
 

                                                              
ZAKON 

 O  SLATKOVODNOM  RIBARSTVU
BRČKO DISTRIKTA  BiH



       Sukladno članku 23 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta 
BiH» brojevi:  1/00, 4/00, 7/04, 20/05 i 24/05) Skupština Brčko distrikta BiH je na 20. 
sjednici održanoj 16. i 17. studenog 2005. godine, usvojila

ZAKON
 O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

BRČKO DISTRIKTA BiH

I.  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1
     1.  Slatkovodno  ribarstvo  u  smislu  ovoga  zakona  je  upravljanje  ribama  slatkih 
(kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov, poribljavanje, akvakulturu,  zaštitu riba i  njihovih 
staništa.
     2. Ribe u slatkim vodama rabe se na održiv način koji doprinosi čuvanju bioloških 
razlika u ekološkom sustavu.
     3. Ribe u slatkim vodama dio su prirode od interesa za Brčko distrikt BiH i imaju 
njegov poseban značaj i zaštitu koja se provodi primjereno odredbama ovoga zakona.
     4. Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim 
zakonom i propisima donesenim na osnovi njega.

Članak 2
     U smislu ovoga zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je gospodarska grana uzgoja riba i drugih vodenih organizama u smislu 
reprodukcije i prehrane u ribnjacima, kavezima, ogradama ili lagunama;

2. dozvola  za  rekreativno-športski  ribolov  je  ovlast  na  osnovi  koje  ribolovci  mogu 
obavljati rekreativno-športski ribolov;

3. godišnji plan je dokument za provođenje gospodarske osnove tijekom kalendarske 
godine;

4. gospodarska osnova je stručna studija o načinu upravljanja ribolovnim područjem ili 
ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje rekreativno-športskog i gospodarskog 
ribolova;

5. gospodarski ribolov je lov riba radi osiguranja dohotka;
6. ihtiomasa je ukupna količina ribe na određenom  ribolovnom području u određenom 

vremenu;
7. lovostaja je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba,  osim riba iz akvakulture,  ne 

smiju loviti ni stavljati u promet;
8. mamac je sve ono čime se mami i lovi riba;
9. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol;
10. voditelj je voditelj odjela ovlaštenog za slatkovodno ribarstvo;
11.odjel je odjel ovlašten za slatkovodno ribarstvo;
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12.monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda i drugog živog svijeta;
13. nerazvijene ribe su svi razvijeni oblici riba koji još nisu dostigli spolnu zrelost;
14.oprema je sredstvo koje namjenom omogućava uporabu ribarskog alata;
15.nositelj odobrenja za akvakulturu je fizička ili pravna osoba koja je dobila odobrenje 

za gospodarsku granu akvakulture;
16.nositelj odobrenja za gospodarski ribolov je fizička ili pravna osoba koja je dobila 

odobrenje za gospodarski ribolov;
17.nositelj ribolovnog prava je fizička ili pravna osoba koja je na osnovi provedenog 

javnog  natječaja  stekla  ribolovno  pravo  na  određenom  području  ili  određenoj 
ribolovnoj zoni, za rekreativno-športski ribolov;

18.poribljavanje  je  plansko  unošenje  riba  u  ribolovne  vode  na  temelju  gospodarske 
osnove i godišnjeg plana;

19.odobrenje  je  ovlast  na  osnovi  koje  fizičke  ili  pravne  osobe  smiju  obavljati 
gospodarsku djelatnost ribolova ili akvakulture;

20. rekreativno-športski ribolov je lov riba udicom radi rekreacije ili športa;
21.revizija  gospodarske  osnove  je  usklađivanje  gospodarske  osnove  primjereno 

novonastalim uvjetima na nekom ribolovnom području za koje vrijedi gospodarska 
osnova;

22.ribolovac je fizička osoba koja se bavi rekreativno-športskim ribolovom na osnovi 
važeće dozvole za rekreativno-športski ribolov;

