
„Сл.гл.РС“ број 29/10 

 

На основу члана 20. став 2. Закона о рибарству („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 4/02 и 58/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОБРАСЦИМА, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ДОЗВОЛЕ  

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНОГ И СПОРТСКОГ РИБОЛОВА  

 

 

I  ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописује се начин издавања, коришћења, образац и садржај 

дозволе за обављање привредног и спортског риболова. 

 

 

II  ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 2. 
 

(1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 

Министарство) издаје и врши дистрибуцију дозвола само корисницима рибарских 

подручја са којима има склопљен уговор о коришћењу рибарских подручја. 

(2) Корисник рибарског подручја дужан је најкасније до 1. новембра текуће године 

доставити Министарству захтјев са бројем дневних, седмичних, мјесечних и годишњих 

дозвола за наредну годину. 

 

Члан 3. 

 

(1) Дозволу за привредни риболов издаје корисник рибарског подручја са роком 

важења за текућу календарску годину (у даљем тексту: годишња дозвола за привредни 

риболов). 

(2) Дозволу за спортски риболов издаје корисник рибарског подручја са роком 

важења: 

а) један (1) дан (у даљем тексту: дневна дозвола), 

б) седам (7) дана (у даљем тексту: седмична дозвола), 

в) један мјесец (у даљем тексту: мјесечна дозвола) и 

г) текућу календарску годину (у даљем тексту: годишња дозвола). 

 

 

1. Дозвола за привредни риболов 

 

Члан 4.  
 



(1) Годишњу дозволу за привредни риболов издаје корисник рибарског подручја на 

захтјев правног лица или предузетника регистрованог за привредни риболов (у даљем 

тексту: рибар). 

(2) Рибар из става 1. овог члана годишњу дозволу за привредни риболов може купити 

код корисника рибарског подручја ако је на риболовним водама тог рибарског подручја 

дозвољен привредни риболов и ако је регистрован за привредни риболов на том подручју.   

(3) Корисник дозволе за привредни риболов дужан је плаћати накнаду за обављање 

привредног риболова кориснику рибарског подручја. 

(4) Годишња дозвола за привредни риболов која се издаје предузетнику гласи на име и 

непреносива је. 

(5) Годишња дозвола за привредни риболов која се издаје правном лицу важи само за 

једно лице запослено код правног лица које је оспособљено за рад рибара. 

(6) Годишња дозвола за привредни риболов може се одузети лицу: 

а) ако престане да испуњава услове за обављање привредног риболова,  

б) ако се утврди да је дозвола издата на основу нетачних података или  

в) ако привредни риболов обавља супротно одредбама Закона о рибарству (у даљем 

тексту: Закон) и других аката донесених на основу овог закона. 

 

Члан 5. 
 

Корисник рибарског подручја ради очувања рибљег фонда као природног ресурса, 

издаје број годишњих дозвола за привредни риболов утврђен програмом газдовања 

рибарским подручјем. 

  

Члан 6. 
 

Рибар обавља привредни риболов мрежарским, удичарским и самоловним алатима 

који не угрожавају јединке риба у периоду развића између завршетка метаморфозе ларви 

и стицања полне зрелости и животиње којима се рибе хране.  

 

Члан 7. 
 

(1) Корисник рибарског подручја намењеног за привредни риболов може програмом 

газдовања рибарским подручјем за текућу годину ограничити или забранити употребу 

појединих алата за привредни риболов. 

(2) Ради заштите рибљег фонда, корисник рибарског подручја може, уз сагласност 

министра пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) 

привремено, а најдуже на период од годину дана, забранити привредни риболов на 

одређеном дијелу рибарског подручја. 

(3) О ограничењима из ст. 1. и 2. овог члана, корисник рибарског подручја дужан је 

обавијестити рибаре који обављају привредни риболов. 

(4) Рибари који обављају привредни риболов дужни су да поштују ограничења из ст. 

1. и 2. овог члана. 

