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На основу члана 56. став 7. и члана 58. став 3. Зако-

на о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 72/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РИБОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин оба-

вљања рибочуварске службе; образац записника и потврде 
о привременом одузимању дозволе за риболов, улова, сред-
става, алата и опреме за риболов; образац рибочуварске ле-
гитимације; изглед рибочуварске значке; издавање и одузи-
мање легитимације и значке; вођење евиденције о издатим 
легитимацијама и значкама и начин и облик извјештавања 
и вођења евиденције о обављању рибочуварске службе.

Члан 2.
(1) Рибочуварску службу чине лица запослена као рибо-

чувари и рибочувари-волонтери. 
(2) Корисник може на сваког запосленог рибочувара ан-

гажовати највише три рибочувара-волонтера.

Члан 3.
(1) Послове рибочувара може да обавља лице запослено 

код корисника риболовне зоне или концесионара (у даљем 
тексту: корисник) на неодређено вријеме које:

а) је старије од 18 година,
б) има најмање III степен стручне спреме и три године 

бављења спортским риболовом,
в) није кривично кажњавано, нити је у току кривични 

поступак и
г) поседује увјерење о положеном рибочуварском испи-

ту.
(2) Послове рибочувара-волонтера може да обавља 

лице које испуњава услове из става 1. овог члана и има уго-
вор са корисником.

(3) Послове рибочувара у заштићеном подручју може 
да обавља чувар заштићеног подручја који испуњава усло-
ве из става 1. овог члана.

Члан 4.
(1) Корисник је дужан да запосли довољан број рибо-

чувара да осигура надзор над свим риболовним водама у 
риболовној зони којом управља. 

(2) Број рибочувара неопходних да се осигура успје-
шан рад рибочувраске службе и обим дјеловања рибо-
чувара одређује се програмом и годишњим планом упра-
вљања риболовном зоном. 

Члан 5.
(1) Корисник је дужан да рибочувару и рибочувару-во-

лонтеру обезбиједи адекватну опрему и одјећу за рад коју 
је дужан носити за вријеме обављања посла.

(2) Службену опрему и одјећу рибочувара и рибочу-
вара-волонтера, њен изглед, карактеристике и начин ко-
ришћења, као и услове за одабир произвођача прописује и 
спроводи Савез.

Члан 6.
(1) Рибочувар и рибочувар-волонтер мора имати, при 

обављању рибочуварске службе код себе легитимацију и 
значку коју мора при контроли риболова и других закон-
ских прописа који се односе на рибочуварску службу пока-
зати лицу које контролише. 

(2) При вршењу дужности рибочувар и рибочувар-во-
лонтер, поред легитимације и значке из става 1. овог члана, 
треба код себе да има и дневник рада, записник и потврду о 
привремено одузетој дозволи за риболов, улову, средстви-
ма, алатима и опреми за риболов које издаје корисник, а 
рибочувар, поред свега тога, и прекршајни налог. 

(3) Рибочувар и рибочувар-волонтер дужан је водити 
евиденцију дневних активности у дневнику рада, који овје-
рава корисник.

(4) У дневник рада из става 3. овог члана рибочувар 
и рибочувар-волонтер уноси називе риболовних вода, од-
носно њихових дијелова које је контролисао, имена кон-
тролисаних лица и друге податке и запажања у вези са вр-
шењем рибочуварске службе.

8 Физика 2 68 2 68 4 136
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В
1 Робе у транспорту 2 68 2 68
2 Економика у саобраћају 2 68 2 68
3 Графичке комуникације 2 68 2 68
4 Саобраћајни системи 3 102 3 102 6 204
5 Основе електротехнике 2 68 2 68
6 Саобраћајно и пословно право 2 68 2 68
7 Информационе техн. и електронско посло-

вање** 2 68 2 68
8 Саобраћајна култура и комуницирање 2 68 2 68
9 Саобраћајна географија 2 68 2 68
10 Организација возног парка** 2 68 2 68
11 Стандарди квалитета и управљање квали-