23.ribnjak  je  objekt  na  poljogospodarskom  ili  drugom  zemljištu  koji  se  rabi  za 
akvakulturu, a mogu biti toplovodni ili hladnovodni;

24.ribolovni čuvar je službena osoba nositelj ribolovno-čuvarskog prava koja je stručno 
osposobljena  za  obavljanje  kontrole  u  rekreativno-športskom  i  gospodarskom 
ribolovu;

25.ribolov je lov riba uz uporabu ribarskih alata i opreme, a može biti gospodarski i 
rekreativno-športski ribolov;

26.ribolovna zona je dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo 
radi ribolova, akvakulture ili zaštite riba;

27.ribolovne vode su slatke vode na kojima se obavlja ribolov;
28. ribolovne udruge su udruge ribolovaca u obavljanju rekreativno-športskog ribolova 

na  određenom  ribolovnom  području  ili  u  određenoj  ribolovnoj  zoni,  u  kojoj  su 
propisane sve mjere za provođenje zaštite riba;

29.ribarski alat je pribor kojim se obavlja ribolov;
30.ribolovno  pravo  je  osnovni  akt  kojim  se  nositeljima  omogućava  obavljanje 

rekreativno-športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj 
ribolovnoj zoni, u kojoj su propisane sve mjere za provođenje zaštite riba na tom 
ribolovnom području ili u toj ribolovnoj zoni;

31.ribolovno područje je područje određenog vodotijeka sa svim njegovim pritocima i 
plovnim  područjima,  odnosno  područje  stajaćih  voda  koje  predstavlja  biološku, 
hidrografsku i gospodarsku cjelinu i ima uvjete za ribolov, akvakulturu i zaštitu riba, 
stručno  sustavno  praćenje  i  primjenu  mjera  od  važnosti  za  razvoj  slatkovodnog 
ribarstva;
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32.slatke vode (kopnene vode) su sve tekuće vode s njihovim plovnim područjima i svi 
drugi oblici stajaćih voda;

33.stavljati u promet, znači prodavati ili vršiti zamjenu ribe;
34. strane  vrste  riba  (alohtone)  su  one  vrste  koje  ne  borave  isključivo  u  određenoj 

ribolovnoj vodi;
35.ulov su ulovljeni primjerci riba u rekreativno-športskom i gospodarskom ribolovu;
36.zaštita  je  zbir  mjera  koje  se  poduzimaju  radi  očuvanja  i  osiguranja  uvjeta  za 

dugoročnu i održivu uporabu riba.

Ribolovne vode

Članak 3
(1) Ribolovne vode su sve slatke vode, u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se 
upravlja u svrhu rekreativno-športskog ili gospodarskog ribolova osim voda:

1. u  posebno  zaštićenim dijelovima  prirode  proglašenim na  osnovi  posebnog 
zakona;

2. u ribnjacima;
3. u akumulacijama, jezerima ili tekućim vodama iz kojih se zahvata voda za piće 

i koje su na osnovi posebnog zakona zaštićene;
4. u akumulacijama,  jezerima i  tekućim vodama koje  su  rezervirane za javnu 

uporabu.
(2)Ribolovne vode su stajaće i tekuće.
(3) Stajaće vode su prirodna i vještačka jezera, bare i stari riječni rukavci koji nemaju 
vezu s tekućom  vodom, a tekuće su sve ostale ribolovne vode.
(4) Rekreativno-športski ribolov na ribolovnim vodama može se obavljati pod uvjetima 
određenim  ovim zakonom i propisima donesenim na osnovi njega.
(5) Iznimno na vještačkim jezerima nastalim iskorištavanjem mineralnih sirovina, a koja 
su upisana u registar ribolovnih područja i zona, gradonačelnik na prijedlog voditelja 
odjela može dozvoliti obavljanje ribolova suprotno odredbama ovoga zakona i propisa 
donesenih na osnovi njega, čime se regulira lovostaj, najmanja veličina riba i količina 
ulovljene ribe.

