
 

                                                              
                    ЗАКОН  О  СЛАТКОВОДНОМ  РИБАРСТВУ 
                              БРЧКО ДИСТРИКТА  БиХ



      У складу с чланом 23 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта 
БиХ» бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина Брчко дистрикта БиХ је на 20. сједници 
одржаној 16. и 17. новембра 2005. године, усвојила

ЗАКОН О СЛАТКОВОДНОМ РИБАРСТВУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
     1. Слатководно рибарство у смислу овог закона је управљање рибама слатких (копнених) вода, а 
обухвата риболов, порибљавање, аквакултуру, заштиту риба и њихових станишта.
     2. Рибе у слатким водама користе се на одржив начин који доприноси чувању биолошких 
разлика у еколошком систему.
     3. Рибе у слатким водама дио су природе од интереса за Брчко дистрикт БиХ и имају његов 
посебан значај и заштиту која се спроводи сходно одредбама овог закона.
     4. Рибе се у риболовачким водама могу ловити и/или узгајати под условима утврђеним овим 
законом и прописима донесеним на основу њега.

Члан 2
     У смислу овог закона поједини појмови имају сљедеће значење:

1. аквакултура  је  привредна  грана  узгоја  риба  и  других  водених  организама  у  смислу 
репродукције и исхране у рибњацима, кавезима, оградама или лагунама;

2. дозвола за рекреативно-спортски риболов је овлашћење на основу којег риболовци могу да 
обављају рекреативно-спортски риболов;

3. годишњи план је докуменат за спровођење привредне основе током календарске године;
4. привредна  основа  је  стручна  студија  о  начину  управљања  риболовачким  подручјем  или 

риболовачком  зоном,  а  односи  се  на  обављање  рекреативно-спортског  и  привредног 
риболова;

5. привредни риболов је лов риба ради обезбјеђења дохотка;
6. ихтиомаса  је  укупна  количина  рибе  на  одређеном  риболовачком подручју  у  одређеном 

времену;
7. ловостај  је  вријеме у којем се  поједине врсте  риба,  осим риба из  аквакултуре,  не  смију 

ловити ни стављати у промет;
8. мамац је све оно чиме се мами и лови риба;
9. матица је полно дозрела риба, без обзира на пол;
10. шеф је шеф одјељења надлежног за слатководно рибарство;
11. одјељење је одјељење надлежно за слатководно рибарство;
12. мониторинг је системско праћење стања рибљег фонда и другог живог свијета;
13. неразвијене рибе су сви развијени облици риба који још нису достигли полну зрелост;
14. опрема је средство које намјеном омогућава употребу рибарског алата;
15. носилац одобрења за аквакултуру је физичко или правно лице које је добило одобрење за 

привредну грану аквакултуре;
16. носилац  одобрења  за  привредни  риболов  је  физичко  или  правно  лице  које  је  добило 

одобрење за привредни риболов;
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17. носилац риболовачког права је физичко или правно лице које је на основу  спроведеног 
јавног  конкурса  стекло  риболовачко  право  на  одређеном  подручју  или  одређеној 
риболовачкој зони, за рекреативно-спортски риболов;

18. порибљавање је планско уношење риба у риболовачке воде на темељу привредне основе и 
годишњег плана;

19. одобрење  је  овлашћење  на  основу  којег  физичка  или  правна  лица  смију  обављати 
привредну дјелатност риболова или аквакултуре;

20. рекреативно-спортски риболов је лов риба удицом ради рекреације или спорта;
21. ревизија  привредне  основе  је  усклађивање  привредне  основе  сходно  новонасталим 

условима на неком риболовачком подручју за које вриједи привредна основа;
22. риболовац  је  физичко  лице  које  се  бави  рекреативно-спортским  риболовом  на  основу 

важеће дозволе за рекреативно-спортски риболов;
23. рибњак  је  објекат  на  пољопривредном  или  другом  земљишту  који  се  користи  за 

аквакултуру, а може бити топловодни или хладноводни;
24. риболовачки чувар је службено лице носилац риболовачко чуварског права које је стручно 

оспособљено за обављање контроле у рекреативно-спортском и привредном риболову;
25. риболов је  лов риба уз  употребу рибарских алата и  опреме,  а  може бити привредни и 

рекреативно-спортски риболов;
26. риболовачка зона је дио риболовачког подручја на којем се остварује риболовачко право 

ради риболова, аквакултуре или заштите риба;
27. риболовачке воде су слатке воде на којима се обавља риболов;
28. риболовачка  удружења  су  удружења  риболоваца  у  обављању  рекреативно-спортског 

риболова на одеђеном риболовачком подручју или у одређеној риболовачкој зони, у којој су 
прописане све мјере за спровођење заштите риба;

29. рибарски алат је прибор којим се обавља риболов;
30. риболовачко право је основни акт којим се носиоцима омогућава обављање рекреативно-

спортског  риболова  на  одређеном риболовачком подручју  или  у  одређеној  риболовачкој 
зони,  у  којем су прописане све мјере за  спровођење заштите риба на том риболовачком 
подручју или у тој риболовачкој зони;

31. риболовачко  подручје  је  подручје  одређеног  водотока  са  свим  његовим  притокама  и 
пловним  подручјима,  односно  подручје  стајаћих  вода  које  представља  биолошку, 
хидрографску и привредну цјелину и има услове за риболов, аквакултуру и заштиту риба, 
стручно системско праћење и примјену мјера од важности за развој слатководног рибарства;

32. слатке воде (копнене воде) су све текуће воде с њиховим пловним подручјима и сви други 
облици стајаћих вода;

33. стављати у промет, значи продавати или вршити замјену рибе;
34. стране  врсте  риба  (алохтоне)  су  оне  врсте  које  не  бораве  искључиво  у  одређеној 

риболовачкој води;
35. улов су уловљени примјерци риба у рекреативно-спортском и привредном риболову;
36. заштита  је  збир  мјера  које  се  предузимају  ради  очувања  и  обезбјеђивања  услова  за 

дугорочно и одрживо коришћење риба.
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Риболовачке воде

Члан 3
(1)  Риболовачке  воде  су  све  слатке  воде,  у  којима  живе  слатководне  врсте  риба  којима  се 
управља у сврху рекреативно-спортског или привредног риболова осим вода:

1. у посебно заштићеним дијеловима природе проглашеним на основу посебног закона;
2. у рибњацима;
3. у акумулацијама, језерима или текућим водама из којих се захвата вода за пиће и које 

су на основу посебног закона заштићене;
4. у акумулацијама, језерима и текућим водама које су резервисане за јавну употребу.

(2) Риболовачке воде су стајаће и текуће.
(3) Стајаће воде су природна и вјештачка језера, баре и стари ријечни рукавци који немају везу с 
текућом водом, а текуће су све остале риболовачке воде.
(4) Рекреативно-спортски риболов на риболовачким водама може се обављати под условима 
одређеним овим законом и прописима донесеним на основу њега.
(5) Изузетно на вјештачким језерима насталим искоришћавањем минералних сировина, а која су 
уписана у регистар риболовачких подручја и зона, градоначелник на предлог шефа Одјељења 
може да дозволи обављање риболова противно одредбама овог закона и прописа донесених на 
основу њега, чиме се  регулише ловостај, најмања величина риба и количина уловљене рибе.

     (6) Рјешење из става 5 овог члана за неку стајаћу воду на основу захтјева носиоца риболовачког 
права доноси шеф Одјељења.

Члан 4
(1) Риболовачке воде дијеле се на риболовачка подручја.
(2) Риболовачка подручја дијеле се на риболовачке зоне.
(3)Границе риболовачких подручја и риболовачких зона утврђује градоначелник на предлог 

шефа Одјељења.
 1. Шеф Одјељења дужан је прије подношења предлога да добије мишљење Одјељења за 
урбанизам, имовинске односе и привредни развој, Одјељења за јавну безбједност и Полиције 
Брчко дистрикта БиХ.
(4) Градоначелник на предлог шефа Одјељења може, ради заштите интереса и безбједности 

Брчко  дистрикта  БиХ,  привремено  забранити  обављање  привредног  и  рекреативно-
спортског  риболова  на  риболовачким  подручјима  и  у  риболовачким  зонама  којима  се 
простире граница Брчко дистрикта БиХ, као и у непосредној близини објеката (мостова, 
лука, пристаништа, ријечно-граничних прелаза и др.).

Члан 5
(1)Поједине риболовачке воде или њихови дијелови могу да се прогласе посебним стаништима 

ако је то потребно због биолошких разлога или ако је мријешћење риба у тим водама од 
посебне привредне важности.

(2) У посебним стаништима забрањен је риболов.
(3) Посебна станишта утврђује градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(4) Шеф Одјељења прије упућивања предлога дужан је  да  обезбиједи мишљење установе из 
члана 7 овог закона која је израдила привредну основу и дала стручно мишљење за слатководне 
воде Брчко дистрикта. 
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Евиденција риболовачких подручја и зона

Члан 6
(1) Ради  евиденције  података  о  површини  риболовачког  подручја  и  риболовачке  зоне,  о 

границама риболовачких подручја и риболовачких зона, о количинама и врстама риба, те о 
носиоцима риболовачких права на риболовачким подручјима и у риболовачким зонама води 
се Катастар риболовачких подручја и риболовачких зона.

(2) Катастар из става 1 овог члана води Одјељење.  
(3)Носиоци риболовачких права дужни су  да  доставе податке за вођење Катастра из става 1 

овог члана Одјељењу до краја марта текуће године за претходну годину.
(4) Облик, садржај и начин вођења Катастра из става 1 овог члана прописује градоначелник на 

предлог шефа Одјељења.

Члан 7
(1) Послове у области слатководног рибарства обављају установе или друга правна лица која су 

регистрована  за  стручна  и  научна  истраживања  из  области  слатководног  рибарства  или 
екологије копнених вода (у даљем тексту: установе).