тетом 2 68 2 68
12 Телекомуникациони саобраћај 2 68 2 68
13 Шпедиција 2 68 2 64 4 132
14 Логистика 2 68 2 64 4 132
15 Претоварна средства и уређаји 2 68 2 64 4 132
16 Робно транспортни центри 2 68 2 64 4 132
17 Агенцијски послови и осигурање у превозу 2 64 2 64
18 Предузетништво 2 64 2 64
19 Изборни предмет 2 64 2 64
20 Практична настава 4 136 4 136 4 136 6 192 18 600
 Остали облици наставе***
 Пројекат седмице****
А: УКУПНО ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕД-
МЕТИ 15 2 510 68 13 0 442 0 13 0 426 0 10 0 320 0 51 2 1698 68
Б: УКУПНО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 4 306 136 13 4 442 136 14 4 476 136 14 6 448 192 50 18 1672 600

УКУПНО А + Б 24 6 816 204 26 4 884 136 27 4 902 136 24 6 768 192 101 20 3370 668
30 1020 30 1020 31 1038 30 960 121 4038

* + 1 час за модул Култура религија који се изучава у II полугодишту.
** Ознака предмета који се изучава као изборни у IV разреду у складу са законом.
*** До два часа седмично у складу са законом.
**** Планиране годишњим програмом рада школе у складу са законом.
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Члан 7.

(1) Легитимацију и значку издаје Савез на захтјев ко-
рисника уз накнаду.

(2) Савез води евиденцију о издатим легитимацијама и 
значкама у регистру, која садржи:

а) редни број регистра под којим је извршен упис по-
датака, 

б) име и презиме лица коме је издата легитимација и 
значка,

в) назив риболовне зоне,
г) назив корисника,
д) серијски број легитимације и значке,
ђ) датум издавања,
е) датум престанка важења легитимације и значке,
ж) функцију коју обавља и
з) рубрику напомене.
(3) Савез доставља кориснику потребан број легити-

мација и значака за рибочуваре и рибочуваре-волонтере, 
у складу са евиденцијом о положеним рибочуварским ис-
питима, те потребан број образаца записника и потврде из 
члана 1. овог правилника.

Члан 8.
(1) Легитимација рибочувара је пластифицирана, бије-

ле боје са црним натписом и састоји се од предње стране и 
полеђине, димензија 5,5 cm x 8,5 cm.

(2) На предњој страни обрасца легитимације, поред ам-
блема Републике Српске, назива Република Српска и мјеста 
за фотографију (25 mm x 30 mm), налази се и текст сље-
дећег садржаја: 

а) “Рибочуварска легитимација”,
б) “Име и презиме рибочувара”,
в) “Број личне карте рибочувара”,
г) “Број рибочуварске значке” и
д) “СЕРИЈСКИ БРОЈ” (легитимације).
(3) На полеђини обрасца легитимације налази се текст 

сљедећег садржаја: 
а) “Носилац ове легитимације има овлашћења утврђе-

на Законом о рибарству и Правилником о рибочуварској 
служби.”, 

б) “Назив риболовне зоне”,
в) “Назив корисника риболовне зоне”,
г) “Мјесто и датум издавања” и
д) “М. П. (мјесто печата) и потпис овлашћеног лица Са-

веза (име и презиме)”.
(4) Облик, изглед и садржај обрасца легитимације рибо-

чувара (Образац 1) налази се у Прилогу 1. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

Члан 9.
(1) Легитимација рибочувара-волонтера је пластифици-

рана, свијетлозелене боје са црним натписом, састоји се од 
предње и задње стране, димензија 5,5 cm x 8,5 cm.

(2) На предњој страни обрасца легитимације, поред ам-
блема Републике Српске, назива Република Српска и мјеста 
за фотографију (25 mm x 30 mm), налази се и текст сље-
дећег садржаја:

а) “Легитимација рибочувара-волонтера”,
б) “Име и презиме рибочувара-волонтера”,
в) “Број личне карте рибочувара-волонтера”,
г) “Број рибочуварске значке” и
д) “СЕРИЈСКИ БРОЈ” (легитимације).
(3) На полеђини обрасца легитимације налази се текст 

сљедећег садржаја: 
а) “Носилац ове легитимације има овлашћења утврђе-

на Законом о рибарству и Правилником о рибочуварској 

служби, осим овлашћења прописаних у члану 59. став 1. 
тачка е) Закона.”, 

б) “Назив риболовне зоне”,
в) “Назив корисника риболовне зоне”,
г) “Мјесто и датум издавања” и
д) “М. П. (мјесто печата) и потпис овлашћеног лица Са-

веза (име и презиме)”.
(4) Облик, изглед и садржај обрасца легитимације рибо-

чувара-волонтера (Образац 2) налази се у Прилогу 2. овог 
правилника, који је његов саставни дио.