     (6) Rješenje iz stavka 5 ovoga članka za neku stajaću vodu na osnovi zahtjeva nositelja 
ribolovnog
prava donosi voditelj odjela.

                                                             Članak 4
(1)Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.
(2)Ribolovna područja dijele se na ribolovne zone.
(3)Granice ribolovnih područja i ribolovnih zona utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.
 1. Voditelj odjela dužan je prije podnošenja prijedloga pribaviti mišljenje Odjela 
za  urbanizam,  imovinske  odnose  i  gospodarski  razvoj,  Odjela  za  javnu  sigurnost  i 
Policije Brčko distrikta BiH.
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(4)Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela može, radi zaštite interesa i sigurnosti 
Brčko distrikta BiH, privremeno zabraniti  obavljanje gospodarskog i  rekreativno-
športskog  ribolova  na  ribolovnim područjima  i  u  ribolovnim zonama  kojima  se 
prostire granica Brčko distrikta BiH, kao i u neposrednoj blizini objekata (mostova, 
luka, pristaništa, riječno-graničnih prijelaza i dr.).

Članak 5
(1) Pojedine ribolovne vode ili njihovi dijelovi mogu se proglasiti posebnim staništima 

ako je to potrebno zbog bioloških razloga ili ako je mriještenje riba u tim vodama od 
posebne gospodarske važnosti.

(2)U posebnim staništima zabranjen je ribolov.
(3)Posebna staništa utvrđuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.
(4) Voditelj odjela prije upućivanja prijedloga dužan je osigurati mišljenje ustanove iz 
članka 7 ovoga    zakona koja je izradila gospodarsku osnovu i dala stručno mišljenje za 
slatkovodne vode Brčko distrikta. 

Evidencija ribolovnih područja i zona

                                                      Članak 6
(1) Radi  evidencije  podataka  o  površini  ribolovnog  područja  i  ribolovne  zone,  o 

granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količinama i vrstama riba, te o 
nositeljima ribolovnih prava na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama vodi 
se Katastar ribolovnih područja i ribolovnih zona.

(2)Katastar iz stavka 1 ovoga članka vodi odjel.  
(3)Nositelji ribolovnih prava dužni su dostaviti podatke za vođenje Katastra iz stavka 1 

ovoga članka odjelu do konca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
(4)Oblik,  sadržaj  i  način  vođenja  Katastra  iz  stavka  1  ovoga  članka  propisuje 

gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

                                                                   Članak 7
(1) Poslove u oblasti slatkovodnog ribarstva obavljaju, ustanove ili druge pravne osobe 

koje  su  registrirane  za  stručna  i  znanstvena  istraživanja  iz  oblasti  slatkovodnog 
ribarstva ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove).

(2) Ustanove iz stavka 1 ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:
1. izrađuju gospodarske osnove;
2. vrše reviziju gospodarske osnove;
3. rade stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere 

za zaštitu riba i unapređivanje ribolova (monitoring);
4. razvrstavaju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unapređivanje 

akvakulture;
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5. obavljaju  kemijska  istraživanja  voda  u  ribnjacima  i  ribolovnim 
vodama;

6. obavljaju  istraživanja  na  području  primarne  organske  proizvodnje 
(bakterioplanktona, fitoplanktona i vodnog bilja) za potrebe ribarstva;

7. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske proizvodnje 
(zooplanktona i faune dna) za potrebe ribolovstva;

8. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode 
(introdukcija i reintrodukcija);

                          9. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba. 
(3) Radi praćenja stanja u slatkovodnom  ribarstvu ustanove iz stavka 1 ovoga članka 
dužne su o obavljenim poslovima iz svoje oblasti najmanje jednom godišnje izvijestiti 
odjel.