(2) Установе из става 1 овог члана обављају сљедеће послове:
1. израђују привредну основу;
2. врше ревизију привредне основе;
3. раде стручне студије и процјене стања рибљег фонда, те предлажу мјере за 

заштиту риба и унапређивање риболова (мониторинг);
4. разврставају  податке  о  аквакултури, те  предлажу  мјере  за  унапређивање 

аквакултуре;
5. обављају хемијска истраживања вода у рибњацима и риболовачким водама;
6. обављају  истраживања  на  подручју  примарне  органске  производње 

(бактериопланктона, фитопланктона и водног биља) за потребе рибарства;
7. обављају  истраживања  на  подручју  секундарне  органске  производње 

(зоопланктона и фауне дна) за потребе риболовства;
8. обављају истраживања утицаја уношења рибљих врста у риболовачке воде 

(интродукција и реинтродукција);
9. обављају истраживања узгоја аутохтоних и алохтоних врста риба. 
(3) Ради праћења стања у слатководном  рибарству установе из става 1 овог 
члана дужне су  да  о обављеним пословима из своје области најмање једном 
годишње извијесте Одјељење.

                                                                                     Члан 8
(1) Риболовачка област се дијели на привредну и рекреативно-спортску област риболова. 
(2) Привредни  риболов  смије  се  обављати  на  подручју  ријеке  Саве  у  границама  Брчко 

дистрикта БиХ.
(3) Границе подручја из става 2 овог члана утврђује градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(4) Број одобрења за привредни риболов, количину риболовачког алата и опреме, те количину и 

врсту улова, утврдиће градоначелник на предлог шефа Одјељења.
 1. Шеф Одјељења је дужан прије подношења предлога да обезбиједи мишљење установе 
из члана 7 овог закона која је израдила привредну основу.
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(5) Количина  дозвољеног  улова  из  става  2  овог  члана  смије  износити  до  50%  количине 
дозвољеног улова одређеног привредном основом.

(6) За обављање привредног риболова плаћа се накнада.

II.   ПРИВРЕДНИ   РИБОЛОВ

Члан 9
(1) Привредни  риболов  могу  обављати  физичка  и  правна  лица  регистрована  за  обављање 

привредног риболова.
(2)Физичка и правна лица могу почети да обављају привредни риболов:

1. ако имају одобрење за привредни риболов;
2. ако  је  физичко лице или физичко лице у  правном лицу стручно оспособљено за 

привредни риболов или има раднике стручно оспособљене за привредни риболов;
3. ако су риболовачки алати и опрема за привредни риболов уписани у одобрењу и 

имају конструкционо-техничке ознаке у складу са одредбама овог закона и прописа 
донесених на основу њега.

Члан 10
(1) Одобрење за привредни риболов даје Одјељење.
(2) Одобрење за привредни риболов садржи:

1. назив предузетника или назив правног лица којем се даје  одобрење за привредни 
риболов;

2. наведен  дио  риболовачког  подручја  или  риболовачке  зоне  у  којем  ће  обављати 
привредни риболов;

3. врсту и број риболовачког алата и опреме којом ће обављати привредни риболов;
4. назив и регистарску ознаку пловила којим ће обављати привредни риболов.

(3)Облик, садржај и начин издавања одобрења за привредни риболов прописује градоначелник 
на предлог шефа Одјељења.

(4) Одобрење за привредни риболов даје се на основу јавног огласа.
(5) Јавни оглас расписује се на основу одлуке градоначелника.
(6) Услове  огласа  за  давање  одобрења  за  привредни  риболов  прописује  градоначелник  на 

предлог шефа Одјељења.
(7)Поступак јавног огласа за давање одобрења за привредни риболов спроводи комисија коју 

именује градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(8) Комисија из става 7 овог члана даје шефу Одјељења предлог за давање одобрења из става 4 

овог члана.
(9) Против рјешења којим се одобрење даје или ускраћује, дозвољена је жалба Апелационој 

комисији   Владе Брчко дистрикта БиХ.
(10)  Обавјештење о давању одобрења за привредни риболов обавезно се  доставља носиоцу 
риболовачког права за риболовачко подручје или риболовачку зону која је додијељена.

Члан 11
(1) Одобрење за привредни риболов није преносиво.
(2) Одобрење за привредни риболов одузеће се рјешењем шефа Одјељења:
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1. ако се утврди да физичко или правно лице којем је  дато одобрење за привредни 
риболов нема прописане алате или опрему за риболов;

2. ако се утврди да физичко или правно лице којем је  дато одобрење за привредни 
риболов  није стручно оспособљено за привредни риболов или ако нема запослене 
раднике стручно оспособљене за привредни риболов;

3. ако се утврди да корисник одобрења за обављање привредног риболова не плаћа 
накнаду за обављање привредног риболова;

4. ако изловљава рибу у вријеме ловостаја.
(3) Против  рјешења  о  одузимању  одобрења  из  става  2  овог  члана,  дозвољена  је  жалба 

Апелационој комисији Владе  Брчко дистрикта БиХ.
(4)Одобрење за привредни риболов престаје да важи престанком постојања правног лица или 

смрћу физичког лица.
(5) Рјешење о одузимању одобрења за привредни риболов из става 1 овог члана доставља се 

надлежном инспектору.

Члан 12
(1) Одјељење води Регистар о датим одобрењима за привредни риболов.
(2) Облик,  садржај  и  начин  вођења  Регистра  о  датим  одобрењима  за  привредни  риболов 

прописује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Члан 13
(1) Корисници одобрења за привредни риболов смију обављати риболов:

- само на оном дијелу риболовачког подручја или риболовачке зоне којa је уписанa у 
одобрењу за привредни риболов;

- само  оним  риболовачким  алатима  и  опремом  који  су  наведени  у  одобрењу  за 
привредни риболов;

- сходно прописима из члана 8 ставова 3 и 4 овог закона.
(2) Корисник одобрења или лице које за њега обавља привредни риболов мора код себе имати 

одобрење кад обавља привредни риболов.
(3)Корисник одобрења обавезан је да плаћа накнаду за обављање привредног риболова.
(4) Накнада из става 3 овог члана је приход буџета Брчко дистрикта БиХ.

Члан 14
Услове и начин обављања привредног риболова, висину накнаде за привредни риболов, намјену, 
врсту  и  количину  алата  и  опреме  који  се  смију  користити  у  привредном риболову  прописује 
градоначелник на предлог  шефа Одјељења.

Испити за привредни риболов

Члан 15
(1) Градоначелник  на  предлог  шефа  Одјељења  доноси  програм  за  полагање  испита  за 

привредни риболов, за лица из члана 9 става 2 тачке 2 овог закона.
(2) Шеф одјељења је  дужан прије  подношења предлога из  става 1 овог члана да  затражи 

мишљење од Привредне коморе и Одјељења за јавну безбједност.
(3) Риболовачке  испите  спроводи  комисија  коју  именује  градоначелник  на  предлог  шефа 

Одјељења.
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(4) Увјерење о положеном риболовачком испиту за привредни риболов издаје Одјељење.
(5) Лице  које  је  на  основу  ранијих  прописа  положило  риболовачки  испит  за  привредни 

риболов стиче право на увјерење без обавезе поновног полагања.
(6) Начин полагања риболовачког  испита  за  привредни риболов,  облик и  начин издавања 

увјерења  о  положеном  риболовачком  испиту  за  привредни  риболов  прописује 
градоначелник на предлог шефа Одјељења.

(7) Одјељење води Регистар о издатим увјерењима и  положеном риболовачком испиту за 
привредни риболов.

(8) Облик,  садржај  и  начин  вођења  Регистра  о  издатим  увјерењима  и  положеном 
риболовачком испиту за привредни риболов прописује  градоначелник на  предлог шефа 
Одјељења.                                       

Члан 16
(1) Трошкове полагања риболовачког испита сноси кандидат.
(2)Висину износа трошкова из става 1 овог члана утврђује градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.
(3) Чланови комисије за риболовачке испите имају право на накнаду за рад. 
(4) Накнаду из става 3 овог члана одређује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

III.  РЕКРЕАТИВНО-СПОРТСКИ   РИБОЛОВ

Члан 17
      (1) Рибу на риболовачким водама могу ловити риболовци:

- који имају положен испит за лов риба у рекреативно-спортском риболову (у даљем 
тексту: риболовачки испит);

- који имају дозволу за риболов у рекреативно-спортском риболову (у даљем тексту: 
дозвола).

(1) Изузетно од одредбе става 1 подстава 2 овога члана увјерење о положеном риболовачком 
испиту не морају имати лица која до краја текуће године навршавају 14 година старости, 
као  и  друга  лица   приликом  куповине  дневне  дозволе,  под  условом  да  су  у  пратњи 
риболовца који има дозволу и увјерење о положеном испиту.

(2) Страном лицу на основу предочених докумената о положеном риболовачком испиту издаће 
се дозвола.

Члан 18
(1) У области рекреативно-спортског риболова Одјељење обавља сљедеће послове: 

1. издаје увјерења о положеном риболовачком испиту лицима   
 која су положила риболовачки испит за рекреативно-спортски риболов; 

             2. издаје увјерења о положеном риболовачком испиту лицима која су на основу ранијих 
прописа  положила  риболовачки  испит  и  тиме  стекла  право  на  увјерење  без  обавезе 
поновног полагања, а на основу става 1 тачке 1 овог члана;

             3.  води регистар о издатим увјерењима о положеном риболовачком испиту за рекреативно-
спортски риболов; 
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      4.   издаје  дозволе  из  члана  21  става 1  овог  закона  носиоцима  права  на  одређеном 
риболовачком  подручју или риболовачкој зони;

5.   издаје  одобрења  за  сва  такмичења  у  рекреативно-спортском  риболову,  а  на  основу 
годишњег  плана  такмичења  носиоцу  риболовачког  права  на  рекреативно-спортски 
риболов;

6.  прикупља податке подносиоца риболовачког права за рекреативно-спортски риболов, о 
количини, саставу улова и др.;

       7.  издаје значке и риболовачке дозволе на захтјев носиоца риболовачког права уз накнаду.
  (2)  Одјељење  спроводи  полагање  риболовачког  испита  према  програму  за  полагање 
риболовачког  испита, те  риболовачко-чуварског  испита  према  програму  за  полагање 
риболовачко-чуварског испита у рекреативно-спортском риболову.
  (3) Одјељење може послове из ставова 1 и 2 овог члана у области рекреативно-спортског 
риболова  да  пренесе  на  Савез  риболовачких  удружења или  неки  сличан  облик  асоцијације 
риболоваца  на  нивоу  Дистрикта  сходно  Закону  о  повјеравању  јавних  овлашћења  Брчко 
дистрикта БиХ.