Члан 10.
(1) Рибочувар носи значку.
(2) Значка рибочувара је израђена од метала, елипсастог 

облика, окружена плетером, димензија 4,5 cm x 6,0 cm.
(3) У елипси је од врха према дну у геометријској си-

метрији стоји:
а) назив “Република Српска”,
б) амблем Републике Српске,
в) натпис “РИБОЧУВАР” и
г) серијски број значке који одговара серијском броју 

легитимације.
(4) Значку из става 1. овог члана рибочувар носи на ви-

дном мјесту са лијеве стране горњег дијела униформе.
(5) Облик и садржај значке се налази у Прилогу 3. овог 

правилника, који је његов саставни дио.

Члан 11.
(1) Рибочувар-волонтер носи значку.
(2) Значка рибочувара-волонтера израђена је од метала, 

елипсастог облика, окружена плетером, димензија 4,5 cm 
x 6,0 cm.

(3) У елипси је од врха према дну у геометријској си-
метрији стоји:

а) назив “Република Српска”,
б) амблем Републике Српске,
в) натпис “РИБОЧУВАР  волонтер” и
г) “серијски број” (значке, који одговара серијском 

броју легитимације).
(4) Значку из става 1. овог члана рибочувар-волонтер 

носи на видном мјесту са лијеве стране горњег дијела уни-
форме.

(5) Облик и садржај значке је приказан у Прилогу 4. 
овог правилника, који је његов саставни дио.

Члан 12.
(1) Легитимација и значка су важеће ако садрже све по-

требне податке из чл. 8, 9, 10. и 11. овог правилника.
(2) Легитимацију и значку није дозвољено позајмљива-

ти, продати или користити супротно намјени ради које је 
издата.

Члан 13.
(1) Легитимација и значка биће замијењене ако:
а) је ималац изгуби или на други начин остане без ње,
б) је оштећена,
в) је уништена,
г) је ималац промијенио лично име и
д) су се промијенили други основни подаци на легити-

мацији.
(2) У случају из става 1. тачка а) овог члана, рибочу-

вар и рибочувар-волонтер дужан је да најкасније у року од 
осам дана, посредством корисника, обавијести надлежну 
станицу јавне безбједности и да одмах по пријему доку-
мента о пријави губитка или нестанка легитимације или 
значке, посредством корисника, поднесе Савезу захтјев за 
брисање из евиденције издатих легитимација или значки.
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(3) У случају из става 1. т. б), в), г) и д) овог члана 
рибочувар и рибочувар-волонтер дужан је да најкасније у 
року од три дана обавијести Савез, посредством корисни-
ка, да стару легитимацију или значку избрише из евиден-
ције издатих легитимација и значки.

(4) Савез ће на захтјев корисника одмах, а најкасније 
у року од осам дана од дана пријема захтјева, издати нову 
легитимацију или значку.

Члан 14.
Легитимација и значка престају важити када:
а) рибочувару или рибочувару-волонтеру истекне рок 

именовања и
б) рибочувар или рибочувар-волонтер из других разло-

га престане обављати рибочуварску службу.

Члан 15.
(1) У случају из члана 13. т. б), г) и д) и члана 14. овог 

правилника рибочувар и рибочувар-волонтер је дужан да 
најкасније у року од осам дана врати легитимацију и значку 
Савезу посредством корисника.

(2) Враћене легитимације и значке уништиће комисија, 
коју именује Савез.

Члан 16.
(1) Савез може одузети легитимацију и значку рибо-

чувару и рибочувару-волонтеру на приједлог надлежног 
инспектора, уколико рибочувар или рибочувар-волонтер 
у вршењу послова рибочувара не извршава или прекорачи 
овлашћења прописана Законом о рибарству.

