Д.О.О. „ЈУЖНА МОРАВА ДВА“ НИШ

ПРАВИЛНИК

Правилник понашања спортског риболовца на рибарском подручју „Србија-Исток део“
којим газдује д.о.о. „Јужна Морава два“ Ниш а у складу са Средњорочним програмом
унапређивања рибарства и Законом о одрживом коришћењу рибљег фонда.
Члан 1.
Спортски риболов се може обављати на највише три штапа са по 2 удице на сваком штапу.
Члан 2.
Удичарски алат се несме прилагођавати за лов рибе потезањем, односно качење удицом за
тело – грабуљањем.
Члан 3.
Дозвољен је ноћни риболов уз услов да риболовац буде видно обележен – осветљен.
Члан 4.
Риба уловњена за време ловостаја и риба чија је дужина на испод дозвољене дужине мора
се одмах вратити у воду.
Члан 5.
Уловљену рибу спортски риболовац не може продавати – стављати у промет.
Члан 6.
На језеру Бован, забрањен је риболов, кретање без овлашћења и узнемиравања риба на
потезу од старог до новог Трубаревачког моста у времену од 01.03. до 01.07. текуће године због
мреста.
На Растовничком језеру забрањен је риболов, кретање без овлашћења и узнемиравање риба
од ушћа Растовнице, па 100м низводно у времену од 01.04. до 15.06. текуће године због мреста.
На Брестовачком језеру забрањен је риболов, кретање без овлашћења и узнемиравање риба
од ушћа Пусте реке до краја купалишта у времену од 01.04. до 15.06. текуће године због мреста.
На основу члана 21. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
(„Службени гласник РС“, број 36/09).
Министар животне средине и просторног планирања доноси