                              

                                       Испит за рекреативно-спортски риболов

Члан 19
(1) Градоначелник  на  предлог  шефа  Одјељења  доноси  програм  за  полагање  испита  за 

рекреативно-спортски риболов за лица из члана 17 става 1 овог закона.
(2) Шеф  Одјељења  може  прије  подношења  предлога  из  става  1  овог  члана  да  затражи 

мишљење од Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој,  те Одјељења 
за јавну безбједност.

(3) Риболовачке  испите  спроводи  комисија  коју  именује  градоначелник  на  предлог  шефа 
Одјељења.

(4) Увјерење  о  положеном  риболовачком  испиту  за  рекреативно-спортски  риболов  издаје 
Одјељење.

(5) Лице које  је  на основу ранијих прописа  положило риболовачки испит за  рекреативно-
спортски риболов стиче право на увјерење без обавезе поновног полагања.

(6) Начин полагања риболовачког испита за рекреативно-спортски риболов, облик и начин 
издавања увјерења о положеном риболовачком испиту за  рекреативно-спортски риболов 
прописује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

(7) Одјељење води Регистар о издатим увјерењима и положеном риболовачком испиту.
(8) Облик, садржај и начин вођења Регистра о издатим увјерењима и положеном риболовачком 

испиту  за  рекреативно-спортски  риболов  прописује  градоначелник  на  предлог  шефа 
Одјељења.

Члан 20
(1) Трошкове Комисије за риболовачке испите сноси кандидат.
(2) Висину износа трошкова из става 1 овог члана утврђује градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.
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Дозволе

Члан 21
(1) Дозволе  за  стицање  риболовачког  права  у  рекреативно-спортском  риболову  носиоцу 

риболовачког права издаје Одјељење.
(2) Риболовци  дозволе  за  обављање  рекреативно-спортског  риболова  на  одређеном 

риболовачком  подручју  или  у  одређеној  риболовачкој  зони  добијају  од  носиоца 
риболовачког права за то риболовачко подручје или ту риболовачку зону.

(3)Носилац риболовачког права може да издаје дозволе:
1. само за риболовачко подручје или риболовачку зону за коју је добио риболовачко 

право;
2. само риболовцима с положеним риболовачким испитом;
3. домаћим и страним лицима за годину у којој навршавају 15 или више година према 

одредбама члана 15 овог закона. 
(4) Дозвола вриједи само на риболовачком подручју или у риболовачкој зони за коју је носилац 

добио риболовачко право као и на другом подручју, другог носиоца риболовачког права с 
којим је носилац риболовачког права закључио уговор о реципрочном праву.

(5)Дозвола за риболовачке чланове Удружења рекреативно-спортских риболоваца потврђена 
од Одјељења, а коју је издао    носилац риболовачког права вриједи на свим текућим водама 
подручја Брчко дистрикта БиХ.

Члан 22
(1) Риболовци  смију  ловити  рибе  уз  употребу  дозвољених  риболовачких  алата,  опреме  и 

мамаца.
(2) У риболову риболовци морају увијек код себе имати дозволу за риболовачко подручје или 

риболовачку зону на којој обављају риболов.
(3) Рибе уловљене у рекреативно-спортском риболову не смију се стављати у промет.

Члан 23
Начин,  врсту  и  количину  риболовачког  алата,  опреме  и  мамаца,  које  риболовац  смије  да 
употребљава у риболову утврђује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Риболовачко право

Члан 24
(1) Риболовачким подручјем или риболовачком зоном у којој се обавља рекреативно-спортски 

риболов управља носилац риболовачког права.
(2) Риболовачко право стиче физичко или правно лице на основу јавног огласа који спроводи 

Одјељење.
(3) Услове јавног огласа за додјелу риболовачког права доноси градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.
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(4) Риболовачко  право  обухвата  обављање  рекреативно-спортског  риболова  на  одређеном 
риболовачком  подручју  или  риболовачкој  зони  у  којима  су  прописане  све  мјере  за 
спровођење заштите риба, као и привређивање сходно годишњем плану и привредној основи 
за унапређивање рибарства.

(5) Одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  услове  за  додјелу  риболовачког  права  доноси 
градоначелник на предлог шефа Одјељења.

(6) Учесници на јавном огласу дужни су  да  приложе програм привређивања риболовачким 
подручјем или риболовачком зоном.

(7) Поступак за додјелу риболовачког права спроводи комисија.
(8) Комисију из става 7 овог члана именује градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(9) Шеф Одјељења доноси рјешење о додјели риболовачког права и с носиоцем риболовачког 

права закључује уговор.
(10) Уговор из претходног става закључује се на период од пет година.

Члан 25
Носилац риболовачког права не смије то право преносити на друго физичко или правно лице.

Члан 26
Шеф  Одјељења  може  носиоцу  риболовачког  права  рјешењем  одузети  риболовачко  право  на 
риболовачком подручју или у риболовачкој зони ако:

1. привредни риболов обавља супротно привредној основи или годишњем плану;
2. не  спроводи  мјере  предвиђене  уговором,  привредном  основом  или  годишњим 

планом;
3. или се због незаконитог начина привређивања погоршавају хидролошка, физичко-

хемијска и биолошка својства риболовачке воде.

Члан 27
(1) У случају промјене намјене риболовачког подручја или риболовачке зоне шеф Одјељења  ће 

рјешењем одузети  риболовачко  право  на  том  риболовачком подручју  или  риболовачкој 
зони.

(2) Под промјеном намјене из става 1 овог члана подразумијева се, поред осталог и проглашење 
риболовачког подручја или риболовачке зоне:

1. заштићеним дијелом природе;
2. акумулацијом,  језером,  текућом  водом  из  које  се  захвата  вода  за  пиће  и  јавну 

потрошњу;
3. акумулацијом, језером, текућом водом која је резервисана за јавну потрошњу.

(3)Носилац риболовачког права којем је риболовачко право одузето на основу става 1 овог 
члана  има  право  да  тражи  од  новог  корисника  накнаду  неискоришћених  материјалних 
средстава која је уложио у риболовачко подручје или риболовачку зону за коју му је одузето 
риболовачко право.

Члан 28
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(1) На  поплављеном  подручју  водотока  који  се  излио  из  корита  забрањено  је  обављање 
риболова док се вода не повуче у корито.

(2)Носилац риболовачког права има обавезу да премјести рибу из привремено стајаћих вода, 
које  су остале  након поплаве у водама које  су се излиле из  корита,  ако то омогућавају 
климатски и географски услови.

(3) Одредбе из става 2 овог члана односе се на физичка и правна лица која имају дозволу за 
привредни риболов на том риболовачком подручју или риболовачкој зони.

Члан 29
(1)Носилац риболовачког права дужан је да надлежном инспектору пријави сваки помор рибе 

на риболовачком подручју или риболовачкој зони за коју је добио риболовачко право.

Члан 30
Носилац  риболовачког  права  може  да  узгаја  рибе  на  дијелу  риболовачког  подручја  или 
риболовачке зоне за коју је добио риболовачко право:

1. ако је то предвиђено привредном основом;
2. ако је регистрован за обављање аквакултуре;
3. ако има одобрење за аквакултуру.

Привредна основа

Члан 31
(1)Привредна основа израђује се за риболовачко подручје или риболовачку зону и представља 

основни докуменат за управљање риболовачким подручјем или риболовачком зоном.
(2) Носилац риболовачког права дужан је у року од годину дана након потписивања уговора о 

додјели риболовачког права израдити привредну основу за добијено риболовачко подручје 
или риболовачку зону.

(3) Трошкови из става 2 овог члана уплаћују се на жиро-рачун установе из члана 7 овог закона, 
а  висина  и  начин  уплате  трошкова  утврђују  се  посебним  уговором  између  установе  и 
носиоца риболовачког права.

(4) Привредна основа вриједи уз трајни мониторинг, а најкасније у року од шест година од дана 
потврђивања привредне основе, мора се обновити ревизија привредне основе.

(5)У  случају  помора  риба,  већег  од  једне  трећине  укупне  масе  процијењене  привредном 
основом, мора се обавити ревизија привредне основе.

(6) Привредна основа садржи:
1. податке о носиоцу риболовачког права;
2. податке о риболовачком подручју и риболовачкој зони;
3. рјешење и уговор о  додјели  риболовачког  права  из  члана 24  ставова 8  и  9  овог 

закона;
4. основна  хидрографска,  физичко-хемијска  и  биолошка  својства  риболовачког 

подручја;
5. врсте, количину и здравствено стање риба;
6. мјере за заштиту и одржавање рибљих залиха, те начин спровођења тих мјера;
7. максималну  дневну  и  годишњу  количину  дозвољеног  улова  по  врстама  риба, 

одређену на основу величине рибљег фонда и годишњег прираста риба;
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8. вријеме у којем је дозвољен лов риба и најмању величину рибе испод које се не смије 
ловити;

9. програм порибљавања (вријеме, количину и врсту риба);
10. мјере за заштиту природних мрестилишта;
11. економску основу коришћења риболовачког подручја;
12. организацију рибочуварске службе;
13. студију утицаја на животну средину у случају уноса страних врста или подврста риба 

у риболовачке воде;
14. мјере заштите и коришћења вода сходно прописима о водама;
15. врсте мамаца, стање мамаца и максималну дозвољену количину мамаца којима је 

дозвољено ловити рибу током риболова на одређеном риболовачком подручју или 
риболовачкој зони.

(7)Начин израде привредне основе и њено  спровођење прописује градоначелник на предлог 
шефа Одјељења.