(2) Уколико корисник уочи да рибочувар или рибочу-
вар-волонтер у вршењу послова рибочувара не извршава 
или прекорачи овлашћења прописана Законом о рибарству, 
може поднијети писмени приговор Савезу.

Члан 17.
(1) Приједлог за одузимање легитимације и значке из 

члана 16. овог правилника подноси се у писаној форми и 
садржи све доказе о прекорачењу овлашћења или неизвр-
шавању овлашћења прописаних Законом о рибарству.

(2) Савез ће о приједлогу, односно приговору одлучити 
у року од осам дана од дана пријема истог.

Члан 18.
(1) У случају одузимања легитимације и значке рибо-

чувару или рибочувару-волонтеру, Савез ће избрисати ри-
бочувара или рибочувара-волонтера из регистра издатих 
легитимација и значки.

(2) Лице коме је легитимација и значка рибочувара или 
рибочувара-волонтера одузета, нема право поновног до-

бијања легитимације и значке за рибочувара или рибочу-
вара-волонтера.

Члан 19.
(1) Рибочувар и рибочувар-волонтер доставља мјесеч-

ни извјештај кориснику о обављању рибочуварске службе.
(2) Мјесечни извјештај о обављању рибочуварске 

службе треба да садржи:
а) риболовну зону,
б) број одрађених сати при обављању рибочуварске 

службе,
в) број обављених контролних прегледа риболоваца и 

рибара,
г) број пријава кршења риболовног режима и
д) број других пријава.
(3) Извјештај о обављању рибочуварске службе ко-

рисник мора чувати најмање шест година. 

Члан 20.
Рибочувар и рибочувар-волонтер мора водити евиден-

цију о обављању рибочуварске службе, која садржи:
а) датум обављања рибочуварске службе,
б) вријеме почетка и завршетка обављања рибочуварске 

службе,
в) риболовну воду на којој је обављао рибочуварску 

службу,
г) извршене контроле риболова,
д) утврђено кршење режима риболова и начини,
ђ) предузете радње против кршења риболова,
е) друге догађаје на риболовној води важне за упра-

вљање риболовном зоном,
ж) пријаве других недозвољених радњи на риболовној 

води и
з) друга запажања и примједбе.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о организацији и раду рибарско-чуварске 
службе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/03 
и 76/12).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-8282/13
17. јула 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 1. 
Образац записника о привременом одузимању дозволе за риболов, улова, средстава, алата и опреме за риболов
_______________________________
         корисник риболовне зоне

________________________________
                       број
У __________________ , дана ____________________________ године.
                 (мјесто)                                             (датум)

На основу члана 59. Закона о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), рибочувар сачињава
ЗАПИСНИК О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ

дозволе за риболов, улова, средстава, алата и опреме за риболов
Овим се констатује да су дана_______________________ године, привремено одузети дозвола за риболов, улов, средства, алати и опрема 
за риболов у ______________________________________________________________________________________________________, од
                                                                                     (мјесто одузимања и риболовна зона)
_____________________________________________ име оца  ___________________________ рођен(а)  ___________________________,                               
                       (име и презиме лица)                                       (датум)      
у мјесту  __________________ општина ______________, држава _______________, са пребивалиштем у ______________________, улица 
и број __________________________, општина/град ________________, држава ______________ и са личном картом/ пасошем број  
изданом у _____________ дана ____________, како слиједи:
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Одузето Јединична мјера Количина

СТРАНКА                                                                                                       РИБОЧУВАР
                                                                                                (потпис и број значке)

Прилог 2. 
Образац потврде о привременом одузимању дозволе за риболов, улова, средстава, алата и опреме за риболов

_______________________________
        корисник риболовне зоне
_______________________________
                       број
У _________________________________ , дана ____________________________________ године.
                         (мјесто)                                                                           (датум)

На основу члана 59. Закона о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12), рибочувар издаје
ПОТВРДУ О ПРИВРЕМЕНОМ ОДУЗИМАЊУ

дозволе за риболов, улова, средстава, алата и опреме за риболов
Овим се потврђује да су дана _________________ године, привремено одузети дозвола за риболов, улов, средства, алати и опрема за риболов у 
_________________________________________________________________________________________________________________, од 
                                                                                           (мјесто одузимања и риболовна зона) 
___________________________________ име оца  _______________________________________, рођен(а) _________________,   у мјесту
                           (име и презиме лица)                                        (датум)
________________, општина ________________, држава _____________, са пребивалиштем у _________________________, улица и 
број _____________________________, општина/град ______________, држава ________________ и са личном картом/пасошем број 
______________ изданом ________________ дана ____________, како слиједи:

Одузето Јединична мјера Количина

Ова потврда састављена је у 3 (три) истовјетна примјерка, од којих странки остаје један примјерак, а остале примјерке задржава 
рибочувар за потребе вођења поступка.