Члан 8. 
 

(1) Рибар који обавља привредни риболов обавезан је да свакодневно води евиденцију 

о улову рибе, сачини мјесечни и годишњи извјештај и достави кориснику рибарског 

подручја на крају текућег мјесеца, односно године. 

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће податке: 

а) име и презиме или назив рибара, 

б) пребивалиште/сједиште рибара, 

в) ЈИБ (јединствени идентификациони број), 



г) број дозволе, 

д) регистарски број пловила коришћеног у риболову, 

ђ) година за коју се води евиденција, 

е) датум (дан, мјесец и година) обављања риболова, 

ж) мјесто риболова, 

з) средства са којима се обавља риболов, 

и) врста и количина уловљене рибе и 

ј) остала запажања рибара током боравка на риболовној води (број рибара у 

непосредној близини, стање риба у риболовној води, стање воде и сл.). 

(3) Корисник рибарског подручја не може издати дозволу за привредни риболов у 

текућој години рибару који му није доставио годишњи извјештај за претходну годину. 

(4) Евиденција о улову рибе је саставни дио годишњег извјештаја корисника 

рибарског подручја о раду и активностима на рибарском подручју које му је уступљено на 

коришћење.  

(5) Облик и садржај евиденције о улову рибе у привредном риболову налази се у 

Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (Образац 1). 

 

 

2. Дозвола за спортски риболов 

 

Члан 9. 
 

(1) Спортским риболовом на риболовним водама смије да се бави лице које има 

дозволу за обављање спортског риболова (у даљем тексту: спортски риболовац). 

(2) Лица млађа од 14 година могу обављати спортски риболов само у присуству 

пунољетног лица са дозволом за обављање спортског риболова. 

 

Члан 10. 
 

(1) Годишња дозвола за спортски риболов је јединствена на свим риболовним водама 

у Републици Српској и издаје је корисник рибарског подручја. 

(2) Корисник рибарског подручја издаје дозволу из става 1. овог члана на подручју 

јединице локалне самоуправе која се налази на територији рибарског подручја за које 

корисник рибарског подручја има уговор о уступању на коришћење. 

(3) Спортски риболовац може дозволу из става 1. овог члана купити само на подручју 

јединице локалне самоуправе на којој има пребивалиште и која важи уз чланску карту 

удружења спортских риболоваца.  

 

Члан 11. 

 

(1) Корисник рибарског подручја може издати годишњу ревирску дозволу за спортски 

риболов на појединим дијеловима рибарског подручја, у складу са програмом газдовања 

рибарског подручја. 

(2) Годишњу ревирску дозволу за спортски риболов може имати спортски риболовац 

који има годишњу дозволу за спортски риболов из члана 10. став 1. овог правилника.  

 

Члан 12. 
 

(1) Спортски риболовац који има годишњу дозволу за спортски риболов ако жели да 

обавља спортски риболов на рибарском подручју другог корисника рибарског подручја 

мора да купи и додатну дозволу (у даљем тексту: талон) код удружења спортских 

риболоваца чији је члан у мјесту пребивалишта. 



(2) Талони из става 1. овог члана важе за један дан спортског риболова на рибарском 

подручју другог корисника рибарског подручја. 

(3) Спортски риболовац је обавезан, прије обављања спортског риболова, талон 

попунити са личним подацима и предати га рибочувару рибарског подручја на којем 

обавља спортски риболов. 

(4) Корисник рибарског подручја прикупљене талоне доставља удружењу спортских 

риболоваца чији је члан боравио на рибарском подручју које користи до 10. у мјесецу за 

претходни мјесец. 

(5) Удружење спортских риболоваца дужно је извршити уплату у износу достављених 

талона кориснику рибарског подручја на којем је њихов члан обављао спортски риболов 

квартално, до 15. у мјесецу за претходни квартал. 

 

Члан 13. 
 

