На основу члана 5. став 4. и члана 10. став 5. Закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС ”, број 36/09),
Mинистар животне средине и просторног планирања, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА РИБОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ,
ОБРАСЦУ РИБОЧУВАРСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
И ИЗГЛЕДУ РИБОЧУВАРСКЕ ЗНАЧКЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин организовања рибочуварске
службе, образац рибочуварске легитимације и изглед рибочуварске значке.
Члан 2.
Рибочуварску службу чине лица запослена као рибочувари и рибочувариволонтери.
Корисник може на сваког запосленог рибочувара ангажовати највише три
рибочувара - волонтера.
Члан 3.
Послове рибочувара може да обавља лице запослено код корисника рибарског
подручја (у даљем тексту: корисник) на неодређено време које :
1) је старије од 18 година;
2) није кривично кажњавано;
3) има лиценцу за рибочувара.
Послове рибочувара у заштићеном подручју може да обавља чувар заштићеног
подручја ако испуњава услове из става 1. овог члана.
Члан 4.
Корисник организује рибочуварску службу и одређује број запослених рибочувара
у зависности од броја издатих годишњих дозвола за рекреативни риболов, односно
дозвола за привредни риболов.
Члан 5.
Корисник је дужан да рибочувару обезбеди опрему за рад, и то:
1) адекватно превозно средство;
2) прслук за спасавање на води;
3) средство везе;
4) батеријску лампу;
5) фото апарат;
6) доглед;
7) радну униформу и заштитну одећу и обућу;
8) прибор за мерење рибе;
9) другу опрему потребну за рад.

Члан 6.
Рибочувар води евиденцију дневних активности кроз радне налоге, које оверава
корисник.
У радне налоге из става 1. овог члана рибочувар уноси називе риболовних вода,
односно њихових делова које је контролисао, имена контролисаних лица и друге податке
и запажања у вези са вршењем рибочуварске службе.
Члан 7.
При вршењу дужности рибочувар мора код себе да има:
1) рибочуварску легитимацију;
2) видно истакнуту рибочуварску значку;
3) књигу радних налога коју издаје корисник;
4) записник у који се уносе подаци о извршеној контроли и привремено одузетим
средствима, алатима, опреми, дозволи за риболов и улову, који издаје корисник.

Члан 8.
Рибочуварска легитимација издаје се на чврстом папиру беле боје димензија 55 mm
x 85 mm.
Образац легитимације на првој страни садржи: идентификациони број који је исти
као и идентификациони број на рибочуварској значки, текст „Република Србија”, назив
рибарског подручја, назив корисника рибарског подручја, текст „Рибочуварска
легитимација”, име и презиме рибочувара, фотографију димензија 22 mm x 32 mm, печат
корисника рибарског подручја и потпис овлашћеног лица.
Образац легитимације на полеђини садржи: јединствени матични број грађана
рибочувара и датум издавања.
Легитимација рибочувара издаје се према обрасцу легитимације који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог 1).
Члан 9.
Значка рибочувара је урађена у металу и овалног облика димензија 70 mm x 61 mm,
полирана и челично сиве боје (хромирана) са позлаћеним малим грбом Републике Србије
у центру значке, димензија 25 mm x 14 mm.
На горњем делу значке уочава се полирана хромирана, благо лучна трака, са
називом корисника рибарског подручја. Слова су угравирана и испуњена зеленом емајл
бојом. Испод ове металне траке наслања се ћирилички санс-серифни натпис РИБОЧУВАР
(висине 5 mm), у металном раму (35 mm x 7 mm) и око металних слова испуњен зеленом
емајл бојом.
Симетрично лево и десно су позиционирани стилизовани рељефни ловорови венци
златно – жуте боје, које симетрично пресецају траке српске тробојке (црвено,плаво,бела).
На доњем делу овог знака се уочава лучни полирани, хромирани метални отсечак,
са троцифреним идентификационим бројем (висине 4 mm), угравираним и испуњеним
пољем црном емајл бојом.
У доњем делу значке, а испод нумерације налази се лучна метална полирана трака
ширине 9 mm, на којој је исписан назив рибарског подручја. Слова су исписана -угравирна
ћириличким санс-серифним фонтом и испуњена су зеленом емајл бојом.
Значка рибочувара издаје се према изгледу који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део (Прилог 2).

Члан 10.
Легитимација рибочувара-волонтера се издаје на чврстом папиру зелене боје
димензија 55 mm x 85 mm.
Образац легитимације на првој страни садржи: идентификациони број који је исти
као и идентификациони број на значки рибочувара - волонтера, текст „Република Србија”,
назив рибарског подручја, назив корисника рибарског подручја, текст „Легитимација
рибочувара - волонтера”, име и презиме волонтера, фотографију димензија 22 mm x 32
mm, печат корисника рибарског подручја и потпис овлашћеног лица.
Образац легитимације на полеђини садржи: јединствени матични број грађана
рибочувара-волонтера и датум издавања.
Легитимација рибочувара-волонтера издаје се према обрасцу легитимације који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог 3).
Члан 11.
Значка рибочувара – волонтера урађена је у металу и овалног облика димензија 70
mm x 61 mm, полирана и челично сиве боје (хромирана) са позлаћеним малим грбом
Републике Србије у центру значке димензија 25 mm x 14 mm.
На горњем делу знака се уочава полирана хромирана, благо лучна трака, са
називом корисника рибарског подручја. Слова су угравирана и испуњена зеленом емајл
бојом. Испод ове металне траке, наслања се ћирилићки санс-серифни натпис
РИБОЧУВАР (висине 5 mm), у металном раму (35 mm x 7 mm) и око металних слова
испуњен зеленом емајл бојом.
Симетрично лево и десно су позиционирани стилизовани рељефни хромирани
ловорови венци, које симетрично пресецају траке српске тробојке (црвено,плаво,бела).
На доњем делу овог знака се уочава лучни полирани, хромирани метални отсечак,
са троцифреним идентификационим бројем (висине 4 mm), угравираним и испуњеним
пољем црном емајл бојом.
У доњем делу значке, а испод нумерације налази се лучна метална, полираном
трака ширине 9 mm, на којој је исписан назив рибарског подручја. Слова су исписана угравирна ћириличким санс-серифним фонтом и испуњена су зеленом емајл бојом.
Натпис ВОЛОНТЕР (висине 3 mm) исписан је хромираним ћириличким санссерифним писмом и налази се испод грба Републике Србије а изнад поља са нумерацијом.
Значка рибочувара-волонтера издаје се према изгледу који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део (Прилог 4).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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