Члан 32
(1) Привредну основу и ревизију привредне основе из члана 31 овог закона на захтјев носиоца 

риболовачког права ради установа из члана 7 овог закона.
(2) Привредну  основу,  ревизију  привредне  основе  и  годишњи  план  потврђује  комисија  за 

привредне основе.
(3)Комисију од пет чланова из става 2 овога члана именује градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.  
(4) Предсједнику, члановима и секретару комисије из става 2 овог члана припада накнада коју 

утврђује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Годишњи план

Члан 33
(1) Сходно привредној основи ради се годишњи план.
(2) Годишњи план израђује носилац риболовачког права.
(3) Годишњи план садржи:

1. процјену  количине  рибе  и  њеног  прираста  у  риболовачком  подручју  или 
риболовачкој зони;

2. дозвољени годишњи улов рибе по врстама и дозвољени улов рибе;
3. план порибљавања према количинама и врстама, те потребна новчана средства;
4. мјере и начин заштите риболовачког подручја, риболовачке зоне или њеног дијела, 

организацију рада риболовачко-чуварске службе, те план рада на уређењу животне 
средине;

5. планирана новчана средства и намјену коришћења тих средстава.
(4)Начин израде годишњег плана и његово  спровођење прописује градоначелник на предлог 

шефа Одјељења.

Члан 34
(1) Забрањено је риболовачким водама управљати супротно привредној основи или годишњем 

плану.
(2)Забрањено  је  риболовцима  да  на  риболовачким водама  лове  рибе  супротно  привредној 

основи и годишњем плану.
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(3) Забрањено је привређивање правном или физичком лицу на риболовачком подручју или 
риболовачкој зони за коју није добило риболовачко право.

(4) Забрањено је носиоцу риболовачког права издавање дозвола или упућивање риболоваца на 
риболовачко подручје или риболовачку зону за коју носилац риболовачког права није добио 
риболовачко право.

Риболовачко-чуварска служба

Члан 35
(1)Ради заштите риболовачког подручја или риболовачке зоне носиоци риболовачког права 

обавезни су да организују  риболовачко-чуварску службу.
(2) Риболовачко-чуварску службу обављају риболовачки чувари.
(3) Риболовачке чуваре именује носилац риболовачког права за риболовачке воде за које је 

добио риболовачко право.
(4) Риболовачки чувари имају овлашћења прописана овим законом и прописима донесеним на 

основу њега.
(5) Начин обављања риболовачко-чуварске службе прописује градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.

Члан 36
             Риболовачки чувар у обављању своје дјелатности овлашћен је да:

1. затражи на увид дозволу за обављање риболова;
2. прегледа риболовачки алат и опрему за риболов и улов;
3. затражи  на увид  личну карту или другу исправу на  основу које  може  да  утврди 

идентитет;
4. привремено одузме риболовачки алат и опрему за риболов и улов.

Члан 37
(1) Ако риболовачки чувар затекне на риболовачким водама на којима обавља риболовачко 

чуварску службу лице које обавља рекреативно-спортски или привредни риболов или друге 
радње противне овом закону и прописима донесеним на основу њега, дужан је у року од три 
дана о томе саставити записник и доставити га надлежном инспектору.

(2) Ако риболовачки чувар у вези с Правилником о обављању риболовачко-чуварске службе 
лицу из става 1 овог члана привремено одузме риболовачки алат или опрему за риболов или 
улов,  дужан је  у  року од 24 часа о томе саставити записник и  доставити с потврдом о 
привременом одузимању надлежном инспектору.

(3) Лицу од којег се одузимају риболовачки алат или опрема за риболов или улов издаје се 
потврда с тачно наведеним предметима и уловом по врстама и количинама.

(4)Носилац  риболовачког  права  дужан  је  да  обезбиједи  услове  за  одузимање,  чување  и 
одржавање привремено одузетог риболовачког алата и опреме за риболов и улова до њихове 
предаје надлежном судском органу.

(5)С привремено одузетим риболовачким алатом и опремом за риболов и уловом, до предаје 
надлежном судском органу, носилац риболовачког права не може располагати (уништити, 
продати, предати,  поклонити, замијенити и сл.),  осим ако посебним законом или другим 
прописом није другачије регулисано.

Члан 38
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(1) Риболовачки чувари имају легитимацију и значку којом се доказује њихово службено право, 
идентитет и овлашћење.

(2) Образац легитимације и значке риболовачког чувара упутством прописује градоначелник на 
предлог шефа Одјељења.

(3) Легитимацију  и  значку  риболовачком  чувару  издаје  Одјељење  на  захтјев  носиоца 
риболовачког  права  за  риболовачко  подручје  или  риболовачку  зону  за  коју  је  добио 
риболовачко право.

Члан 39
           Риболовци су дужни да риболовачким чуварима омогуће обављање риболовачко-чуварске 

контроле и да им пружају све потребне податке и обавјештења у вези са обављањем 
риболовачке контроле, те да им пружају помоћ у њиховом раду.

Испит за риболовачке чуваре

Члан 40
(1) Градоначелник  на  предлог  шефа  Одјељења  доноси  програм  за  полагање  испита  за 

риболовачке чуваре.
(2) Шеф Одјељења је  дужан прије  подношења предлога  из  става  1  овог  члана  да  затражи 

мишљење од Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој и Одјељења за 
јавну безбједност.

(3) Испите за риболовачке чуваре  спроводи комисија коју именује градоначелник на предлог 
шефа Одјељења.

(4) Увјерење о положеном испиту за риболовачке чуваре издаје Одјељење.
(5) Лице које је на основу ранијих прописа положило испит за риболовачке чуваре стиче право 

на увјерење без обавезе поновног полагања.
(6) Начин  полагања  испита  за  риболовачке  чуваре,  облик  и  начин  издавања  увјерења  о 

положеном  риболовачко-чуварском  испиту  прописује  градоначелник  на  предлог  шефа 
Одјељења.

(7) Одјељење  води  Регистар  о  издатим  увјерењима  и  положеном  риболовачко-чуварском 
испиту.

(8) Облик, садржај и начин вођења регистра о издатим увјерењима и положеном испиту за 
риболовачке чуваре прописује градоначелник на предлог шефа Одјељења.    

Члан 41
(1) Трошкове  комисије  за  полагање  риболовачко-чуварског  испита  сноси  носилац 

риболовачког права.
(2) Висину износа трошкова из става 1 овог члана утврђује  градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.

Такмичење у рекреативно-спортском риболову

Члан 42
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(1)Носиоци   риболовачког  права  организују  или  учествују  у  организовању  такмичења  у 
рекреативно-спортском риболову.

(2)За такмичење у рекреативно-спортском риболову носилац риболовачког права дужан је да 
добије одобрење.

(3) Одобрење за одржавање такмичења у рекреативно-спортском риболову даје Одјељење  на 
основу годишњег плана такмичења.

(4) За одржавање међународних такмичења у рекреативно-спортском риболову одобрење даје 
градоначелник на предлог шефа Одјељења, а на основу годишњег плана такмичења.

(5)За  вријеме  такмичења  у  рекреативно-спортском  риболову  такмичари  су  дужни  да  се 
придржавају  одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега, осим прописа који 
ограничавају количину улова.

(6)За такмичење у рекреативно-спортском риболову такмичари нису дужни да купе дозволу за 
рекреативно-спортски риболов од носиоца риболовачког права на чијем се риболовачком 
подручју или  риболовачкој зони одвија такмичење.

(7) Такмичари  су  дужни  током  такмичења  уловљену  рибу  чувати  на  начин  одређен 
Правилником о такмичењу.

(8) Штету  која  настане  за  вријеме  такмичења,  носиоцу  риболовачког  права  надокнађује 
организатор такмичења.

IV.   АКВАКУЛТУРА

Члан 43
(1) Аквакултуром  се  могу  бавити  физичка  и  правна  лица  регистрована  за  обављање 

аквакултуре или носилац риболовачког права ако је аквакултура предвиђена привредном 
основом за риболовачко подручје или риболовачку зону на којој је добијено риболовачко 
право.

(2)Физичка и правна лица могу почети да обављају аквакултуру:
1. ако имају одобрење за аквакултуру;
2. ако  је  физичко лице или физичко лице у  правном лицу стручно оспособљено за 

аквакултуру или има раднике стручно оспособљене за аквакултуру.

Члан 44
(1) Одобрење за аквакултуру рјешењем даје шеф Одјељења на основу захтјева физичког или 

правног лица.
(2) Одобрење за аквакултуру, као и захтјев за издавање одобрења за аквакултуру садржи:

1. назив предузетника или правног лица којем се даје одобрење за аквакултуру;
2. површину  рибњака,  одређеног  воденог  простора  или  волумен  кавеза  који  ће  се 

користити за аквакултуру;
3. врсте риба или других водених организама који ће се узгајати;
4. услове  заштите  природне  околине  које  издаје  Одјељење  за  урбанизам,  имовинске 

односе и привредни развој и Одјељење за јавну безбједност.
(3) Образац одобрења за аквакултуру прописује градоначелник на предлог  шефа Одјељења.
(4) Против рјешења којим се одобрење за аквакултуру даје или ускраћује дозвољена је жалба 

Апелационој комисији Владе Брчко дистрикта.
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(5) Забрањено је  узгајати врсте риба или других водених организама који нису уписани у 
одобрење за аквакултуру.

Члан 45
(1)Одобрење за аквакултуру престаје да важи престанком постојања правног лица.
(2) Одобрење за аквакултуру одузима се рјешењем Одјељења ако се утврди да физичко или 

правно  лице  узгаја  врсте  риба  или  других  водених  организама  који  нису  уписани  у 
одобрењу за аквакултуру или да се не придржавају прописаних услова заштите природне 
околине.

(3)  Против  рјешења  о  одузимању  одобрења  из  става  2  овог  члана  дозвољена  је  жалба 
Апелационој комисији Владе Брчко дистрикта БиХ.            

Члан 46
(1) Одјељење води Регистар о издатим одобрењима за аквакултуру.
(2) Облик, садржај и начин вођења Регистра о издатим одобрењима за аквакултуру прописује 

градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Члан 47
(1) Физичка и правна лица смију узгајати само оне врсте риба и других водених организама 

који су уписани у одобрењу за аквакултуру.
(2) Одобрење за аквакултуру мора се налазити на узгајалишту или у сједишту предузећа.