Талон за обављање спортског риболова на рибарском подручју другог корисника није 

обавезан за чланове удружења спортских риболоваца који су инвалиди од I до IV 

категорије, а којима је инвалидност утврдио надлежни орган.  

 

Члан 14. 
 

(1) Корисник рибарског подручја може програмом газдовања рибарским подручјем, 

односно посебним актом одредити случајеве у којима се може ограничити или забранити 

спортски риболов на рибарском подручју, риболовним водама или дијеловима 

риболовних вода рибарског подручја, односно употребу појединих алата, опреме и 

средстава за спортски риболов, уз сагласност министра.  

(2) Корисник рибарског подручја је дужан о ограничењу из става 1. овог члана јавно 

обавијестити све спортске риболовце. 

(3) Спортски риболовци су дужни  поштовати ограничења из става 1. овог члана. 

 

Члан 15. 
 

(1) Спортски риболовац је обавезан да води евиденцију о улову рибе, сачини годишњи 

извјештај и достави исти кориснику рибарског подручја на крају текуће године. 

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће податке: 

а) име и презиме спортског риболовца, 

б) адреса и пребивалиште спортског риболовца, 

в) ЈМБ (јединствени матични број) спортског риболовца, 

г) број дозволе, 

д) година за коју се води евиденција, 

ђ) датум (дан, мјесец и година) изласка у спортски риболов, 

е) мјесто обављања спортског риболова, 

ж) средства са којима се обавља спортски риболов, 

з) врста и количина уловљене рибе,  

и) величина уловљене рибе за изузетне примјерке, 

ј) средства са којима се обављао спортски риболов и 

к) остала запажања спортског риболовца током боравка на риболовној води (нпр. 

број риболоваца у непосредној близини, стање риба у риболовној води, стање воде и сл.). 

(3) Корисник рибарског подручја не може издати дозволу за текућу годину спортском 

риболовцу који није доставио годишњи извјештај за претходну годину. 

(4) Подаци из евиденције улова спортских риболоваца саставни су дио годишњег  

извјештаја корисника о раду и активностима на рибарском подручју које му је уступљено 

на коришћење.  



(5) Облик и садржај евиденције о улову рибе у спортском риболову налази се у 

Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (Образац 2). 

 

Члан 16. 

 

(1) Корисник рибарског подручја дужан је да на рибарском подручју дозволи 

такмичења у спортском риболову под условима утврђеним програмом газдовања 

рибарским подручјем. 

(2) Организатори такмичења обавезни су да за спровођење својих такмичења усагласе 

план активности са корисником рибарског подручја на коме обављају такмичење. 

(3) Удружења спортских риболоваца обавезна су да своја такмичења организују у 

складу са мјерама заштите и очувања рибљег фонда прописаних законом. 

 

 

III  САДРЖАЈ И ОБРАЗАЦ ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 17. 

 

(1)  Обрасце дозвола израђује Министарство.  

(2) Свака дозвола означена је серијским бројем од седам цифара који почиње бројем 

три. 

 

Члан 18. 

 

(1) Дозвола за привредни и спортски риболов се састоји од предње стране и полеђине 

димензија 13x8,5 цм. 

(2) Свака страна дозволе подијељена је у два дијела, а сваки има димензије 6,5x8,5 цм. 

(3) На предњој страни дозволе стране су означене бр. 1 и 3, а на полеђини бр. 2 и 4. 

 

Члан 19. 

 

(1) На обрасцима свих дозвола из овог правилника, осим на талону, на странама 

означеним бр. 1 и 3 од врха према дну је текст сљедећег садржаја: 

а) амблем Републике Српске, 

б) Република Српска, 

в) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

г) назив дозволе, текућа календарска година и рок на који се дозвола издаје, 

д) серијски број дозволе и 

ђ) цијена дозволе. 

(2) Поред садржаја из става 1. овог члана, годишње дозволе садрже и категорију и 

старосну групу спортских риболоваца. 

 

Члан 20. 