                                                          Članak 8
(1)Ribolovna oblast se dijeli na gospodarsku i rekreativno-športsku oblast ribolova. 
(2)Gospodarski ribolov smije se obavljati na području rijeke Save u granicama Brčko 

distrikta BiH.
(3)Granice  područja  iz  stavka  2  ovoga  članka  utvrđuje  gradonačelnik  na  prijedlog 

voditelja odjela.
(4)Broj  odobrenja  za  gospodarski  ribolov,  količinu  ribolovnog  alata  i  opreme,  te 

količinu i  vrstu ulova, utvrdit će gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.
 1.  voditelj odjela  je  dužan  prije  podnošenja  prijedloga  osigurati  mišljenje 
ustanove iz članka 7 ovoga zakona koja je izradila gospodarsku osnovu.
(5)Količina dozvoljenog ulova iz stavka 2 ovoga članka smije iznositi do 50% količine 

dozvoljenog   ulova određenog gospodarskom osnovom.
(6) Za obavljanje gospodarskog ribolova plaća se naknada.

II.   GOSPODARSKI   RIBOLOV

Članak 9
(1)Gospodarski ribolov mogu obavljati fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje 

gospodarskog ribolova.
(2)Fizičke i pravne osobe mogu početi obavljanje gospodarskog ribolova:

1. ako imaju odobrenje za gospodarski ribolov;
2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za 

gospodarski  ribolov  ili  ima  radnike  stručno  osposobljene  za  gospodarski 
ribolov;

3. ako su ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u odobrenju i 
imaju konstrukcijsko-tehničke  oznake sukladno odredbama ovoga zakona i 
propisima donesenim na osnovi njega.
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Članak 10
(1)Odobrenje za gospodarski ribolov daje odjel.
(2)Odobrenje za gospodarski ribolov sadrži:

1. naziv  poduzetnika  ili  naziv  pravne  osobe  kojoj  se  daje  odobrenje  za 
gospodarski ribolov;

2. naveden  dio  ribolovnog  područja  ili  ribolovne  zone  u  kojem će  obavljati 
gospodarski ribolov;

3. vrstu i broj ribolovnog alata i opreme kojom će obavljati gospodarski ribolov;
4. naziv i registarsku oznaku plovila kojim će obavljati gospodarski ribolov.

(3)Oblik,  sadržaj  i  način  izdavanja  odobrenja  za  gospodarski  ribolov  propisuje 
gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

(4)Odobrenje za gospodarski ribolov daje se na osnovi javnog oglasa.
(5) Javni oglas raspisuje se na osnovi odluke gradonačelnika.
(6)Uvjete oglasa za davanje odobrenja za gospodarski ribolov propisuje gradonačelnik 

na prijedlog voditelja odjela.
(7) Postupak  javnog  oglasa  za  davanje  odobrenja  za  gospodarski  ribolov  provodi 

povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.
(8)Povjerenstvo iz stavka 7 ovoga članka daje voditelju odjela prijedlog za davanje 

odobrenja iz stavka 4 ovoga članka.
(9)Protiv  rješenja  kojim  se  odobrenje  daje  ili  uskraćuje,  dozvoljena  je  žalba 

Apelacijskom povjerenstvu  Vlade Brčko distrikta BiH.
(10)  Obavijest  o  davanju  odobrenja  za  gospodarski  ribolov  obvezno  se  dostavlja 
nositelju ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu koja je dodijeljena.

Članak 11
(1) Odobrenje za gospodarski ribolov nije prenosivo.
(2)Odobrenje za gospodarski ribolov oduzet će se rješenjem voditelja odjela:

1. ako  se  utvrdi  da  fizička  ili  pravna  osoba  kojoj  je  dano  odobrenje  za 
gospodarski ribolov nema propisane alate ili opremu za ribolov;

2. ako  se  utvrdi  da  fizička  ili  pravna  osoba  kojoj  je  dano  odobrenje  za 
gospodarski ribolov  nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ako 
nema zaposlene radnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov;

3. ako se utvrdi da korisnik odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova ne 
plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova;

4. ako izlovljava ribu u vrijeme lovostaja.
(3)Protiv  rješenja  o  oduzimanju odobrenja  iz  stavka 2  ovoga članka,  dozvoljena  je 

žalba Apelacijskom povjerenstvu Vlade Brčko distrikta BiH.
(4) Odobrenje  za  gospodarski  ribolov  prestaje  važiti  prestankom  postojanja  pravne 

osobe ili smrću fizičke osobe.
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(5)Rješenje o oduzimanju odobrenja za gospodarski ribolov iz stavka 1 ovoga članka 
dostavlja se ovlaštenom inspektoru.