Члан 48
(1) На риболовачкој води на којој се риба узгаја у кавезима или унутар ограда забрањено је 

ловити  рибе  и  обављати  друге  радње  које  могу  ометати  дјелатност  аквакултуре  на 
удаљености  мањој  од  50  метара  од  означених  граница  концесијом  додијељене  водене 
површине.

(2) На  рибњаку  на  којем  се  обавља  дјелатност  аквакултуре  забрањено  је  ловити  рибу  без 
одобрења носиоца одобрења за аквакултуру.

  ИСПИТ  ЗА   АКВАКУЛТУРУ

Члан 49
(1)Градоначелник  на  предлог  шефа  Одјељења  доноси  програм  за  полагање  испита  за 

аквакултуру за лица из члана 43 става 2 тачке 2 овог закона.
(2)Шеф  одјељења  дужан  је  прије  подношења  предлога  из  става  1  овог  члана  да  затражи 

мишљење од Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој, те Одјељења за 
јавну безбједност.

(3)Испите  за  аквакултуру  спроводи  комисија  коју  именује  градоначелик  на  предлог  шефа 
Одјељења.

(4) Увјерење о положеном испиту за аквакултуру издаје одјељење.
(5) Лице  које  је  на  основу  ранијих  права  положило  испит  за  аквакултуру  стиче  право  на 

увјерење без обавезе поновног полагања.
(6) Начин полагања испита  за аквакултуру,  облик и начин издавања увјерења о положеном 

испиту за аквакултуру прописује градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(7) Одјељење води регистар о издатим увјерењима о положеном испиту за аквакултуру.
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(8) Облик, садржај  и начин вођења регистра о издатим увјерењима и положеном испиту за 
аквакултуру прописује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Члан 50
(1) Трошкове полагања испита за аквакултуру сноси кандидат.
(2) Висину износа трошкова из става 1 овог члана утврђује градоначелник на предлог шефа 

Одјељења.
(3) Чланови комисије за испит за аквакултуру имају право на накнаду за рад.
(4) Накнаду из става 3 овог члана утврђује градоначелник на предлог шефа Одјељења.

V.   ЗАШТИТА   РИБА

Члан 51
(1) На  одређеном  риболовачком  подручју  или  у  одређеној  риболовачкој  зони  носиоцу 

риболовачког права привремено се може одобрити селективни риболов оних врста риба које 
угрожавају друге врсте.

(2) Рјешење за  селективни риболов  на  основу  захтјева,  носиоцу  риболовачког  права  издаје 
Одјељење.

(3)У рјешењу за селективни риболов навешће се риболовачки алати и опрема, те вријеме и 
начин на који се смије обављати риболов из става 1 овог члана.

Члан 52
(1) Узгој страних врста риба одобрава градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Шеф Одјељења прије подношења предлога из става 1 овог члана дужан је да обезбиједи 
сагласност Одјељења за јавну безбједност и студију утицаја на животну средину, сходно 
прописима из области просторног уређења и заштите животне средине.

(2)  Порибљавање риболовачких вода које су нестале из тих вода (реинтродукција или поновно 
уношење) одобрава градоначелник на предлог шефа Одјељења.

(3) Увоз и промет живих примјерака страних врста риба и оплођене икре за аквакултуру или 
узгој, дозвољен је уз одобрење Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и 
претходно обезбијеђене сагласности Одјељења за јавну безбједност.

      (4)  Одобрење из става 3 овог члана доставља се надлежној инспекцији.
                                                                

Члан 53
Ради  заштите,  узгоја  или  размножавања  риба,  надлежна  инспекција  може  забранити  или 
ограничити  употребу  одређених  риболовачких  алата  и  опреме  за  поједине  врсте  риболова  на 
одређеном риболовачком подручју или у одређеној риболовачкој зони.

Члан 54
(1) Забрањено је:

1. ловити, прерађивати или стављати у промет рибе за вријеме њихова ловостаја;
2. ловити, прерађивати или стављати у промет недорасле рибе;
3. ловити  рибе  експлозивним  или  хемијским  средствима  која  их  убијају,  трују  или 

омамљују и на тај начин уловљене рибе стављати у промет;
4. ловити рибу у риболовачким водама уз употребу стране врсте рибе (живе или мртве) 

као мамца;
5. ловити  рибу  подводном  пушком,  остима,  харпунима,  електричном  струјом,  другим 

недозвољеним средствима, и тако уловљену рибу стављати у промет;
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6. ловити рибу с више риболовачких алата или опреме него што је дозвољено прописима 
донесеним на основу овога закона;

7. спрјечавати  на  било  који  начин  повратак  риба  с  поплављеног  подручја  у  водотоке, 
ловити  рибе  средствима  која  спрјечавају  повратак  риба  с  поплављеног  подручја, те 
спрјечавати било која друга миграциона кретања риба;

8. ловити рибе руком, повлачењем или качењем удицом са спољне стране тијела рибе;
9. порибљавати риболовачке воде без доказа о здравственој исправности риба;
10.ометати постављање знакова или уклањати знакове којима се  означава риболовачко 

подручје  или риболовачка зона, мрестилиште или узгојилиште;
11. ловити рибе унутар ограђеног простора хидроенергетског објекта;
12. ловити рибе 100 метара узводно и низводно од ограде хидроенергетског објекта;
13. користити  сонар  за  локацију  рибе,  изузев  у  научне  сврхе  и  сврху  одређивања 

риболовачке основе;
14. остављати отпад на мјесту обављања рекреативно-спортског и привредног риболова.

(2)Одредбе става 1 тачака 1 и 2 овог члана не односе се на рибе из аквакултуре.
(3)Физичко или правно лице које је власник хидроенергетског објекта обавезно је да спријечи 

обављање риболова унутар ограђеног простора хидроенергетског објекта.

Члан 55
Правна лица која обављају водопривредну дјелатност дужна су прије почетка било каквих радова 
на риболовачком подручју или риболовачкој зони с тим упознати носиоца риболовачког права.

Члан 56
(1)При изградњи хидроенергетских објеката на риболовачким водама инвеститор је обавезан 

да омогући несметан пролаз риба, односно да изради уставу која омогућава несметан пролаз 
риба.

(2) Забрањен је риболов у устави којом се обезбјеђује несметан пролаз риба.

Члан 57
(1) Ради заштите риба градоначелник на предлог шефа Одјељења прописује:

1. ловостај  за  поједине  врсте  риба,  односно  вријеме  када  се  не  смију  ловити, 
прерађивати или стављати у промет;

2. најмање величине појединих врста риба испод којих се не смију ловити, прерађивати 
нити стављати у промет;

3. забрану  риболова  на  одређеном  риболовачком  подручју  или  у  одређеној 
риболовачкој зони;

4. број  одобрења за привредни риболов на одређеном риболовачком подручју или у 
одређеној риболовачкој зони;

5. конструкцијско-техничке ознаке, начин употребе и намјену појединих врста алата, 
опреме и мамаца за риболов.

(2)Прописе  из  става  1  тачака  1  и  2  овога  члана доноси  градоначелник   на  предлог  шефа 
Одјељења.

(3) Ради боље заштите риба  одјељење  може носиоцу риболовачког права на његов захтјев 
одобрити прописивање посебно, најмање величине појединих врста риба испод којих се не 
смију ловити, прерађивати или стављати у промет као и вријеме ловостаја у риболовачком 
подручју или риболовачкој зони којом управља.

Члан 58
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(1) Изузетно ради научног или стручног истраживања Скупштина Брчко дистрикта може, на 
предлог  градоначелника,  а  на  основу  предложеног  истраживачког  програма,  дозволити 
риболов противно условима прописаним овим законом и прописима донесеним на основу 
њега.

(2) У рјешењу из става 1 овог члана одредиће се услови под којима се мора обавити риболов.
(3)Носилац одобрења за риболов из става 1 овог члана обавезан је прије почетка риболова да 

обавијести о мјесту и времену обављања риболова носиоца риболовачког права и надлежног 
инспектора.

(4)Носилац риболовачког права дужан је  да  омогући рад носиоцу одобрења из става 1 овог 
члана на риболовачком подручју или риболовачкој зони којом управља.

Члан 59
(1) Одјељење може дозволити лов матице из риболовачких подручја или риболовачких зона 

ради обезбјеђивања мријеста и узгоја млађи у смислу заштите, узгоја или размножавања 
риба.

(2) Начин, услове и вријеме риболова из става 1 овог члана утврђује градоначелник на предлог 
шефа Одјељења.

(3)Одобрење  из  става  1  овог  члана  доставља  се  надлежном  инспектору  ради  спровођења 
надзора.

Члан 60
(1) Физичко или правно лице које причини штету поступајући супротно одредбама овог закона 

дужно је причињену штету надокнадити.
(2) Правила  за  утврђивање  висине  накнаде  из  става  1  овог  члана  прописује  одлуком 

градоначелник на предлог шефа Одјељења.
(3) Новчана средства прикупљена на име накнаде приход су носиоца риболовачког права и 

морају се користити искључиво за отклањање настале штете.

VI.   НАКНАДА   ЗА   РИБОЛОВ

Члан 61
(1) Средства  уплаћена  на  име  накнаде  за  привредни  риболов  приход  су  буџета  Брчко 

дистрикта.
(2)Средства уплаћена на име накнаде за дозволе из члана 21 става 4 овог закона приход су 

носиоца риболовачког права и буџета Брчко дистрикта, а распоређују се:
1. носиоцу  риболовачког  права  припада  80%  средстава,  која  се  морају  користити 

сходно привредној основи и годишњем плану; 
2. као приход буџета Брчко дистрикта је 20%, а уплаћују се на посебан рачун и користе 

искључиво за унапређивање рекреативно-спортског риболова.
(3)Градоначелник на предлог шефа Одјељења утврђује:

1. висину накнаде за обављање привредног риболова;
2. облик, садржај и висину накнаде за дозволу;
3. облик,  садржај  и  висину  накнаде  за  дозволу  риболоваца  чланова  удружења 

рекреативно-спортског друштва Брчко дистрикта.