 

(1) На обрасцима дневних, седмичних и мјесечних дозвола на странама бр. 2 и 4 од 

врха према дну на  водоравним линијама се уписују сљедећи подаци: 

а) име и презиме спортског риболовца, 

б) ЈМБ (јединствени матични број) спортског риболовца, 

в) број личне карте или пасоша спортског риболовца, 

г) држављанство спортског риболовца, 

д) мјесто и датум (дан, мјесец и година) продаје дозволе спортском риболовцу, 



ђ) корисник рибарског подручја и 

е) име, презиме и потпис лица које је продало дозволу спортском  риболовцу. 

(2) Код ревирских дозвола, поред података из става 1. овог члана, уписује се и назив 

ревира. 

(3) Облик и садржај обрасца дневних, седмичних и мјесечних дозвола за спортски 

риболов налази се у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (Образац 3). 

 

Члан 21. 

 

(1) На обрасцима годишњих дозвола за спортски риболов на  странама означеним бр. 

2. и 4. од врха према дну на водоравним линијама уписују се сљедећи подаци: 

а) име и презиме спортског риболовца, 

б) ЈМБ (јединствени матични број) спортског риболовца, 

в) број личне карте спортског риболовца, 

г) адреса пребивалишта спортског риболовца (мјесто, улица и кућни број), 

д) мјесто и датум (дан, мјесец и година) продаје дозволе спортском риболовцу, 

ђ) корисник рибарског подручја и 

е) име, презиме и потпис лица које је продало дозволу спортском риболовцу. 

(2) Код ревирских дозвола, поред података из става 1. овог члана, уписује се и назив 

ревира. 

(3) Облик и садржај образаца годишњих дозвола за спортски риболов налази се у 

Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (обрасци 4 и 5). 

 

Члан 22. 

 

(1) На обрасцу талона за спортски риболов уписују се сљедећи подаци: 

а) име и презиме спортског риболовца, 

б) ЈМБ (јединствени матични број) спортског риболовца, 

в) број личне карте спортског риболовца, 

г) број годишње дозволе за спортски риболов, 

д) назив удружења које је издало талон, 

ђ) мјесто и датум обављања спортског риболова, 

е) корисник рибарског подручја на којем се обавља спортски риболов и 

ж) име, презиме и потпис лица које је продало дозволу спортском риболовцу. 

(2) Облик и садржај обрасца талона за спортски риболов налази се у Прилогу овог 

правилника и чини његов саставни дио (Образац 6). 

 

Члан 23. 

 

(1) Годишњу дозволу за привредни риболов издаје корисник рибарског подручја за 

оне риболовне воде на којима је дозвољен привредни риболов.  

(2) На обрасцима годишњих дозвола за привредни риболов на странама означеним бр. 

2 и 4 од врха према дну на водоравним линије уписују се сљедећи подаци: 

а) име и презиме или назив рибара, 

б) ЈИБ (јединствени идентификациони број) рибара, 

в) адреса пребивалишта рибара (мјесто, улица и кућни број), 

г) риболовна вода на којој се обавља привредни риболов, 

д) мјесто и датум (дан, мјесец и година) продаје дозволе рибару, 

ђ) корисник рибарског подручја и 

е) име, презиме и потпис лица које је продало дозволу рибару. 



(3) Корисник рибарског подручја којем припада риболовна вода на којој је дозвољен 

привредни риболов води евиденцију о издатим дозволама и евиденцију о улову рибе за 

све рибаре којима су издате дозволе. 

(4) Облик и садржај обрасца годишње дозволе за привредни риболов налази се у 

Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (Образац 7). 

 

Члан 24. 

 

(1) Датуми уписани у дозволама означавају почетак и завршетак периода важења 

дозволе за обављање привредног и спортског риболова. 

(2) Дневна дозвола важи од 00.00 часова до 24.00 часа, дана наведеног у дозволи. 