Članak 12
(1) Odjel vodi Registar o danim odobrenjima za gospodarski ribolov.
(2)Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o danim odobrenjima za gospodarski ribolov 

propisuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Članak 13
(1)Korisnici odobrenja za gospodarski ribolov smiju obavljati ribolov:

- samo na onom dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone koja je upisana u 
odobrenju za gospodarski ribolov;

- samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su navedeni u odobrenju za 
gospodarski ribolov;

- primjereno propisima iz članka 8 stavci 3 i 4 ovoga zakona.
(2) Korisnik odobrenja ili osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora kod 

sebe imati odobrenje kad obavlja gospodarski ribolov.
(3)Korisnik odobrenja obvezan je plaćati naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova.
(4)Naknada iz stavka 3 ovoga članka je prihod proračuna Brčko distrikta BiH.

Članak 14
Uvjete i način obavljanja gospodarskog ribolova, visinu naknade za gospodarski ribolov, 
namjenu,  vrstu i  količinu alata  i  opreme koji  se  smije rabiti  u  gospodarskom ribolovu 
propisuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Ispiti za gospodarski ribolov

Članak 15
(1) Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela donosi program za polaganje ispita za 

gospodarski ribolov za osobe iz članka 9 stavak 2 točka 2 ovoga zakona.
(2) Voditelj  odjela  je  dužan  prije  podnošenja  prijedloga  iz  stavka  1  ovoga  članka 

zatražiti mišljenje od Gospodarske komore i Odjela za javnu sigurnost.
(3) Ribolovne  ispite  provodi  povjerenstvo  koje  imenuje  gradonačelnik  na  prijedlog 

voditelja odjela.
(4) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu za gospodarski ribolov izdaje odjel.
(5) Osoba  koja  je  na  osnovi  ranijih  propisa  položila  ribolovni  ispit  za  gospodarski 

ribolov stječe pravo na uvjerenje bez obveze ponovnog polaganja.
(6) Način polaganja ribolovnog ispita za gospodarski ribolov, oblik i način izdavanja 

uvjerenja  o  položenom  ribolovnom  ispitu  za  gospodarski  ribolov  propisuje 
gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.
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(7) Odjel  vodi  Registar  o  izdanim  uvjerenjima  i  položenom  ribolovnom  ispitu  za 
gospodarski ribolov.

(8) Oblik,  sadržaj  i  način  vođenja  Registra  o  izdanim  uvjerenjima  i  položenom 
ribolovnom  ispitu  za  gospodarski  ribolov  propisuje  gradonačelnik  na  prijedlog 
voditelja odjela.                                       

Članak 16
(1)Troškove polaganja ribolovnog ispita snosi kandidat.
(2) Visinu iznosa troškova iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.
(3)Članovi povjerenstva za ribolovne ispite imaju pravo na naknadu za rad. 
(4)Naknadu iz stavka 3 ovoga članka određuje gradonačelnik na prijedlog voditelja 

odjela.

                                III.  REKREATIVNO-ŠPORTSKI   RIBOLOV

Članak 17
      (1) Ribu na ribolovnim vodama mogu loviti ribolovci:

- koji  imaju  položen  ispit  za  lov  riba  u  rekreativno-športskom  ribolovu  (u 
daljnjem tekstu: ribolovni ispit);

- koji imaju dozvolu za ribolov u rekreativno-športskom ribolovu (u daljnjem 
tekstu: dozvola).

