лоњина)
у зимовницима „Стари мост“ (500 м низводно од ста-
рог моста), Велика Река (од Ивановића потока до потока 
Бабљак) и Амајић (100 м од улива Борањске реке   200 м 
низводно), у периоду од 1.11. до 31.3. уводи се посебан 
режим риболова који подрзумева искључиво риболов на 
пловак

Поред општих забрана и ограничења 
рекреативног риболова који су 

прописани Законом о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег 

фонда („Службени Гласник РС“, бр. 
128/2014), Правилником о начину, 

алатима и средствима којима се 
обавља привредни риболов, као и 

начину, алатима, опреми и средствима 
којима се обавља рекреативни риболов 

(„Службени гласник РС“ бр. 73/2010) 
и Наредбом о мерама за очување и 

заштиту рибљег фонда („Службени 
гласник РС“ бр. 104/2009), у 

појединим деловима рибарског 
подручја прописују се и додатне мере 

забране и ограничавања риболова, 
које за основни циљ имају заштиту и 

унапређење стања рибљег фонда.

ПОСЕБНЕ МЕРЕ 
И ОГРАНИЧЕЊА 

ЗА ПОЈЕДИНЕ 
ЛОКАЛИТЕТЕ 

ДЕЛА РИБАРСКОГ 
ПОДРУЧЈА 

„СРБИЈА-ЗАПАД“



ради концентрације рибе под браном ХЕ „Перућац“ и због 
евидентног природног плодишта у овом делу водотока Дри-
не, оно се проглашава „посебним стаништем риба“ и уводи 
се трајна забрана било каквог риболова 500 м низводно од 
бране у Перућцу 
у зони од 500 м од бране ХЕ до ушћа потока Врело форми-
ра се мушичарски ревир по риболовном принципу „ухвати и 
пусти“
у потоку Врело се у 2015. години забрањује риболов, јер 
се у њему сада налазе младице које су укључене у програм 
контролисане репродукције
река Рогачица (притока Дрине) проглашава се „посебним 
стаништем риба“ и на целом току уводи се тотална забрана 
риболова
на реци Трешници, као значајном плодишту салмонид-
них врста, на целом току забрањен је риболов у 2015. години
забрањен је риболов на реци Дрини 300 м узводно и 500 
м низводно од ушћа реке Трешнице од 01.3. до 31.5.2015. 
године
забрањују се риболов и употреба пловила у рибњаку „Чит-
лук“ на Зворничком језеру
у дужини од 100 метара испод ХЕ „Зворник“ током целе 
године забрањен је риболов
због стања фонда младице и планираних мера вештач-
ког мреста и порибљавања, због њеног конзервационог зна-
чаја и због примене «Акционог плана управљања младицом 
у риболовним водама Републике Србије», у 2015. години, 
забрањује се риболов младице у времену од 21 до 5 часова 
у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 5 часова у 
периоду зимског рачунања времена 
ради заштите мреста шарана и беле рибе, на Зворничком 
језеру у зонама око Амајићког острва и острва Будишић уво-
ди се забрана риболова у периоду од 10.5. до 31.5.
на реци Дрини у периоду 10.5 - 31.5. ради заштите пло-
дишта беле рибе, уводи се привремна забрана риболова на 
локалитетима: од ушћа Грачаничке реке у реку Дрину уз-
водно 300 м и низводно до краја Крсмановића отоке (улив 
канала Кучевачког потока), Крсмановића Ада у Узовници, 
Црнча-Врнчић (на потезу од почетка шљункаре до викен-
дица), Лоњин (потез од плаже до прелива изнад ушћа 
Грачаничке реке), Љубовија (потез од ушћа реке Љубовиђе 
до ауто сервиса „Јовановић“ и потез 200 м низводно од Љу-
бовијског моста до прелива на почетку Лоњина)
у зимовницима „Стари мост“ (500 м низводно од ста-
рог моста), Велика Река (од Ивановића потока до потока 
Бабљак) и Амајић (100 м од улива Борањске реке   200 м 
низводно), у периоду од 1.11. до 31.3. уводи се посебан 
режим риболова који подрзумева искључиво риболов на 
пловак