VII.   ПОДАЦИ   О   РИБОЛОВУ   И   АКВАКУЛТУРИ
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Члан 62
(1) Риболовци морају водити евиденцију улова у привредном риболову.
(2) Физичка и правна лица која се баве аквакултуром морају водити евиденцију о аквакултури.
(3) Риболовци морају водити евиденцију о улову рибе. 
(4)Облик,  садржај  и  начин  вођења  евиденције  из  ставова  1,  2  и  3  овог  члана  прописује 

градоначелник на предлог шефа Одјељења.

Члан 63
(1) Носиоци одобрења за привредни риболов или одобрења за аквакултуру обавезни су једном 

годишње на прописаном обрасцу доставити Одјељењу податке о привредном риболову или 
аквакултури.

(2)Носиоцу риболовачког права риболовци су обавезни на прописаном обрасцу да достављају 
податке о количини и врстама риба уловљених у рекреативно-спортском риболову.

(3) Носиоци риболовачког права обавезни су прикупљене податке о риболову из става 2 овог 
члана  достављати  Одјељењу  на  прописаном  обрасцу  до  краја  фебруара  за  претходну 
годину.

(4)Облик, садржај и начин достављања обрасца из ставова 1, 2, 3 и 4 овога члана Правилником 
прописује градоначелник.

(5) Подаци из става 1 овог члана морају се доставити одјељењу најкасније тридесет дана након 
истека периода за који се подаци достављају.

(6) Одјељење је обавезно градоначелника сваке године извјештавати о процјени количине риба 
по риболовачким подручјима у Брчко дистрикту.

VIII.   УПРАВНИ   И   ИНСПЕКЦИЈСКИ   НАДЗОР

Управни надзор

Члан 64
Управни надзор  над  спровођењем  одредаба  овог  закона  и  прописа  донесених  на  основу  њега 
обавља Одјељење.

Инспекцијски надзор

Члан 65
(1) Инспекцијски надзор над  спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега 

обавља пољопривредни инспектор.
(2) Ако пољопривредни инспектор (у  даљем тексту:  инспектор)  у  поступку инспекцијског 

надзора утврди да је повријеђен овај закон или пропис донесен на основу њега, наложиће 
рјешењем да се утврђене неправилности, односно недостаци, отклоне у одређеном року.

(3) Инспектор може донијети рјешење којим ће привремено забранити обављање дјелатности 
привредног риболова ако:
1. физичко или правно лице нема одобрење за обављање привредног риболова;
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2. физичко  или  правно  лице  није  оспособљено  за  обављање  дјелатности  привредног 
риболова  или  ако  нема  запослено  лице  које  је  стручно  оспособљено  за  обављање 
дјелатности привредног риболова;

3. физичко  или  правно  лице  обавља  дјелатност  привредног  риболова  уз  употребу 
риболовачких  алата  и  опреме  чије  конструкцијско-техничке  ознаке  не  одговарају 
условима прописаним овим законом и прописима донесеним на основу њега;

4. физичко  или  правно  лице  обавља  дјелатност  привредног  риболова  или  ако  обавља 
риболов  на  риболовачком  подручју  или  у  риболовачкој  зони  која  није  уписана  у 
одобрењу за привредни риболов;

5. физичко или правно лице обавља привредни риболов за вријеме ловостаја.
(4) Инспектор може донијети рјешење којим ће забранити промет или прераду рибе ако:

1. физичко или правно лице ставља у промет или прерађује рибу уловљену у вријеме кад 
је забрањен њихов лов;

2. физичко или правно лице ставља у промет или прерађује недорасле рибе;
3. физичко  или  правно  лице  ставља  у  промет  или  прерађује  рибе  које  су  уловљене 

непрописним алатима или опремом или на недозвољен начин.
(5) Инспектор може донијети рјешење којим ће наредити отклањање недостатака ако физичко 

или правно лице обавља дјелатност привредног риболова уз употребу риболовачких алата 
или опреме чије конструкцијско-техничке ознаке не одговарају условима прописаним овим 
законом и прописима донесеним на основу овог закона.

(6)  Инспектор  може  донијети  рјешење  којим  се  носиоцу  риболовачког  права  привремено 
забрањује обављање рекреативно-спортског риболова и дозвола ако:

4. нема потврђену привредну основу и годишњи план;
5. порибљава риболовачке воде страним врстама рибе.

IX.   ПОСЕБНЕ   ОДРЕДБЕ

Члан 66
Риболовци,  и  лица која  обављају  надзор над  спровођењем прописа из  слатководног  рибарства 
имају  право  приступа  на  риболовачке  воде  прилазима  преко  земљишта  које  се  налази  уз  то 
подручје. То право не односи се на земљиште које је у приватном власништву, а ни на земљиште 
на које је приступ посебним прописима забрањен или ограничен.

Члан 67
(1) Страна физичка и  правна лица смију обављати привредни риболов на  слатким водама 

Брчко дистрикта само у случајевима утврђеним међународним уговором.
(2) Страна физичка и правна лица смију обављати дјелатност аквакултуре на слатким водама 

Брчко дистрикта.
(3) Страна  физичка  и  правна  лица  смију  започети  обављање  дјелатности  аквакултуре  на 

слатким водама Брчко дистрикта:
1. ако су у Брчко дистрикту регистровали предузеће за аквакултуру;
2. ако испуњавају услове прописане у члану 43 ставу 2 овог закона.                                      

(4) Страни држављани - риболовци смију ловити рибу на основу дозволе сходно одредбама 
члана 21 става 4 овог закона.
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X.   КАЗНЕНЕ   ОДРЕДБЕ

Члан 68
(1) Новчаном казном од 2.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:

1.  ако  без  рјешења  Одјељења   на  вјештачким  језерима  насталим  искоришћавањем 
минералних сировина обавља риболов противно овом закону и прописима донесеним на 
основу њега (члан 3 став 5);

2. ако обавља привредни риболов у заштићеним природним стаништима (члан 5 став 2);
3.  ако  управља  риболовачким  подручјем  или  риболовачком  зоном  за  коју  није  добило 

риболовачко право (члан 34 став 3);
4. ако без одобрења Одјељења обавља селективни риболов супротно условима наведеним у 

рјешењу којим се таква врста риболова дозвољава (члан 51 ставови 1, 2 и 3);
5. ако без одобрења Одјељења узгаја стране врсте риба (члан 52 став 1);
6. ако без овлашћења Одјељења порибљава риболовачке воде врстама рибе које су нестале 

из тих вода (реинтродукција или поновно уношење) (члан 52 став 2);
7. ако без одобрења одјељења увози и продаје примјерке или оплођену икру страних врста 

риба за аквакултуру или узгој (члан 52 став 3);
8. ако спрјечава на било који начин повратак риба с поплављеног подручја у водотоке или 

ако лови рибе средствима која спрјечавају повратак риба с поплављеног подручја или 
спрјечава мигрантна кретања риба (члан 54 став 1 тачка 7);

 9.  ако инвеститор код изградње хидроенергетских објеката на риболовачким водама не 
омогући  несметан  пролаз  риба  или  ако  не  изгради  систем  који  обезбјеђује  несметан 
пролаз риба (члан 56  став 1);

10. ако без овлашћења Одјељења обавља излов матица ради обезбјеђивања мријеста и узгоја 
млађи  у  смислу  заштите,  узгоја  или  размножавања  риба  или  обавља  такав  риболов 
противно условима наведеним у  рјешењу којим се  такав  риболов дозвољава (члан  59 
ставови 1 и 2).

(2) За радње из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ одговорно 
лице у правном лицу.

(3) За радњу из става 1 тачке 2 овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ 
лице које за носиоца овлашћења обавља риболов.

(4)  За  прекршаје  из  става  1  тачака 2  и  8  овог  члана  учињене  други пут,  правном лицу уз 
новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања овлашћења за привредни риболов у трајању 
од најмање шест мјесеци до највише осам мјесеци,  рачунајући од дана правоснажности 
рјешења.

(5)  За  прекршаје  из  става  1  тачака 2  и  8  овог  члана  учињене  трећи  пут,  правном лицу уз 
новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања овлашћења за привредни риболов у трајању 
од најмање осам мјесеци до  највише једне године,  рачунајући  од  дана  правоснажности 
рјешења.

(6) За прекршаје из става 1 тачака  од  1 до 10 казниће се физичко лице новчаном казном од 
1.000 до 5.000 КМ.

Члан 69
(1) Новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице:

1. ако обавља привредни риболов на риболовачким водама супротно одредби члана 8 става 
2 овог закона;

2. ако почне обављати привредни риболов супротно одредбама члана 9 става 2 овог закона;
3. ако обавља привредни риболов на риболовачком подручју или риболовачкој зони или 

риболовачким алатима или опремом која није уписана у одобрењу за привредни риболов (члан 13 
став 1 подставови 1 и 2);
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4. ако обавља риболов на поплављеном подручју водотока који се излио из корита (члан 28 
став 1);

5. ако обавља привредни риболов супротно одредби члана 8 става 3 (члан 13 став 1 подстав 
3);

6. ако почне обављати дјелатност аквакултуре без одобрења за аквакултуру (члан 43 став 2);
7. ако лови, прерађује или ставља у промет рибе за вријеме њиховог ловостаја (члан 54 став 

1  тачка 1);
8. ако лови, прерађује или ставља у промет недорасле рибе (члан 54 став 1 тачка 2);
9.  ако  лови  рибе  експлозивом  или  хемијским  средствима  која  их  убијају,  трују  или 

омамљују или ако тако уловљену рибу ставља у промет (члан 54 став 1 тачка 3);
10. ако порибљава риболовачке воде без доказа о здравственој исправности риба (члан 54 

став 1 тачка 9);
11. ако обавља риболов у систему који обезбјеђује несметан пролаз (члан 56 став 2);
12.  носилац  риболовачког  права  ако  новчана  средства  добијена  на  име  накнаде  за 

отклањање настале штете не искористи искључиво за  ту намјену (члан 60 став 3);
13. ако на име накнаде за привредни риболов не уплати средства у буџет Брчко дистрикта 

(члан 61 став 1); 
14.  ако  на  прописан  начин  не  распореди  и  уплати  средства  од  накнада  за  дозволу  за 

обављање рекреативно-спортског риболова (члан 61 ставови 2 и 3);
15.  носилац риболовачког права ако не искористи најмање 50% од средстава која су му 

распоређена за порибљавање у текућој години (члан 61 став 2 тачка 1).