(1) Iznimno od odredbe  stavka  1  podstavka  2  ovoga članka  uvjerenje  o  položenom 
ribolovnom ispitu ne moraju imati osobe koje do konca tekuće godine navršavaju 14 
godina starosti, kao i druge osobe  prilikom kupovine dnevne dozvole, pod uvjetom 
da su u pratnji ribolovca koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ispitu.

(2)Stranoj  osobi  na  osnovi  predočenih  dokumenata  o  položenom ribolovnom ispitu 
izdat će se dozvola.

Članak 18
(1) U oblasti rekreativno-športskog ribolova odjel obavlja sljedeće poslove: 
  1.  izdaje uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu osobama koje su položila 
ribolovni ispit za rekreativno-športski ribolov; 

             2. izdaje uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu osobama koje su na osnovi 
ranijih  propisa  položile  ribolovni  ispit  i  time  stekle  pravo  na  uvjerenje  bez 
obveze ponovnog polaganja, a na osnovi stavka 1 točka 1 ovoga članka;

             3.  vodi registar o izdanim uvjerenjima o položenom ribolovnom ispitu za 
rekreativno-športski ribolov; 

      4.   izdaje  dozvole  iz  članka  21  stavak 1  ovoga zakona nositeljima prava  na 
određenom ribolovnom          području ili ribolovnoj zoni;
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5.  izdaje odobrenja za sva natjecanja u rekreativno-športskom ribolovu, a na osnovi 
godišnjeg  plana  natjecanja  nositelju  ribolovnog  prava  na  rekreativno-športski 
ribolov;

6.  prikuplja podatke podnositelja ribolovnog prava za rekreativno-športski ribolov, 
o količini, sastavu ulova i dr.;

     7.  izdaje  značke i  ribolovne  dozvole  na zahtjev nositelja  ribolovnog prava uz 
naknadu.
  (2)  Odjel  provodi  polaganje  ribolovnog  ispita  prema  programu  za  polaganje 
ribolovnog  ispita  te  ribolovno-čuvarskog  ispita  prema  programu  za  polaganje 
ribolovno-čuvarskog ispita u rekreativno-športskom ribolovu.
  (3) Odjel može poslove iz stavaka 1 i 2 ovoga članka u oblasti rekreativno-športskog 
ribolova prenijeti na Savez ribolovnih udruga ili neki sličan oblik asocijacije ribolovaca 
na razini  Distrikta  primjereno Zakonu o povjeravanju javnih ovlasti  Brčko distrikta 
BiH.

                                                       Ispit za rekreativno-športski ribolov

Članak 19
(1) Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela donosi program za polaganje ispita za 

rekreativno-športski ribolov za osobe iz članka 17 stavak 1 ovoga zakona.
(2) Voditelj odjela može prije podnošenja prijedloga iz stavka 1 ovoga članka zatražiti 

mišljenje od Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj te Odjela 
za javnu sigurnost.

(3) Ribolovne  ispite  provodi  povjerenstvo  koje  imenuje  gradonačelnik  na  prijedlog 
voditelja odjela.

(4) Uvjerenje  o  položenom ribolovnom  ispitu  za  rekreativno-športski  ribolov  izdaje 
odjel.

(5) Osoba  koja  je  na  osnovi  ranijih  propisa  položila  ribolovni  ispit  za  rekreativno-
športski ribolov stječe pravo na uvjerenje bez obveze ponovnog polaganja.

(6) Način  polaganja  ribolovnog  ispita  za  rekreativno-športski  ribolov,  oblik  i  način 
izdavanja uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu za rekreativno-športski ribolov 
propisuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

(7) Odjel vodi Registar o izdanim uvjerenjima i položenom ribolovnom ispitu.
(8) Oblik,  sadržaj  i  način  vođenja  Registra  o  izdanim  uvjerenjima  i  položenom 

ribolovnom  ispitu  za  rekreativno-športski  ribolov  propisuje  gradonačelnik  na 
prijedlog voditelja odjela.

