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На основу члана 37. став 5. и члана 65. став 4. Зако-

на о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 72/12) и члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА РИБОЛОВА, ЛОВОСТАЈУ, 
АЛАТИМА, ОПРЕМИ И СРЕДСТВИМА ЗА РИБОЛОВ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин обављања ри-

болова, врста, количина, начин употребе и намјена поједи-

них врста риболовних алата, опреме и мамаца за риболов, 
ловостај за поједине врсте риба за вријеме којег се рибе не 
смију ловити, задржавати, претоварати, истоварати, прево-
зити, складиштити, продавати, прерађивати, излагати или 
стављати у промет, најмања величина појединих врста риба 
испод које се рибе не смију ловити, као и дозвољени макси-
мални улов појединих врста риба.

Члан 2.
(1) Риболов се обавља са обале риболовне воде одређе-

не за риболов, без употребе пловних средстава (пловила), 
осим на риболовним водама на којима је његова употреба 
одређена Рибарском основом Републике Српске.

(2) Одредбе овог правилника односе се на начин оба-
вљања спортског и привредно-спортског риболова, као и на 
алате и средства којим се обавља риболов.
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Члан 3.
(1) Риболов се обавља са удичарским алатима, тако да 

риболовац може користити највише три штапа са по једном 
удицом.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, вјештачки мамац - 
варалица може имати једну или двије удице.

(3) Риболов свих врста пастрмки, младице и липљена 
обавља се само са једним риболовним штапом и са три 
вјештачка мамца.

(4) Није дозвољено коришћење система са тиролским 
дрвцетом (лајнером) у лову свих врста рибе.

(5) Начин излова рибе бућком обавља се помоћу уди-
чарског алата главног канапа са једном једнокраком удицом 
или једног штапа са једном једнокраком удицом и средства 
бућке, при чему је дозвољено задржати једну уловљену 
рибу.

Члан 4.
(1) Није дозвољено ловити рибу у риболовним водама 

употребом стране (алохтоне) врсте рибе (живе или мртве) 
као мамца.

(2) Није дозвољен риболов употребом природних, жи-
вих или мртвих, мамаца (риба, глиста, инсеката и др.) у 
сталним стаништима риболовних вода у којима живе све 
врсте пастрмки, младица и липљена.

Члан 5.
Приликом обављања риболова користи се сљедећа 

опрема:
1) мрежица за прихват рибе (сак),
2) мрежа чуварица за рибе (нец),
3) кука.

Члан 6.
(1) Одређује се ловостај за вријеме којег се рибе не 

смију ловити, задржавати, претоварати, истоварати, прево-
зити, складиштити, продавати, прерађивати, излагати или 
стављати у промет, и то за сљедеће врсте риба:

1) поточна пастрмка (Salmo truta) од 1. октобра до 1. 
марта,

2) неретванска мекоусна пастрмка (Salmo obtusirostris) 
од 1. октобра до 31. марта,

3) манић (Lota lota) од 1. децембра до 1. марта,
4) мрена (Barbus barbus) и поточна мрена (Barbus 

balcanicus) од 1. маја до 31. јула,
5) сом (Silurus glanis) од 1. маја до 15. јуна,
6) велика плиска (Chalchalburnus chalcoides) од 15. 

априла до 15. јуна,
7) јез (Leuciscus idus) од 15. априла до 15. јуна,
8) деверика (Abramis brama) од 15. априла до 31. маја,
9) шаран (Cyprinus carpio) од 15. априла до 31. маја,
10) плотица (Rutilus virgo) од 15. априла до 31. маја,
11) клен (Squalius cephalus) од 15. априла до 31. маја,
12) стругач (Squalius svallize) од 1. априла до 30. јуна,
13) шкобаљ (Chondrostoma nasus) од 1. априла до 31. 

маја,
14) болен - буцов (Leuciscus aspius) од 1. априла до 31. 

маја,
15) смуђ (Sander lucioperca) и смуђ камењар (Sander 

volgensis) од 1. априла до 31. маја,
16) липљен (Thymallus thymallus) од 1. марта до 31. 

маја,
17) младица (Hucho hucho) од 1. фебруара до 31. авгу-

ста,
18) штука (Esox lucius) од 1. фебруара до 31. марта.
(2) Ловостај из става 1. овог члана је привремена мјера 

у којем није дозвољен лов.