(3) Седмична дозвола важи од 00.00 часова дана издавања дозволе до 24.00 часова 

седмог дана. 

(4) Мјесечна дозвола важи од 00.00 часова 1. у мјесецу до 24.00 часова задњег дана у 

мјесецу наведеног у дозволи. 

(5) Годишња дозвола важи од 00.00 часова 1. јануара (почетак риболова) до 24.00 часа 

31. децембра (завршетак риболова) године наведене у дозволи. 

(6) Талон важи од 00.00 часова до 24.00 часа дана наведеног у талону. 

(7) Приликом издавања годишње дозволе спортским риболовцима године старости 

рачунају се према годинама старости у вријеме издавања дозволе. 

 

Члан 25. 
 

(1) Обрасци годишњих дозвола за спортски риболов на риболовним водама штампају 

се у свијетлоплавој боји, а на ревирима у тамноплавој боји. 

(2) Обрасци годишњих дозвола за привредни риболов штампају се у жутој боји. 

(3) Обрасци мјесечних, седмичних и дневних дозвола за спортски риболов штампају 

се у свијетлоцрвеној боји. 

(4) Обрасци талона штампају се у бијелој боји. 

 

Члан 26. 
 

(1) Евиденција о задуженим дозволама од стране корисника рибарског подручја се 

води у Министарству, а евиденција о издатим дозволама рибарима и спортским 

риболовцима се води код корисника рибарског подручја. 

(2) Евиденција о издатим дозволама  из става 1. овог члана води се у писаном облику и 

у електронској форми. 

(3) Ако се евиденција из става 2. овог члана води у електронској форми, мора се 

обезбиједити заштита од неовлашћеног уласка у базу података и регистровање сваког 

уноса или прегледа базе података, са податком о лицу које води евиденцију. 

 

Члан 27. 
 

(1) Корисник рибарског подручја, који издаје дозволу, на образац дозволе уписује 

податке риболовца.  

(2)  Један дио обрасца дозволе припада риболовцу, а други дио на којем је дијагонално 

штампана црвена линија остаје као архива код корисник рибарског подручја.  

(3) Корисник рибарског подручја доставља Министарству извјештај о издатим 

дозволама у писаном облику и електронској форми квартално, до 15. у мјесецу за 

претходни квартал и годишњи преглед уз извјештај о свом раду до краја јануара текуће за 

претходну годину. 



(4) Облик и садржај извјештаја о издатим дозволама за привредни и спортски риболов 

налази се у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио (Образац 8). 

 

 

Члан 28. 

 

Подаци у обрасцима дозвола уписују се великим штампаним словима или писаћом 

машином. 

 

 

IV  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 29. 
 

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

гласнику Републике Српске“. 

 

 
 

Број: 01-33-2708/10 МИНИСТАР 

Датум: 22. март 2010. године 

 Др Радивоје Братић 

 

 



 

ПРИЛОГ 

 

Образац 1. 

 

Евиденција о улову рибе у привредном риболову 

 

Име и презиме или назив рибара: ____________________________________ 

Адреса и пребивалиште рибара: _____________________________________ 

ЈИБ (јединствени идентификациони број) рибара: ______________________ 

Број дозволе: _____________________________________________________ 

Регистарски број пловила коришћеног у риболову: _____________________ 

Година за коју се води евиденција: __________________________________ 

 

 

Датум 

риболова 

Мјесто 

риболова 

Коришћена 

средства 

Врста 

рибе 

Количина 

рибе у кг 

Остала запажања 

рибара на води 

      

      

 

 

  М.П.     Потпис рибара 

 

 ___________________ 

 



 

Образац 2. 