Članak 20
(1) Troškove povjerenstva za ribolovne ispite snosi kandidat.
(2)Visinu iznosa troškova iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.
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Dozvole

Članak 21
(1) Dozvole za stjecanje ribolovnog prava u rekreativno-športskom ribolovu nositelju 

ribolovnog prava izdaje odjel.
(2)Ribolovci  dozvole  za  obavljanje  rekreativno-športskog  ribolova  na  određenom 

ribolovnom  području  ili  u  određenoj  ribolovnoj  zoni  dobivaju  od  nositelja 
ribolovnog prava za to ribolovno područje ili tu ribolovnu zonu.

(3) Nositelj ribolovnog prava može izdavati dozvole:
1. samo za ribolovno područje  ili  ribolovnu zonu za koju je  dobio ribolovno 

pravo;
2. samo ribolovcima s položenim ribolovnim ispitom;
3. domaćim i stranim osobama za godinu u kojoj navršavaju 15 ili više godina 

prema odredbama članka 15 ovoga zakona. 
(4)Dozvola  vrijedi  samo  na  ribolovnom  području  ili  u  ribolovnoj  zoni  za  koju  je 

nositelj  dobio  ribolovno  pravo  kao  i  na  drugom  području,  drugog  nositelja 
ribolovnog  prava  s  kojim  je  nositelj  ribolovnog  prava  zaključio  ugovor  o 
recipročnom pravu.

(5)Dozvola za ribolovne članove udruge rekreativno-športskih ribolovaca potvrđena od 
odjela,  a  izdana  od  nositelja  ribolovnog  prava  vrijedi  na  svim  tekućim vodama 
područja Brčko distrikta BiH.

Članak 22
(1) Ribolovci  smiju  loviti  ribe  uz  uporabu  dozvoljenih  ribolovnih  alata,  opreme  i 

mamaca.
(2)U ribolovu ribolovci moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili 

ribolovnu zonu na kojoj obavljaju ribolov.
(3)Ribe ulovljene u rekreativno-športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Članak 23
Način, vrstu i količinu ribolovnog alata, opreme i mamaca, koje ribolovac smije rabiti u 
ribolovu utvrđuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

11



Ribolovno pravo

Članak 24
(1)Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom u kojoj se obavlja rekreativno-športski 

ribolov  upravlja nositelj ribolovnog prava.
(2)Ribolovno  pravo  stječe  fizička  ili  pravna  osoba  na  osnovi  javnog  oglasa  kojeg 

provodi odjel.
(3)Uvjete javnog oglasa za dodjelu ribolovnog prava donosi gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.
(4) Ribolovno pravo obuhvaća obavljanje rekreativno-športskog ribolova na određenom 

ribolovnom  području  ili  ribolovnoj  zoni  u  kojima  su  propisane  sve  mjere  za 
provođenje  zaštite  riba,  kao  i  gospodarenje  primjereno  godišnjem  planu  i 
gospodarskoj osnovi za unapređivanje ribarstva.

(5)Odluku o raspisivanju javnog oglasa i  uvjete za dodjelu ribolovnog prava donosi 
gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

(6)Sudionici  na  javnom oglasu  dužni  su  priložiti  program gospodarenja  ribolovnim 
područjem ili ribolovnom zonom.

(7) Postupak za dodjelu ribolovnog prava provodi povjerenstvo.
(8)Povjerenstvo iz stavka 7 ovoga članka imenuje gradonačelnik na prijedlog voditelja 

odjela.
(9)Voditelj odjela donosi rješenje o dodjeli ribolovnog prava i s nositeljem ribolovnog 

prava zaključuje ugovor.
(10)Ugovor iz prethodnog stavka zaključuje se na razdoblje od pet godina.