Наредбу о мерама за очување и заштиту рибљег фонда
Наредба је објављена у „Службеном гласнику РС“,
бр. 104/2009 од 16.12.2009. године
1. Трајно се забрањује улов за следеће врсте:
моруна Huso huso;
сим Acipenser nudiventris;
паструга Acipernser stellatus:
атлантска јесетра Acipenser sturio;
дунавска јесетра Acipenser gueldenstaedti;
главатица Salmo marmoratus;
дунавска харинга Alosa caspia;
црноморска харинга Alosa immaculata;
црнка Umbra krameri;
светлица Leuciscus souffia;
дримски шарадан Pachzchilon pictum;
лињак Tinca tinca;
златни караш Carassius carassius;
све врсте рода Eudontomyzon;
чиков Misgurnus fossilis;
све врсте рода Lampetra;
велики вретенар Zingel zingel;
мали вретенар Zingel streber;
рак речни Astacus astacus;
рак поточни Austropotamobius torrentium.
2. Привремено се забрањује улов за следеће врсте риба и то у периоду:
кечига Acipenser ruthenus од 1. марта до 31. маја;
младица Hucho hucho од 1. марта до 31. августа;
све врсте пастрмки: поточна Salmo trutta, дримска Salmo fariodes, охридска Salmo
letnica, македонска Salmo macedonicus, дужичаста Oncorhyncus mykiss и све врсте
златовчица језерска Salvelinus alpinus и поточна Salvelinus fontianalis, од 1. октобра
до 1. марта;
липљен Thymallus thymallus од 1. марта до 21. 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;
мрена Barbus barbus од 15. априла до 31. маја;
деверика Abramis brama од 15. априла до 31. маја;
плотица Rutilus pigus од 15. априла до 31. маја;
јаз Leuciscus idus од 15. априла до 31. маја;
клен Leuciscus caphalus од 15. априла до 31. маја;
скобаљ Chondrostoma nasus од 15. априла до 31. маја.
3. Забрањује се рекреативни риболов младице, свих врста пастрмки, обе врсте златовчица и
липљена током целе године у времену од 21 до 3 часа у периоду летњег рачунања времена,
а од 18 до 5 часова у периоду зимског рачунања времена.
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Забрањује се рекреатвни риболов осталих врста риба током целе године у времену од 21 до
3 часа у периоду летњег рачунања времена, а од 18 до 5 часова у периоду зимског
рачунања времена, осим ако корисник рибарског подручна другачије не одреди.
Забрањује се привредни риболов свих врста риба у периоду од 1. априла до 31. маја, осим
привредног риболова сивог толстолобика Arystichthys nobilis, белог толстолобика
Hypophthalmichthys molirix, белог амура Ctenopharyngodon idella и бабушке Carassius
gibelio, помлачећим мрежарским алатима на удаљености од најмање 30м од обалне линије.
Приликом обављања рекреативног или привредног риболова дозвољен је неограничен лов
свих алхтохтоних врста: сивог толстолобика Arystichthys nobilis, белог толстолобика
Hypophthalmichthys molirix, амура Цтенопхарѕнгодон иделла, обе врсте америчког сомића
Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus, сунчанице Lepomis gibbosus, амурског чебачока
Pseudorasbora parva, амурског спавача Perccottus glenil, великоустог баса Micropterus
salmoides и краткокљуног шилцета Syngnathus abaster.
Забрањује се лов следећих врста чија је дужина мања од наведених и то:
кечига Acipenser ruthenus 40цм;
младица Hucho hucho 100цм;
поточна пастрмка Salmo trutta 25цм;
дужичаста пастрмка Oncorhyncus mykiss 25цм;
охридска пастрмка Salmo letnica 40цм;
дримска пастрмка Salmo fariodes 25цм;
мадеконска пастрмка Salmo macedonicus 25цм;
језерска златовчица Salvelinus alpinus 25цм;
поточна златовчица Salvelinus fontianalis 25цм;
липљен Thymallus thymallus 30цм;
штука Esox lucius 40цм;
мрена Barbus barbus 25цм;
поточна мрена Barbus peloponnesius25цм;
шаран Cyprinus carpio 30цм;
деверика Abramis brama 20цм;
плотица Rutilus pigus20цм;
јаз Leuciscus idus 20цм;
скобаљ Chondrostoma nasus 20цм;
клен Leuciscus caphalus 20цм;
буцов Aspius aspius од 30цм;
носара Vimba vimba 15цм;
кркуше Gobio spp.10цм;
сом Silurus glanis 60цм;
смуђ Sander lucioperca 40цм;
смуђ камењар Sander volgensis 25цм;
гргеч Perca fluviatilic 10цм;
манић Lota lota 25цм;
речна шкољка Unio pictorum 8цм.
Рекреативни риболовац може дневно уловити највише 5кг, аутохтоних врста риба.
Ограничава се дневни улов рекреативног риболовца за ледеће врсте риба и то:
младица 1 ком;
кечига, манић, све врсте пастрмки, липљен, штука, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар
и буцов, 3 комада збирно;
плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен и деверика, 10 комада збирно.
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Када један уловљен примерак рибе прелази масу од 5кг, за све аутохтоне врсте риба, не
важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је
испуњен дневни улов рекреативног риболовца.
Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а
дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе шкољке.
Риба уловљена у току ловостаја, као и примерци чија је величина мања од прописане овом
наредбом мора се одмах, на месту улова, вратити у воду са што маше оштећења.
Одредбе ове наредбе не односе се на рибу која је произведена у рибњацима и на рибу која
је увезена.
Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о установљавању ловостаја
за поједине врсте риба на рибарском подручју или на деловима рибарског подручја и о
забрани лова риба које немају прописану величину („Службени глансик РС“, бр. 17/09 и
36/09).
Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“,
апримењиваће се од 1. јануара 2010. године.
Број 010-00-139/2009-05
У Београду, 2. децембра 2009. године
Министар, др. Оливер Дулић, с.р.
Члан 7.

