На основу члана 28. Закона о рибарству (,,Службени гласник РС”, бр. 35/94, 38/94 и 101/05 –
др. закон),
Министар животне средине и просторног планирања, доноси

НАРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
НАРЕДБЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВОСТАЈА ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ РИБА НА РИБАРСКОМ
ПОДРУЧЈУ ИЛИ ДЕЛУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА И О ЗАБРАНИ ЛОВА РИБА КОЈЕ НЕМАЈУ
ПРОПИСАНУ ВЕЛИЧИНУ

1. У Наредби 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”, број 17/09) тачка 2. мења се и гласи:
,,2. Установљава се ловостај за следеће врсте риба, и то у периоду:
– кечига Acipenser ruthenus од 1. марта до 31. маја;
– младица Hucho hucho од 1. марта до 15. јула;
– све врсте пастрмки: поточна Salmo trutta, дримска Salmo farioides, охридска Salmo letnica,
македонска Salmo macedonicus, дужичаста Oncorhyncus mykiss и обе врсте златовчица језерска
Salvelinus alpinus и поточна Salvelinus fontinalis, од 1. октобра до 1. марта;
– липљен Thymallus thymallus од 1. марта до 31. маја;
– штука Esox lucius од 1. фебруара до 31. марта;
– буцов Aspius aspius од 15. априла до 15. јуна;
– шаран Cyprinus carpio од 1. априла до 31. маја;
– сом Silurus glanis од 1. маја до 15. јуна;
– смуђ Sander lucioperca и смуђ камењар Sander volgensis од 1. марта до 30. априла.”
2. После тачке 2. додаје се тачка 2а, која гласи:
,, 2а Установљава се ловостај за следеће врсте рибa, на месту на коме се риба мрести, и то у
периоду:
– мрена Barbus barbus од 1. априла до 31. маја;
– деверика Abramis brama од 1. априла до 31. маја;
– плотица Rutilus pigus од 15. априла до 31. маја;
– јаз Leuciscus idus од 15. априла до 31. маја;
– клен Leuciscus cephalus од 15. априла до 31. маја;
– скобаљ Chondrostoma nasus од 15. априла до 31. маја.”
3. Тачка 3. мења се и гласи:
,,3. Забрањен је спортски риболов младице, свих врста пастрмки, обе врсте златовчица и
липљена током целе године у времену од 21 до 03 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18
до 05 часова у периоду зимског рачунања времена.
Забрањен је спортски риболов осталих врста риба током целе године у времену од 21 до
03 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 05 часова у периоду зимског рачунања
времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не одреди.”
4. Тачка 6. мења се и гласи:

,,6. Дозвољен је неограничен излов свих алохтоних врста риба уловљених приликом
обављања спортског или привредног риболова.”
5. Тачка 7. мења се и гласи:
,,7. Забрањује се лов следећих врста риба чија је дужина испод:
– 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 30 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 25 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., све врсте) 10 cm;
– сом Silurus glanis 60 cm;
– смуђ Sander lucioperca 40 cm;
– смуђ камењар Sander volgensis 25 cm;
– гргеч Perca fluviatilis 15 cm;
– манић Lota lota 25 cm;
– речна шкољка Unio pictorum 8 cm;
– остале шкољке 6 cm.”
6. Тачка 8. мења се и гласи:
„8. Установљава се ограничење масе дневног улова спортских риболоваца на максимално 5
kg за улов свих аутохтоних врста риба.
За следеће врсте риба из тачке 7. ове наредбе установљава се и ограничење дневног улова у
комадима и то:
1) младица, 1 риба;
2) кечига, све врсте пастрмке, липљен, штука, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар и буцов, 3
рибе збирно;
3) плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен и деверика, 10 риба збирно.
Када један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтонe врсте риба, не важи
ограничење дневног улова у комадима, већ ће се у таквим случајевима сматра да је испуњен
максималан дневни улов у маси.”

7. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Републике Србије”.
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