На основу члана 37. став 3. и члана 43. став 1. Закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", број 36/09),
Министар животне средине и просторног планирања доноси

Правилник о начину вођења евиденције о улову
рибе, као и о изгледу и садржини јединственог
обрасца евиденције улова од стране рекреативног
риболовца
Правилник је објављен у "Службеном гласнику
РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године.
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују начин вођења евиденције о улову рибе
привредног друштва или предузетника које обавља привредни риболов, као и изглед и
садржина јединственог обрасца евиденције улова рекреативног риболовца (у даљем
тексту: риболовац).
Евиденција улова привредног друштва или предузетника које обавља привредни
риболов
Члан 2.
Привредно друштво или предузетник које обавља привредни риболов обавезно је да
води дневну евиденцију о улову рибе ажурно, уредно и тачно на начин који омогућава
увид у унете податке по хронолошком реду.
Члан 3.
Привредно друштво или предузетник које обавља привредни риболов доставља
кориснику месечни и годишњи извештај, на основу евиденције о улову рибе из члана 2.
овог правилника.

Евиденција улова рекреативног риболовца
Члан 4.
Риболовац је дужан да води евиденцију о улову рибе на обрасцу Е-1 који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Риболовац је обавезан да након завршетка риболова на риболовној води, а пре
одласка са риболовне воде, упише податке о задржаном улову у образац Е-1.
Образац Е-1 корисник издаје у облику књиге са повезом димензија 7,5 x 10,5 cm.
Образац Е-1 на првој страни садржи: "Република Србија", назив корисника рибарског
подручја и годину за коју је издат.
Образац Е-1 на другој страни садржи: име и презиме риболовца, адреса
пребивалишта риболовца, јединствени матични број грађана риболовца, серијски број
дозволе за рекреативни риболов и назив риболовне организације чији је риболовац
члан.
Образац Е-1 на унутрашњој страни садржи табелу за евиденцију улова и то: датум,
риболовну воду, врсту рибе kg/комада и потпис рибочувара.
Број унутрашњих страна одређује корисник у складу са потребама риболовца и не
сме бити мањи од 8 страна.
На последњој страни обрасца Е-1 налази се простор за белешке риболовца.
Члан 5.
Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године на обрасцу
Е-2 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Образац Е-2 садржи: име и презиме риболовца, адресу пребивалишта риболовца,
назив корисника рибарског подручја, серијски број дозволе за рекреативни риболов,
назив риболовне организације чији је риболовац члан и годину на коју се евиденција
односи, назив врсте риба, маса у kg и број комада уловљене рибе.
Образац Е-2 корисник издаје на белом папиру димензија 297 x 210 cm.
Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Број 010-00-140/2009-05
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