 

Евиденција о улову рибе у спортском  риболову 

 

Име и презиме спортског риболовца: _____________________________________________ 

Адреса и пребивалиште спортског риболовца: _____________________________________ 

ЈМБ (јединствени матични број) спортског риболовца: ______________________________ 

Број дозволе: _________________________________________________________________ 

Година за коју се води евиденција: _______________________________________________ 

 

 

Датум 

риболова 

Мјесто 

риболова 

Коришћена 

средства 

Врста рибе Количина 

рибе у кг 

Изузетни 

примјерци рибе 

(врста, дужина, 

тежина) 

Остала запажања 

на води 

       

       

 

 

                                                  М.П. Потпис спортског риболовца 

  ________________________ 

 

 



Образац 3. 

 

Мјесечна, седмична и дневна дозвола за спортски риболов на салмонидним и ципринидним 

водама и ревирима 

– предња страна обрасца дозволе 

-1- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на 

  

      салмонидне воде              ципринидне воде 

      салмонидни ревири       ципринидни ревири 
 

_______ година 
 

 вриједи за један (1) мјесец 

 вриједи за седам (7) дана од ___ .__ до __ .__ 

           вриједи за један (1) дана (датум__________) 
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: __________ КМ 

 
Дозвола важи на рибарском подручју којим управља  издавалац 

дозволе. 

-3- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на 

  

      салмонидне воде              ципринидне воде 

      салмонидни ревири       ципринидни ревири  

 

_______ година 
 

 вриједи за један (1) мјесец 

 вриједи за седам (7) дана од ___ .__ до __ .__ 

           вриједи за један (1) дана (датум__________) 
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: __________ КМ 

 

Овај испуњени примјерак  

дозволе остаје као архива корисника 
 

– полеђина обрасца дозволе 

-4- 

______________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

______________________________________ 

ЈМБ 

 

______________________________________ 

Број личне карте или пасоша спортског риболовца 

 

_______________________________________ 

Држављанство спортског риболовца 

 

_______________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_______________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

-2- 

____________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

____________________________________ 

ЈМБ 

 

____________________________________ 

Број личне карте или пасоша спортског риболовца 

 

____________________________________ 

Држављанство спортског риболовца 

 

____________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_____________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

 



 

Образац 4. 

 

Годишња дозвола за спортски  риболов на риболовним водама 

– предња страна обрасца дозволе 

-1- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на риболовним водама  

важи за _______годину 
 

за спортске риболовце  

са пребивалиштем у Републици Српској 

 

 од 18 до 60 година живота 

 од 14 до 18 и преко 60 година живота 

 до 14 година живота 

             инвалиди од 1. до 4. категорије  
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: _________ КМ 

 
Годишња дозвола важи на рибарском подручју којим 

управља  издавалац дозволе , а уз додатни дневни талон 

на свим осталим водама, осим посебних ревира. 
 

-3- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на риболовним водама   

важи за _______годину 
 

за спортске риболовце  

са пребивалиштем у Републици Српској  

 

 од 18 до 60 година живота 

 од 14 до 18 и преко 60 година живота 

 до 14 година живота 

             инвалиди од 1. до 4. категорије  
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: _________ КМ 
 

Овај испуњени примјерак  

дозволе остаје као архива корисника 
 

– полеђина обрасца дозволе 

-4- 

______________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

______________________________________ 

ЈМБ 

 

______________________________________ 

Број личне карте спортског риболовца 

 

_______________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

_______________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_______________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

-2- 

____________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

____________________________________ 

ЈМБ 

 

____________________________________ 

Број личне карте спортског риболовца 

 

____________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

____________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_____________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

 



Образац 5. 

 

Годишња ревирска дозвола за спортски риболов на ревирима 

 

– предња страна обрасца дозволе 

-1- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на ревирима 

  салмонидни        ципринидни 
 

Назив ревира: _______________________ 

 

 важи за_________годину 
 

за спортске риболовце  

са пребивалиштем у Републици Српској 
 

-важи само уз годишњу дозволу-  
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: __________ КМ 

 

-3- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ДОЗВОЛА 

за спортски риболов на ревирима 

  салмонидни        ципринидни 
 

Назив ревира: ________________________ 
 

важи за_________годину 
 

за спортске риболовце  

са пребивалиштем у Републици Српској 
 

-важи само уз годишњу дозволу-  
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: __________ КМ 
 