(2) За радње из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 1.000 КМ и одговорно 
лице у правном лицу.

(3) За радње из става 1 тачака 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 овог члана казниће се новчаном казном од 
100 до 1.000 КМ лице које за носиоца дозволе обавља риболов.

(4) За радње из става 1 тачака 5, 7, 8, 9 и 11 овог члана казниће се новчаном казном од 100 до 
1.000 КМ и риболовац.

(5) За прекршаје из става 1 тачака 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 овог члана учињене други пут, 
физичком или правном лицу уз новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања дозволе за 
обављање привредног  риболова у  трајању од  најмање четири  мјесеца  до  шест  мјесеци, 
рачунајући од дана правоснажности рјешења.

(6) За прекршаје из става 1 тачака 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 овог члана учињене трећи пут, 
физичком или правном лицу уз новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања дозволе за 
обављање  привредног  риболова  у  трајању  од  најмање  шест  мјесеци  до  једне  године, 
рачунајући од дана правоснажности рјешења.

(7) За исте прекршаје из става 1 тачке 6 овог члана учињене трећи пут физичком или правном 
лицу уз новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања дозволе за аквакултуру у трајању од 
најмање шест мјесеци до једне године, рачунајући од дана правоснажности рјешења.

Члан 70
(1) Новчаном казном од 500 до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице:

1.  ако у прописаном року Одјељењу не достави податке за вођење Регистра риболовачких 
подручја или риболовачких зона (члан 6 став 3);

2.  ако носилац риболовачког права не премјести рибу из привремено стајаћих вода које 
су остале након поплаве у водоток који се излио из корита (члан 28 став 3);

3.  ако физичко или правно лице које има дозволу за привредни риболов не премјести 
рибу из привремено стајаћих вода у водоток који се излио из корита на којем смије 
обављати привредни риболов (члан 28 став 3);
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4.   ако  носилац  риболовачког  права  не  пријави  сваки  помор  риба  на  риболовачком 
подручју или у риболовачкој зони за коју је добио риболовачко право (члан 29 став 1);

5.  ако носилац риболовачког права не изради привредну основу у року од годину дана 
након склапања уговора о додјели риболовачког права или ако по истеку рока од шест 
година од дана потписивања привредне основе не обави ревизију привредне основе 
(члан 31 ставови 2 и 4);

6.   ако  на  риболовачким водама управља супротно привредној  основи или годишњем 
плану (члан 34 став 1);

7.  ако не организује риболовачку-чуварску службу на риболовачкој води за коју је добио 
риболовачко право (члан 35 став 1);

8.   ако  организује  одржавање  такмичења  у  рекреативно-спортском  риболову  без 
претходно обезбијеђеног одобрења (члан 42 ставови 2 и 3);

9.   ако  организује  одржавање  међународног  такмичења  у  рекреативно-спортском 
риболову без обезбијеђеног одобрења Одјељења (члан 42 ставови 2 и 4);

10.  ако узгаја  врсте риба и друге водене организме који нису уписани у одобрењу за 
аквакултуру (члан 47 став 1);

11.  ако  лови  рибу  подводном  пушком  или  остима  или  харпунима  или  електричном 
струјом или другим недозвољеним средствима или ако тако уловљену рибу стави у 
промет (члан 54 став 1 тачка 5);

12.  ако  обавља  риболов  ради  научног  или  стручног  истраживања  без  претходно 
обезбијеђене  дозволе  шефа  Одјељења  или  ако  га  обавља  супротно  условима 
наведеним у рјешењу којим се такав риболов дозвољава (члан 58 ставови 1 и 2);

13.  ако  носилац  риболовачког  права  не  омогући  несметан  рад  носиоцу  рјешења  за 
риболов ради научног или стручног истраживања на риболовачком подручју или у 
риболовачкој зони којом управља (члан 58 став 4);

14. ако обавља риболов супротно одредбама члана 59 става 2 овог закона;
15.  ако  у  обављању привредног  риболова или дјелатности аквакултуре не  води попис 

улова у привредном риболову или попис о аквакултури (члан 62 ставови 1 и 2);
16.  ако  у  обављању  привредног  риболова  или  дјелатности  аквакултуре  Одјељењу  не 

доставља прописане податке о привредном риболову или аквакултури (члан 63 став 
1).

 (2) За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 100 до 1.000 КМ 
и одговорно лице у правном лицу.

(3) За исте прекршаје из става 1 тачке 11 овог члана учињене трећи пут, физичком или правном 
лицу уз новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања дозволе за аквакултуру у трајању од 
најмање шест мјесеци до једне године, рачунајући од дана правоснажности рјешења.

(4) За радње из става 1 тачака 12 и 16 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 
100 до 1.000 КМ и лице које за носиоца одобрења за привредни риболов обавља риболов 
или лице које обавља рекреативно-спортски риболов.

(5) За радње из става 1 тачака 13 и 15 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 
100  до  1.000  КМ  и  лице  које  непосредно  обавља  риболов  ради  научног  или  стручног 
истраживања или лице које непосредно обавља риболов наведен у члану 59 овог закона.

(6) За исте прекршаје из става 1 тачака 12, 16 и овога члана учињене други пут, физичком или 
правном  лицу  уз  новчану  казну  изрећи  ће  се  и  мјера  одузимања  дозволе  за  обављање 
привредног риболова у трајању од најмање четири мјесеца до једне године, рачунајући од 
дана правоснажности рјешења.

(7) За исте прекршаје из става 1 тачака 12, 16 овог члана учињене трећи пут, физичком или 
правном  лицу  уз  новчану  казну  изрећи  ће  се  и  мјера  одузимања  дозволе  за  обављање 
привредног  риболова  од  најмање  шест  мјесеци  до  једне  године,  рачунајући  од  дана 
правоснажности рјешења.
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Члан 71
Новчаном  казном  од  100  до  1.000  КМ  казниће  се  за  прекршај  лице  које  непосредно  обавља 

привредни риболов ако није оспособљено за привредни риболов (члан 15 став 1).

Члан 72
(1) Новчаном казном од 100 до 1.000 КМ казниће се за прекршај лице:

1.  ако алатима, опремом и мамцима дозвољеним у рекреативно-спортском риболову лови 
рибу у заштићеним природним мрестилиштима (члан 5 став 2);

2.  ако лови рибу на риболовачким водама без дозволе (члан 17 став 1 тачка 2);
3.   ако рекреативно-спортски риболов не обавља уз употребу дозвољених риболовачких 

алата или опреме или мамаца (члан 22 став 1);
4.  ако ставља у промет рибе уловљене у рекреативно-спортском риболову (члан 22 став 3);
5.  ако на риболовачким водама лови рибе супротно привредној основи и годишњем плану 

(члан 34 став 2);
6.  ако риболовачком чувару не омогући обављање риболовачко-чуварског надзора или му 

не пружи све податке у вези са обављањем риболовачко-чуварског надзора (члан 39);
7.  ако на риболовачкој води на којој се риба узгаја у кавезима лови рибе или обавља друге 

радње које могу ометати дјелатност аквакултуре на удаљености мањој од 50 метара од 
постављених кавеза ( члан 48 став 1);

8.  ако на рибњаку у којем се обавља дјелатност аквакултуре лови рибу без дозволе носиоца 
одобрења за аквакултуру (члан 48 став 2);

9.  ако лови рибу на риболовачким водама уз употребу стране врсте рибе (живе или мртве) 
као мамца (члан 54 став 1 тачка 4);

10. ако лови рибу с више риболовачких алата или опреме него што је прописано прописом 
донесеним на основу овог закона (члан 54 став 1 тачка 6);

11. ако лови рибу директно руком, повлачењем и качењем удицом са спољне стране тијела 
рибе (члан 54 став 1 тачка 8);

12.  ако  омета  постављање  знакова  или  скида  знакове  којима  се  означава  риболовачко 
подручје или риболовачка зона, мрестилиште или узгајалиште (члан 54 став 1 тачка 10);

13. ако лови рибу унутар ограђеног простора хидроенергетског објекта (члан 54 став 1 тачка 
11);

14. ако лови рибу 100 метара узводно и низводно од ограде хидроенергетског објекта (члан 
54 став 1 тачка 12);

15.  ако  користи  сонар  за  локацију  рибе,  изузев  у  научне  сврхе  и  у  сврху  одређивања 
риболовачке основе (члан 54 став 1 тачка 13);

16. ако оставља отпад на мјесту обављања спортско-рекреативног или привредног риболова 
(члан 54 став 1 тачка 14).

(2) Новчаном казном од 100 до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице ако 
рибе уловљене у рекреативно-спортском риболову ставља у промет (члан 22 став 3).

(3) За радње из става 2 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 100 до 1.000 КМ 
и одговорно лице у правном лицу.

(4) Новчаном казном од 2.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице 
ако не спријечи обављање риболова унутар ограђеног простора хидроенергетског објекта 
(члан 54 став 11).

(5) за радње из става 4 овог члана казниће се новчаном казном од 100 до 1.000 КМ и одговорно 
лице у правном лицу.

Члан 73
(1) Новчаном казном од 100 до 200 КМ казниће се за прекршај:

26



1. носилац одобрења за привредни риболов или лице које за њега обавља привредни 
риболов, ако у обављању привредног риболова код себе нема одобрење за привредни 
риболов (члан 13 став 2);

2. носилац риболовачког права ако продаје одобрења за друго риболовачко подручје 
или другу риболовачку зону или упућује риболовце на риболовачко подручје или 
риболовачку зону за коју није добио риболовачко право или ако прода одобрење 
риболовцу који нема положен риболовачки испит (члан 21 став 4, члан 34 став 4);

3. носилац риболовачког права, ако риболовачки чувар у прописаном року не достави 
записник и пријаву о учињеном прекршају или записник о привременом одузимању 
риболовачког алата или опреме за риболов или улова надлежном инспектору (члан 
37 ставови 1 и 2); 

4. носилац  риболовачког  права,  ако  изврши  располагање   привремено  одузетим 
риболовачким алатом или опремом за риболов или уловом до предаје надлежном 
судском органу (члан 37 став 5);

5. физичко  или  правно  лице  ако  обавља  риболов  ради  научног  или  стручног 
истраживања без одобрења (члан 58 став 3);

6. ако се обавља риболов супротно прописаном одобрењу (члан 58 став 2);
7. носилац одобрења за риболов  који прије почетка риболова не обавијести носиоца 

риболовачког права и надлежног инспектора о мјесту и времену обављања риболова 
(члан 58 став 3);

8. носилац риболовачког права,  ако не омогући риболов ради научног или стручног 
истраживања на  риболовачком подручју  или  риболовачкој  зони  којом привређује 
(члан 58 став 4).