Члан 7.
(1) Није дозвољен лов за сљедеће врсте риба:
1) дунавска јесетра (Acipenser gueldenstaedtii),
2) сим (Acipenser nudiventris),
3) кечига (Acipenser ruthenus),
4) паструга (Acipenser stellatus),
5) атлантска јесетра (Acipenser sturio),
6) дунавска харинга (Alosa immaculata),
7) европска јегуља (Anguilla anguilla),
8) караш (Carassius carassius),
9) вијуница (Cobitis elongata),
10) све врсте родa Eudontomyzon spp.,
11) балонов балавац (Gymnocephalus baloni),
12) пругасти балавац (Gymnocephalus schraetster),
13) моруна (Huso huso),
14) бјелица (Leucaspius delineatus),
15) све врсте рода Lampetra spp.,
16) балкански вијун (Sabanejewia balcanica),
17) главатица (Salmo marmoratus),
18) свјетлица (Telestes souffi a),
19) лињак (Tinca tinca),
20) мали вретенар (Zingel streber),
21) велики вретенар (Zingel zingel),
22) рак ријечни - племенити (Astacus astacus),
23) рак барски (Astacus leptodaetybus),
24) рак поточни - камењар (Austropotamobius torrentium).
(2) Ловостај из става 1. овог члана је трајна мјера у 

којем није дозвољен лов.

Члан 8.
(1) Није дозвољен риболов младице, поточне пастрм-

ке, неретванске мекоусне пастрмке и липљена током цијеле 
године у времену од 21.00 до 03.00 часа у периоду љетњег 
рачунања времена, а од 18.00 до 05.00 часова у периоду 
зимског рачунања времена.

(2) Није дозвољен риболов осталих врста риба током 
цијеле године у времену од 21.00 до 03.00 часа у перио-
ду љетњег рачунања времена, а од 18.00 до 05.00 часова 
у периоду зимског рачунања времена, осим ако корисник 
риболовне зоне другачије не одреди годишњим планом ко-
ришћења.

Члан 9.
Није дозвољен лов, задржавање, претоварање, истова-

рање, превожење, складиштење, продавање, прерађивање, 
излагање или стављање у промет риба чија је дужина/вели-
чина мања од наведених:

1) младица (Hucho hucho) 100 cm,
2) сом (Silurus glanis) 60 cm,
3) штука (Esox Lucius) 40 cm,
4) смуђ (Sander lucioperca) 40 cm,
5) мрена (Barbus barbus) 30 cm,
6) шаран (Cyprinus carpio) 30 cm,
7) болен - буцов (Leuciscus aspius) 30 cm,
8) неретванска мекоусна пастрмка (Salmo obtusirostris) 

30 cm,
9) смуђ камењар (Sander volgensis) 30 cm,
10) липљен (Thymallus thymallus) 30 cm,
11) деверика (Abramis brama) 25 cm,
12) шкобаљ (Chondrostoma nasus) 25 cm,
13) јез (Leuciscus idus) 25 cm,
14) манић (Lota lota) 25 cm,
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15) плотица (Rutilus pigus) 25 cm,
16) поточна пастрмка (Salmo trutta) 25 cm,
17) бијели клен (Squalius albus) 25 cm,
18) клен (Squalius cephalus) 25 cm,
19) стругач (Squalius svallize) 25 cm,
20) турски клен (Telestes turskyi) 25 cm,
21) велика плиска (Chalchalburnus chalcoides) 20 cm,
22) носара (Vimba vimba) 20 cm,
23) сабљарка (Pelecus cultratus) 18 cm,
24) поточна мрена (Barbus balcanicus) 15 cm,
25) кркуша (Gobio spp.) 15 cm,
26) гргеч (Perca fl uviatilis) 10 cm,
27) риjечна шкољка (Unio pictorum) 8 cm.

Члан 10.
Приликом обављања риболова дозвољен је неогра-

ничен излов свих алохтоних врста: сивог толстолоби-
ка (Hypophthalmichthys nobilis), бијелог толстолобика 
(Hypophthalmichthys molitrix), амура (Ctenopharyngodon 
idella), обје врсте америчког сомића (Ameiurus melas) 
и (Ameiurus nebulosus), сунчице (Lepomis gibbosus), 
амурског чебачока (Pseudorasbora parva), амурског спа-
вача (Perccottus glenii), великоустог баса (Micropterus 
salmoides), бабушке (Carassius gibelio), дужичастe пастрм-
кe (Oncorhynchus mykiss), језерске златовчицe (Salvelinus 
alpinus), поточне златовчице (Salvelinus fontinalis) и свих 
врста рода Neogobius.