Корисник рибарског подручја задржава право промене термина ловостаја услед
промењених временских прилика о чему је дужан да обавести чланство путем средстава јавног
информисања.
Члан 8.
Спортски риболовац може ловити све врсте пастрмки само на вештачки мамац (осим
воденом куглом и тиролским дрвцетом), изузев у пастрмским ревирима где је дозвољен риболов
само вештачком мушицом по систему ухвати и пусти.
Забрањен је спортски риболов свих врста пастрмки, младице, липљена и обе врсте
златовчице у току целе године од 21h до 03h у периоду летњег рачунање времена и од 18h до 05h
у периоду зимског рачунања времена.
Члан 9.
Спортски риболовац може за лов мамка употребљивати черенац до највеће величина
100х100цм са окцима промера 10х10мм.
За мамке се може ловити само ситна бела риба.
Као живи мамац за рекреативни риболов не могу се користити алохтоне врсте риба (обе
врсте америчког сомића Ictalurus melas и Ictalurus nebulosus, сунчице Lepomis gibbosus, амурског
чебачока Pseudorasbora parva, амурског спавача Perccottus glenil, великоустог баса Micropterus
salmoides и бабушка Carassius gibelio).
Забрањена је употреба черенца на рекама и каналима чија је ширина мања од 2м од обале
до обале.

Члан 10.
За време обављања рекреативног риболова спортски риболовац је дужан да се налази у
непосредној близини свог прибора и свог улова.
Забрањена је употреба чамаца и других пловидбених направа за обављање рекреативног
риболова.
Забрањен је на акумулацијама рекреативни риболов који није у складу са Средњорочним
програмом унапређења рибарства и Законском регулативом – риболов такозаваним развлачењем
(Средњорочни програм и чл. 42. Закона а што је кажњиво по чл. 57. Закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда) а на свим риболовним водама употреба мрежастог алата супротно
Законској регулативи и Средњорочном програму (мрежице које се бацају помоћу штапа и везане
су за струну на штапу).
Члан 11.
Спортски риболовац нема унапред одређено „своје место“ на риболовној води, па је дужан
да своје штапове постави на одстојању од најмање 8м од штапова оног риболовца који је већ
започео риболов.
Спортски риболовац може распоредити свој прибор-штапове поред воде на дужини од
највише 8м.
Члан 12.
Лице затечено на риболовној води или у непосредној близини риболовне воде или у
риболову дужно је да на захтев рибочувара мокаже дозволу за рекреативни риболов, да омогући
преглед објекта, пловних објеката, возила риболовног алата, опреме и улова.
Рибочувар као службено лице у вршењу својих послова је дужан да привремено одузме
дозволу за рекреативни риболов, средства, алат, опрему и улов као и друге предмете пронађене на
риболовној води или у њеној непосредној близини ако постоји основна сумња да су употребљени
или намењени за извршење редњи које су забрањене овим законом.
Члан 13.
На пастрмском ревиру на реци Моравици од бране Бованског језера низводно до моста на
уласку у село Краљево дозвољен је риболов искључиво мушичарењем на вештачки мамац-мушицу
по систему „ухвати и пусти“.
На делу реке Моравице од извора низводно до Сокобање трајно је забрањен риболов свих
врста пастрмки.
Члан 14.
Рекреативни риболовац је дужан да се помери и уклони свој прибор са места на коме ће се
одржати спортско риболовно такмичење а које ће бити видно обележено.
Члан 15.
Риболовац је дужан да води евиденцију о улову. Евиденцију улова риболовац доставља
кориснику на крају текуће године.
Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио
евиденцију улова за претходну годину.

Подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења евиденције улова.
Члан 16.
Стуиоп је на снагу правилник о начину одређивања и висини накнаде штете тј. Одштетни
ценовник („Службени гласник РС“, бр. 84/09) који омогућује кориснику надокнаду штете
причињене рибљем фонду коју плаћа физичко или правно лице.
Висина накнаде се креће од 1000 до 8000 динара по комаду рибе која је уловљена у
супротности са одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда или је на други
начин нанета штета рибљем фонду.
Ако је штета рибљем фонду настала као последица загађења риболовне воде, висина
накнаде штете износи 60% од износа утврђеног у чл. 2. овог Правилника.