приликом регистровања места мреста деверике, на 
Зворничком језеру биће уведена привремена забрана 
риболова  на том месту (обзиром да предмресно групи-
сање деверике зависи од нивоа воде у језеру, оставља се 
могућност кориснику да по лоцирању места где се гру-
пише деверика одреди мрестилиште и уведе забрану у 
време трајања мреста)
у случају појаве бојишта младице у реци Дрини, ради 
заштите мреста привремено се уводи забрана риболова 
на тим локалитетима (појава бојишта зависи од нивоа 
воде у реци Дрини, оставља се могућност кориснику да по 
лоцирању места где се појави бојиште младице, одреди 
мрестилиште и уведе забрану у време трајања мреста)
забрањује се употреба риболовних система „Тиролско 
дрвце“ и „Васер кугла“ на делу тока реке Дрине којим га-
здује „Екорибарство“ д.о.о. из Ваљева,
у риболову на природну алгу обавезно је да размак 
између две удице не буде већи од 2 цм
забрањује се риболов на филамент (вештачка трава)
забрањено је за лов младице као мамац користити 
живу или мртву рибу или делове рибе
на делу рибарског подручја од места Велика Река до 
Хидроцентрале „Мали Зворник“ дозвољен је риболов из 
чамца
на реци Љубовиђи узводно од Римског моста доз-
вољен је риболов искључиво на вештачку мушицу, ма-
хачем и варалицом (забрањена је употреба природног 
мамца). На целом току реке Љубовиђе за салмонидне 
врсте риба важи принцип „ухвати и пусти“
дозвољен је риболов рибе шарана у барама на шљун-
кари СО Љубовија суботом и недељом. Дозвољен дневни 
улов 1 комад, најмање тежине 3 кг
забрањује се ноћни риболов од 21 до 3 сата у перио-
ду летњег рачунања времена, а од 18 до 5 сати у перио-
ду зимског рачунања времена
режим риболова на Савском језеру је по принципу 
,,ухвати и пусти” за све аутохтоне врсте риба, док је 
дозвољен излов цверглана, бабушке, толстолобика и 
сунчице. За време одржавања такмичења у спотрто-
вима на води и за време сезоне купања од 1.6. до 1.10. 
риболовци ће моћи да пецају у ограђеном делу. Ноћни 
риболов је најстрожије забрањен, а  преко дана риболов 
се одвија од сванућа па до сумарка - за летњи период то 
је од 5 до 21 сат , док је зими то од 7 до 16 часова
на реци Градац, од „Водозахвата“ до прве бране 
дозвољен је риболов искључиво на вештачке мамце 
(махачем на вештачку мушицу и варалицом). На целом 
току Градца за салмонидне врсте  важи принцип „ухвати 
и пусти“

на Зворничком 
Језеру одређују 
се минималне 
ловне мере и 

максимални доз-
вољени дневни 
улов за следеће 

врсте риба:

у риболовним водама дела 
рибарског подручја „СРБИЈА -  

ЗАПАД“ којим управља „Екори-
барство“ д.о.о. – Ваљево. одређује 
се максимални дозвољени днев-

ни улов за следеће врсте риба:

МЛАДИЦА
највише до 1 комад дневно, 

а максимално 3 комада 
годишње по једном риболовцу

ШАРАН, ШТУКА, СОМ, СМУЂ, 
СМУЂ КАМЕЊАР, БУЦОВ
максимално 2 комада у 

дозвољеној ловној величини 
збирно

СОМ  80 цм 1 ком.

ШТУКА 50 цм 1 ком.

СМУЂ 50 цм 1 ком.

БУЦОВ 40 цм 2 ком.

ШАРАН 40 цм 2 ком.

на „Старом језеру - Црвена бара“ на Букуљи (Аранђе-
ловац) уводи се режим риболова  по принципу „ухвати и 
пусти“ за све аутохтоне врсте риба
на језеру Петница (Ваљево)  уводи се режим риболо-
ва по принципу „ухвати и пусти“ за све аутохтоне врсте 
риба
привремено у периоду од 1.2. до 1.6. на језеру Гараши 
уводи се режим риболова по принципу „ухвати и пусти“  
за све аутохтоне врсте риба
одређује се минимална ловна мера за носару од 20 цм
привремено у периоду од 1.4. до 15.5. забрањује се 
риболов, а у периоду од 1.3. до 15.6. забрањује се екс-
плоатација шљунка на плодиштима која се налазе на 
ушћима река Рача, Пилица и Рогачица 
забрањује се риболов у периоду од 1.2. до 1.6. 2015. 
на локалитетима Селина бара, Аземова бара и ушће 
Јадра у циљу заштите мреста штуке и различитих врста 
беле рибе
током појаве масовног мреста беле рибе (поглавито 
скобаља и носаре) у реци Дрини код Лознице привреме-
но ће се на тим локалитетима забранити сваки риболов 
за време трајања мреста
дозвољава се рекреативни риболов из чамца на реци 
Дрини, од локалитета Зејтин Вода до ушћа у Саву, у пе-
риоду од 1.6. до 31.10.2015. године, док у преосталом 
делу сезоне овакав риболов није дозвољен због заштите 
рибљих популација у зимовницима
имајући у виду конфигурацију терена и непристу-
пачност значајног дела обале дозвољава се риболов из 
чамца на акумулацији Паљуве