Члан 11.
(1) Годишњи и дневни улов риболовца дозвољен је у 

ограниченим количинама за сљедеће врсте риба:
1) младица - једна годишње,
2) манић, поточна пастрмка, неретванска пастрмка, 

липљен, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар, болен и стругач - 
дневно пет комада укупно,

3) плотица, јез, шкобаљ, мрена, поточна мрена, клен, 
деверика и буцов - дневно 10 комада укупно.

(2) Риболовац током риболова може дневно уловити 
највише пет килограма аутохтоних врста риба.

(3) Ако један уловљени примјерак рибе прелази масу од 
пет килограма, за све аутохтоне врсте риба не важи ограни-
чење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајеви-
ма сматра да је испуњен дозвољени дневни улов риболовца.

Члан 12.
(1) Дужина рибе мјери се праволинијски, од врха губи-

це до средине основе (почетка) репног пераја (стандардна 
дужина), а дужина шкољке мјери се од једне до друге ивице 
дуж најдуже осе љуштуре.

(2) Риба уловљена у току ловостаја прописаног чланом 
6. овог правилника, као и примјерци чија је величина мања 
од прописане чланом 9. овог правилника мора се одмах, 
на мјесту улова, вратити у риболовну воду са што мање 
оштећења.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о средствима и мамцима за вршење риболова, 
дозвољеном максималном улову, минималним мјерама и 
ловостајима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
92/03 и 1/06).

Члан 14.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. го-
дине.

Број: 12.03.2-330-1848/20
18. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 47. став 7. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ 

ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај, начин 

издавања и рок важења дозволе за лов и ловне карте.

Члан 2.
(1) Образац дозволе за лов је правоугаоног облика фор-

мата 14 cm · 17 cm.
(2) Облик и садржај дозволе за лов приказан је нa 

Oбрaсцу број 1, кojи се налази у Прилогу 1. овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

(3) Свака дозвола за лов означена је серијским бројем 
од седам цифара, који почиње бројем 3.

(4) Образац дозволе за лов штампа се у маслинастозеле-
ној боји у три истовјетна примјерка, као блок признаница.

Члан 3.
(1) Образац ловне карте је правоугаоног облика форма-

та 10 cm · 8 cm.
(2) Образац ловне карте састоји се од предње стране 

и полеђине, а облик и садржај ловне карте приказан је нa 
Oбрaсцу број 2, кojи се налази у Прилогу 2. овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

(3) Свака ловна карта означена је серијским бројем од 
седам цифара, који почиње бројем 1.

(4) Образац ловне карте има облик чланске карте, бије-
ле је боје, а штампа се на тврђем картону.

Члан 4.
(1) Ловачка удружења, предузећа шумарства и друга 

правна лица регистрована за бављење дјелатности лов-
ства који имају потписан уговор о коришћењу ловишта (у 
даљем тексту: корисник ловишта) са Министарством по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) обавезна су за лов дивљачи високог лова 
издати дозволу за лов, а за лов дивљачи ниског лова ловну 
карту.

(2) У дивљач високог лова, у смислу овог правилника, 
спадају врсте: срна, дивокоза, мрки медвјед, вук, дивља 
свиња и мужјак великог тетријеба.

(3) У дивљач ниског лова, у смислу овог правилника, 
спадају врсте: зец, пух, шакал, лисица, јазавац, дивља ма-
чка, куна бјелица, куна златица, твор, велика ласица, ла-
сица и све ловостајем заштићене (осим мужјака великог 
тетријеба) и незаштићене врсте птица.

(4) Корисник ловишта дозволу за лов и ловну карту 
издаје након добијања сагласности Министарства на при-
времени годишњи план коришћења ловишта, односно го-
дишњи план коришћења ловишта за текућу ловну годину.

(5) Дивљач могу ловити и у лову учествовати ловци 
чланови удружења које је корисник ловишта (у даљем тек-
сту: матични ловац) и инострани и домаћи ловци који нису 
чланови удружења које је корисник ловишта (у даљем тек-
сту: ловац).

(6) Матични ловац овај статус може остварити само у 
једном ловачком удружењу које је корисник ловишта.

(7) Одредбе става 1. овог члана не односе се на лов ор-
ганизован ради одржавања подношљивог броја незаштиће-
не дивљачи - крзнашица, а лов се врши на основу списка 
учесника у лову, који утврђује корисник ловишта.