СТРАНКА                         РИБОЧУВАР
                                 (потпис и број значке)

Образац 1. 
Рибочуварска легитимација:
- предња страна обрасца легитимације                                                 - задња страна обрасца легитимације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

  РИБОЧУВАРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

________________________________________
Име и презиме чувара

Број личне карте рибочувара: _____________

Број рибочуварске значке: _________________

СЕРИЈСКИ БРОЈ: ________________________

Носилац ове легитимације има овлашћења утврђена Законом о 
рибарству и Правилником о рибочуварској служби.

_____________________________________
Назив риболовне зоне

_______________________________________
Назив корисника риболовне зоне 

_______________________________________
Мјесто и датум издавања

 

   

Фотографија 

25 mm x 30 mm

    М. П.          

_______________________________

Потпис овлашћеног лица Савеза
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Образац 2.
Легитимација рибочувара – волонтера:
- предња страна обрасца легитимације                                                  - задња страна обрасца легитимације

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЛЕГИТИМАЦИЈА РИБОЧУВАРА – ВОЛОНТЕРА

________________________________________
Име и презиме чувара

Број личне карте рибочувара: ____________

Број рибочуварске значке: _______________

СЕРИЈСКИ БРОЈ: ______________________

Носилац ове легитимације има овлашћења утврђена Законом 
о рибарству и Правилником о рибочуварској служби, осим 
овлашћења прописаних у члану 59. став 1. тачка е) Закона.

_____________________________________
Назив риболовне зоне

_______________________________________
Назив корисника риболовне зоне 

_______________________________________
Мјесто и датум издавања

    

   

   
                                                                              Прилог 3.                                  Прилог 4.
   

Фотографија

25 mm x 30 mm

    М. П.          

_______________________________

Потпис овлашћеног лица Савеза

1147
На основу члана 62. став 1. тачка а) Закона о матич-

ним књигама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
111/09 и 43/13) и члана 82. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар управе и локалне 
самоуправе  д о н о с и

УПУТСТВО 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О ВОЂЕЊУ 

МАТИЧНИХ КЊИГА

1. У Упутству о вођењу матичних књига (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 55/10 и 119/12) послије та-
чке 9. додаје се нова тачка 9а, која гласи:

“9а. Матичар код којег се води књига из које је извршен 
препис уписа у рубрику “Накнадни уписи и забиљешке” ста-
вља забиљешку: “Упис преписан у матичну књигу _______ 
која се води у општини ________ за матично подручје 
_________ под бројем _____ за годину __________.” “

2. Послије тачке 21. додаје се нова тачка 21а, која гласи:

“21а. Матичар који је извршио унос података из тачке 
21. овог упутства дужан је да их потврди.”.

3. Послије тачке 27. додаје се нова тачка 27а, која гласи:
“27а. Накнадне уписе и забиљешке матичар може упи-

сати у матичну књигу и на основу извјештаја из другог 
примјерка матичних књига у електронском облику, под 
условом да су подаци у другом примјерку матичних књига 
потврђени од стране надлежног матичара.

Матичар који је извршио упис шаље извјештај у елек-
тронској форми матичној служби општине/града која врши 
накнадни упис.

Извјештај се доставља путем апликације Централне 
базе, а штампа га, потписује и овјерава матичар који врши 
накнадни упис.

Матичар који је доставио извјештај електронским пу-
тем није дужан доставити извод из матичне књиге у папир-
ном облику.”.

4. Послије тачке 48. додаје се нова тачка 48а, која гласи:
“48а. Исправку података/грешке прије закључења 

основног уписа матичар врши у складу са чланом 43. За-
кона, док исправке података послије закљученог основног 