1  Затражи од лица затеченог 
на риболовној води или у 
њеној непосредној близини 
или у риболову, да покаже 
исправе којима се утврђује 
његов идентитет и дозволу за 
привредни риболов, односно 
дозволу за рекреативни 
риболов;
2  изврши преглед објеката, 

пловних објеката, возила, 
риболовног алата, опреме и 
улова и да утврди да ли се 
риболов обавља у складу са 
овим законом;
3  приступи свакој риболовној 

води на рибарском подручју у 
циљу контроле;
4  фотографише и снима 

недозвољене радње и лица која 
учествују у њима затечена на 
риболовној води или у њеној 
непосредној близини;

5  привремено одузме дозволу 
за привредни или рекреативни 
риболов, средства, алат и 
опрему, као и друге предмете 
пронађене на риболовној 
води или у њеној непосредној 
близини, ако постоји основана 
сумња да су употребљени или 
намењени за извршавање 
радњи које су забрањене овим 
законом;
6  одузме улов уколико постоји 

основана сумња да је риба 
уловљена у супротности са 
одредбама овог закона;
7  затражи помоћ надлежног 

органа унутрашњих послова 
и инспектора надлежног за 
послове заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда (у 
даљем тексту: инспектор) ако је 
онемогућен у вршењу послова 
рибочуварске службе;

У ВРШЕЊУ СВОЈИХ 
ПОСЛОВА 

РИБОЧУВАР, 
КАО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ, 

ОВЛАШЋЕН ЈЕ ДА:

8  обавља и друге послове 
у складу са програмом 
управљања рибарским 
подручјем.
О извршеном привременом 
одузимању докумената, сред-
става, алата, опреме и улова, 
рибочувар издаје потврду лицу 
од кога је извршио привреме-
но одузимање.
Лице затечено на риболовној 
води или у њеној непосредној 
близини дужно је да на 
захтев рибочувара покаже 
исправе којима се утврђује 
његов идентитет и дозволу за 
привредни риболов, односно 
дозволу за рекреативни 
риболов и омогући преглед 
објеката, пловних објеката, 
возила, риболовног алата, 
опреме, средстава и улова.
Одузета средства, алате, 
опрему, улов, као и документа 
из става 1. тачка 5) овог члана 
рибочувар је дужан да без 
одлагања преда кориснику.



5  привремено одузме дозволу 
за привредни или рекреативни 
риболов, средства, алат и 
опрему, као и друге предмете 
пронађене на риболовној 
води или у њеној непосредној 
близини, ако постоји основана 
сумња да су употребљени или 
намењени за извршавање 
радњи које су забрањене овим 
законом;
6  одузме улов уколико постоји 

основана сумња да је риба 
уловљена у супротности са 
одредбама овог закона;
7  затражи помоћ надлежног 

органа унутрашњих послова 
и инспектора надлежног за 
послове заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда (у 
даљем тексту: инспектор) ако је 
онемогућен у вршењу послова 
рибочуварске службе;

8  обавља и друге послове 
у складу са програмом 
управљања рибарским 
подручјем.
О извршеном привременом 
одузимању докумената, сред-
става, алата, опреме и улова, 
рибочувар издаје потврду лицу 
од кога је извршио привреме-
но одузимање.
Лице затечено на риболовној 
води или у њеној непосредној 
близини дужно је да на 
захтев рибочувара покаже 
исправе којима се утврђује 
његов идентитет и дозволу за 
привредни риболов, односно 
дозволу за рекреативни 
риболов и омогући преглед 
објеката, пловних објеката, 
возила, риболовног алата, 
опреме, средстава и улова.
Одузета средства, алате, 
опрему, улов, као и документа 
из става 1. тачка 5) овог члана 
рибочувар је дужан да без 
одлагања преда кориснику.