Овај испуњени примјерак  

дозволе остаје као архива корисника 
 

– полеђина обрасца дозволе 

-4- 

______________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

______________________________________ 

ЈМБ 

 

______________________________________ 

Број личне карте спортског риболовца 

 

_______________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

_______________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_______________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  
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____________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

____________________________________ 

ЈМБ 

 

____________________________________ 

Број личне карте спортског риболовца 

 

____________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

____________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_____________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

 



 

Образац 6. 

 

Додатна дневна дозвола, односно талон за спортски риболов који се врши на водама других удружења 

 

 

______________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

______________________________________ 

ЈМБ / број ЛК 

______________________________________ 

Број дозволе 

_______________________________________ 

Удружење које је издало дозволу (талон) 

_______________________________________ 

Мјесто и датум обављања спортског риболова 

_______________________________________ 

Име и презиме рибочувара и број исказнице 

 

СЕРИЈСКИ БРОЈ ТАЛОНА: 

Цијена: 2,00 КМ 

 

 

М. П. 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис 

Важи само уз годишњу дозволу 

Дио талона који остаје спортском риболовцу након 

контроле 

______________________________________ 

Име и презиме спортског риболовца 

 

СЕРИЈСКИ БРОЈ ТАЛОНА: 

Цијена: 2,00 КМ 

_____________________________________ 

Име и презиме рибочувара и број исказнице 

Датум контроле:                            Часова: 

 

 



 

Образац 7. 
Годишња дозвола за привредни риболов 

– предња страна обрасца дозволе 
-1- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 

ДОЗВОЛА 

за привредни риболов 
 

  важи за________ годину 

 

важи само на риболовним водама  

на којима је дозвољен привредни риболов 

 

  
 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: 700,00 КМ 

 

-3- 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 

ДОЗВОЛА 

за привредни риболов 
 

  важи за________годину 

 

важи само на риболовним водама  

на којима је дозвољен привредни риболов 
 

 

 

            СЕРИЈСКИ БРОЈ: 

            Цијена: 700,00 КМ 

 

 

 

Овај испуњени примјерак  

дозволе остаје као архива корисника 
 

– полеђина обрасца дозволе 
-4- 

______________________________________ 

Име и презиме или назив рибара 

 

______________________________________ 

ЈИБ 
 

______________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

_______________________________________ 

Риболовна вода на којој се обавља риболов 

 

_______________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_______________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  
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____________________________________ 

Име и презиме или назив рибара 

 

____________________________________ 

ЈИБ 

 

____________________________________ 

Адреса (мјесто, улица и кућни број) 

 

____________________________________ 

Риболовна вода на којој се обавља риболов 

 

____________________________________ 

Мјесто и датум продаје дозволе 

 

_____________________________________ 

Корисник рибарског подручја 

 

 

М. П. 

 

_______________________________ 

Име, презиме и потпис  

                

 

 



Образац 8

Извјештај корисника рибарског подручја  о издатим дозволама 

ИЗВЈЕШТАЈ

о издатим дозволама

за _______квартал 20_____године

мјесечна

Ц С Ц С Ц С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

УКУПНО:

мп Потпис овлашћеног лица

_______________________

рибари/спор. 

риболов. са 

пребива. у РС

спортски 

риболовац 

гост

Ред. 

бр. обич.

ЈИБ

Назив рибара или име 

и презиме спортског 

риболовца ЈМБ/ЈИБ

сери.број 

дозволе

цијена 

дозволе обич.

ревир. ревир.

седмична

ревир.

обич. обич.

број 

талона

ДОЗВОЛЕ

годишња дневна

Број и датум уговора са Министарством

Рибарско подручје 

Мјесто и датум

Адреса

Корисник рибарског подручја

Општина

Овлашћено лице

Контакт телефон

 