(2) За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 100 до 200 КМ 
одговорно лице у правном лицу.

Члан 74
(1) Новчаном казном од 100 до 500 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице које је 

носилац одобрења за аквакултуру ако се одобрење за аквакултуру не налази на узгајалишту 
или сједишту предузећа (члан 47 став 2).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 100 до 200 
КМ и одговорно лице у правном лицу.

Члан 75
Новчаном казном од 100 до 200 КМ казниће се за прекршај:

1. риболовац ако у риболову нема код себе дозволу (одобрење) (члан 22 став 2);
2. такмичар ако уловљену рибу не чува на начин предвиђен у члану 42 ставу 7 овог 

закона;
3. риболовац  ако  на  прописаном  обрасцу  носиоцу  риболовачког  права  не  достави 

податке о количини и саставу улова (члан 63 став 2).
                                                                        

Члан 76
(1) За прекршаје наведене у члану 68 ставу 1 тачки 6, те у члану 69 ставу 1 тачки 10 овог закона 

осим новчане казне  обавезно се  изриче и  заштитна мјера одузимања риба намијењених 
порибљавању риболовачке воде.

(2) За прекршаје наведене у члану 69 ставу 1 тачкама 2, 4, 8 и 10, у члану 69 ставу 1 тачкама 1, 
2, 3, 4,  5, 7, 8, 9 и 11, у члану 70 ставу 1 тачкама 12, 13 и 15, у члану 71, у члану 72 ставу 1 
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тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, те у члану 73 ставу 1 тачки 1 овога закона, осим новчане 
казне обавезно се изричу и заштитне мјере:

- одузимање улова рибе;
- одузимање  алата,  опреме  и  мамаца  за  риболов  којима  је  почињен  прекршај,  без 

обзира на то што је власник.
(3) За прекршаје наведене у члану 68 ставу 1 тачкама 5 и 7 овог закона, осим новчане казне 

обавезно  се  изриче  и  заштитна  мјера  одузимања  риба  намијењених  дјелатности 
аквакултуре.

(4) За прекршаје наведене у члану 70 ставу 1 тачки 11 овог закона осим новчане казне обавезно 
се  изриче  и  заштитна  мјера  одузимања  оних  врста  риба  које  нису  уписане  у  дозволу 
(одобрење) за аквакултуру.

Члан 77
(1)  Новчаном казном од 500 до  1.000 КМ казниће се  за  прекршај  страни  држављанин ако 

обавља привредни риболов у риболовачким водама Брчко дистрикта на начин који није у 
складу с међународним уговором (члан 67 став 1).

(2) За прекршај из става 1 овог члана изрећи ће се и заштитна мјера одузимања улова, алата, 
опреме и мамаца за риболов, те пловила или другог возила које је послужило за извршење 
прекршаја, без обзира на то ко је власник.

(3) За прекршај из става 3 тачака 1 и 2 овог члана осим новчане казне изрећи ће се заштитна 
мјера одузимања улова, алата, опреме и мамаца за риболов, те пловила или другог возила 
које је послужило за извршење прекршаја без обзира на то ко је власник.

(4) Ако капетан, вођа или члан посаде страног пловила којим се обављао привредни риболов не 
послуша наредбу службеног лица о заустављању пловила или неким другим поступком 
проузрокује опасност за живот људи или штету на имовини, осим новчане казне од 1.000 до 
20.000  КМ  изрећи  ће  се  и  заштитна  мјера  одузимања  пловила,  улова,  алата,  опреме  и 
мамаца за риболов, без обзира на то ко је власник.

Члан 78
Изрицање мјере одузимања одобрења за обављање привредног риболова из члана 68 става 4 или 5, 
члана 69 ставова 5 и 6, члана 70 ставова 7 и 8, односно одузимања одобрења за аквакултуру из 
члана 69 став 7 овог закона ограничава се на вријеме од 5 година, рачунајући од правоснажности 
рјешења.

Члан 79
Трошкове привођења прекршиоца и трошкове превоза и чувања пловила или неког другог возила, 
алата и опреме за риболов, те улова сноси прекршилац.

Члан 80
(1)  Новчаном казном од 500 до  1.000 КМ казниће се  установа  из  члана 7 овог  закона ако 

Одјељењу једном годишње не достави извјештај о обављању послова из своје дјелатности.
(2)  За  прекршај  из  става 1  овог члана новчаном казном од 100 до 1.000 КМ казниће се и 

одговорно лице у правном лицу.

Члан 81
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(1) Новчаном казном од 500 до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко или правно лице ако 
не поступи по рјешењу инспектора (члан 65 ставови 2, 3, 4, 5 и 6).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казнит ће се новчаном казном у износу од 100 до 1.000 
КМ и одговорно лице у правном лицу.

XI.   ПРЕЛАЗНЕ   И   ЗАВРШНЕ   ОДРЕДБЕ

Члан 82
(1) На основу овог закона градоначелник ће на предлог шефа Одјељења донијети у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона подзаконске акте:
 1. о границама риболовачких подручја и риболовачких зона (члан 4 став 3 овог закона);

2.  о облику, садржају и начину вођења катастра риболовачких подручја и риболовачких 
зона (члан 6 став 4 овог закона);
3. о начину, алатима и средствима којима се обавља риболов (члан 8 став 4 овог закона);
4.  о  облику,  садржају  и  начину  вођења  регистра  о  издатим  одобрењима  за  привредни 
риболов (члан 12 став 2 овог закона);
5. о програму и начину полагања риболовачког испита за привредни риболов (члан 15 став 
7 овог закона);
6.  о  облику,  садржају  и  начину  вођења  регистра,  о  издатим  увјерењима,  о  положеном 
риболовачком испиту за привредни риболов (члан 15 став 9 овог закона);
7. о програму и начину полагања риболовачког испита, образац и начин издавања увјерења, 
о положеном риболовачком испиту (члан 19. став 2. овог Закона),
8.  о  облику,  садржају  и  начину  вођења  регистра,  о  издатим  увјерењима,  о  положеном 
риболовачком испиту (члан 19 став 4 овог закона);
9. о начину израде привредне основе и њеног спровођења (члан 31 став 7 овог закона);
10. о начину обављања риболовачко-чуварске службе (члан 35 став 5 овог закона);
11. о облику и садржају легитимације и значке риболовачког чувара (члан 38 став 2 овог 
закона);
12. о програму, облику, садржају и начину издавања увјерења о положеном риболовачко-
чуварском испиту (члан 40 став 3 овог закона);
13.  облик,  садржај  и  начин  вођења  регистра  о  издатим  увјерењима  и  положеном 
риболовачко-чуварском испиту (члан 40 став 9 овог закона);
14. о заштити риба (члан 57 ставови 1, 2, 3, 4 и 5 овог закона);
15. о утврђивању накнаде за причињене штете (члан 60 став 2 овог закона);
16.  о  висини  накнаде  за  обављање  привредног  риболова  (члан  61  став  4  тачка  1  овог 
закона);
17.  о  облику,  садржају  и  висини  накнаде  за  дозволу  за  риболовце  чланове  удружења 
рекреативно-спортског друштва (члан 61 став 4 тачка 3).

Члан 83
(1) Привредне основе донесене прије ступања на снагу овог закона, остају на снази до рока на 

који су одобрене. 
(2) Изузетно  од  одредбе  став  1  овог  члана,  привредна  основа  за  подручје  ријеке  Саве  од 

границе  са  Федерацијом  БиХ  до  границе  с  Републиком  Српском,  а  која  се  односи  на 
обављање привредног риболова, носиоци привредне основе морају у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона ускладити их са овим законом и прописима донесеним на 
основу њега.

29



(3)Ако  на  одређеном  риболовачком  подручју  или  у  одређеној  риболовачкој  зони  дође  до 
угинућа риба већег од једне трећине ихтиомасе процијењене привредном основом из става 
1. овог члана, мора се обавити ревизија привредне основе (члан 31 став 5).

(4) Рјешења и уговори о коришћењу риболовачких подручја или риболовачких зона која су 
издата до дана ступања на снагу овог закона важе до расписивања јавног огласа и избора 
носиоца риболовачког права.

Члан 84
Физичка и правна лица која се баве рекреативно-спортским риболовом дужна су своје активности 
ускладити са овим законом.

Члан 85
(1) Физичка  и  правна  лица  која  обављају  привредни  риболов  обавезна  су  своје  пословање 

ускладити са овим законом.

Члан 86
(1) Физичка и правна лица која се баве аквакултуром дужна су свој рад и пословање ускладити 

са одредбама овог закона.

Члан 87
(1) Лица која немају положен риболовачки испит за привредни риболов, сходно одредби члана 

15 овог закона, морају тај испит положити у року од годину дана од дана ступања на снагу 
овог закона.

(2) Лица која  немају  положен риболовачки испит за  рекреативно-спортски риболов,  сходно 
одредби члана 19 овог закона морају тај испит положити у року од годину дана од дана 
примјене овог закона.

(3) Лица која  немају  положен испит за  риболовачке чуваре,  сходно одредби члана 40  овог 
закона, морају такав испит положити у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона.

                                                                               Члан 88
Даном ступања на снагу овог закона престају важити сви други прописи који су се до сада 
примјењивали на територији Брчко дистрикта БиХ.

Члан 89
Овај  закон ступа на снагу осмог  (8)  дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ».

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

          БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-324/05
Брчко, 17. новембар 2005. године
                                      

                     ПРЕДСЈЕДНИК

30



            СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             Проф. др Милан Томић 
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