Висина накнаде штете коју кориснику рибарског подручја плаћају 
правно лице, предузетник или физичко лице, ако обављају 
риболов супротно одредбама закона или на други начин нанесе 
штету рибљем фонду:
1   главатица Salmo marmoratus, дунавска харинга Alosa caspia, 

црноморска харинга Alosa immaculata, црнка Umbra krameri, 
светлица Leuciscus souffia, дримски шарадан Pachychilon 
pictum, лињак Tinca tinca, златни караш Carassius carassius, 
велики вретенар Zingel zingel, мали вретенар Zingel streber, 
чиков Misgurnus fossilis, све врсте рода Eudontomyzon, све 
врсте рода Lampetra, рак речни Astacus astacus и рак поточни 
Austropotamobius torrentium - 8000 дин.
3   моруна Huso huso, сим Acipenser nudiventris, паструга 

Acipеnser stellatus, атлантска јесетра Acipenser sturio и 
дунавска јесетра Acipenser gueldenstaedti - 2 000 000 дин. 
3   кечига Acipenser ruthenus, сом Silurus glanis, младица Hucho 

hucho, поточна пастрмка Salmo trutta, дримска пастрмка Salmo 
farioides и липљен Thymallus thymallus - 5000 дин.
4   охридска пастрмка Salmo letnica и македонска пастрмка 

Salmo macedonicus, дужичаста пастрмка Oncorhynchus mykiss, 
језерска златовчица Salvelinus alpines и поточна златовчица 
Salvelinus fontinalis, смуђ Sander lucioperca и смуђ камењар 
Sander volgensis - 4000 дин.
5   штука Esox lucius, манић Lota lota, мрена Barbus barbus, 

буцов Aspius aspius и шаран Cyprinus carpio - 3000 дин.
6   деверика Abramis brama, плотица Rutilus pigus, јаз Leuciscus 

idus, клен Leuciscus cephalus, скобаљ - 1000 дин.
7   кесега Abramis ballerus, црноока деверика Abramis sapa, 

крупатица Blicca bjoerkna, гргеч Perca fluviatilis, црвенперка 
Scardinius erythrophthalmus, бодорка Rutilus rutilus и све остале 
врсте риба - 100 дин.

За сваки примерак рибљег фонда чија је дужина испод величине 
прописане Наредбом о установљавању ловостаја за поједине 
врсте риба на рибарском подручју или делу рибарског подручја и 
о забрани лова риба које немају прописану величину („Службени 
гласник РС”, бр.17/09 и 36/09), висина накнаде штете одређује 
се у износу од 6500 динара.



ЛОЗНИЦА

1  064/8265192 Ђенадић Милан 
2  064/8265193 Петровић Слободан           
3  064/8265195 Максимовћ Милан 
4  064/8265196 Атанацковић Митар  
5  064/8265197 Николић Драган 
6  064/8265178 Мркаљевић Борка 
7  064/2630670 Антонић Милорад 

ВАЉЕВО 
1  064/8265180 Тасић Томислав 
2  064/8265185 Радованчевић Душан 
3  064/8265181 Ристић Живојин 
4  064/8265183 Кордић Милорад    
5  065/8265201 Крнетић Огњен 
6  064/8265194 Јовановић Никола 

БАЈИНА БАШТА
1  064/8265186 Чавић Зорица  
2  064/8265187 Јовановић Милан 
3  064/8265188 Аврамовић Слободан 
4  064/8265199 Јовановић Милоје

АРАНЂЕЛОВАЦ
1  064/8265189  Недић Милош
2  064/8265191  Јокић Владимир

БОГАТИЋ
1  064/8265179 Ђаламић Миладин

БЕОГРАД
1  065/8265200 Милковић Саша 

МАЛИ ЗВОРНИК
1  065/8265202 Илић Милан
2  065/8265204 Латас Богдан

ЉУБОВИЈА 
2  065/8265203 Лакић Драган

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА 
РИБОЧУВАРА  

ПО СЕКТОРИМА 

e-mail: ekoribarstvo.va@gmail.com

ПОШТЕНО НА ВОДИ И БИСТРО!
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