Članak 25
Nositelj ribolovnog prava ne smije to pravo prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

Članak 26
Voditelj  odjela  može  nositelju  ribolovnog  prava  rješenjem oduzeti  ribolovno  pravo na 
ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni ako:

1. gospodarski  ribolov  obavlja  suprotno  gospodarskoj  osnovi  ili  godišnjem 
planu;

2. ne provodi mjere predviđene ugovorom, gospodarskom osnovom ili godišnjim 
planom;

3. ili se zbog nezakonitog načina gospodarenja pogoršavaju hidrološka, fizičko-
kemijska i biološka svojstva ribolovne vode.
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Članak 27
(1)U slučaju promjene namjene ribolovnog područja ili ribolovne zone voditelj odjela 

će  rješenjem oduzeti  ribolovno pravo na tom ribolovnom području ili  ribolovnoj 
zoni.

(2)Pod promjenom namjene iz stavka 1 ovoga članka podrazumijeva se, pored ostalog i 
proglašenje ribolovnog područja ili ribolovne zone:

1. zaštićenim dijelom prirode;
2. akumulacijom, jezerom, tekućom vodom iz koje se zahvata voda za piće i 

javnu potrošnju;
3. akumulacijom,  jezerom,  tekućom  vodom  koja  je  rezervirana  za  javnu 

potrošnju.
(3)Nositelj  ribolovnog prava  kojem je  ribolovno pravo oduzeto na osnovi  stavka 1 

ovoga  članka  ima  pravo  tražiti  od  novog  korisnika  naknadu  neiskorištenih 
materijalnih sredstava koja je uložio u ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju 
mu je oduzeto ribolovno pravo.

Članak 28
(1)Na poplavljenom području vodotijeka koji se izlio iz korita zabranjeno je obavljanje 

ribolova dok se voda ne povuče u korito.
(2) Nositelj ribolovnog prava ima obvezu premjestiti ribu iz privremeno stajaćih voda, 

koje  su  ostale  nakon  poplave  u  vodama  koje  su  se  izlile  iz  korita,  ako  to 
omogućavaju klimatski i zemljopisni uvjeti.

(3)Odredbe iz stavka 2 ovoga članka odnose se na fizičke i pravne osobe koje imaju 
dozvolu za gospodarski ribolov na tom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni.

Članak 29
(1)Nositelj ribolovnog prava dužan je ovlaštenom inspektoru prijaviti svaki pomor ribe 

na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

Članak 30
Nositelj ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne 
zone za koju je dobio ribolovno pravo:

1. ako je to predviđeno gospodarskom osnovom;
2. ako je registriran za obavljanje akvakulture;
3. ako ima odobrenje za akvakulturu.
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Gospodarska osnova

Članak 31
(1)Gospodarska  osnova  izrađuje  se  za  ribolovno  područje  ili  ribolovnu  zonu  i 

predstavlja osnovni dokument za upravljanje ribolovnim područjem ili ribolovnom 
zonom.

(2)Nositelj  ribolovnog  prava  dužan  je  u  roku  od  godinu  dana  nakon  potpisivanja 
ugovora  o  dodjeli  ribolovnog  prava  izraditi  gospodarsku  osnovu  za  dobiveno 
ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

(3)Troškovi iz stavka 2 ovoga članka uplaćuju se na žiroračun ustanove iz članka 7 
ovoga  zakona,  a  visina  i  način  uplate  troškova  utvrđuje  se  posebnim ugovorom 
između ustanove i nositelja ribolovnog prava.

(4)Gospodarska osnova vrijedi uz trajni monitoring, a najkasnije u roku od šest godina 
od dana potvrđivanja gospodarske osnove, mora se obnoviti  revizija gospodarske 
osnove.

(5)U  slučaju  pomora  riba,  većeg  od  jedne  trećine  ukupne  mase  procijenjene 
gospodarskom osnovom mora se obaviti revizija gospodarske osnove.

(6)Gospodarska osnova sadrži:
1. podatke o nositelju ribolovnog prava;
2. podatke o ribolovnom području i ribolovnoj zoni;
3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava iz članka 24 stavci 8 i 9 ovoga 

zakona;
4. osnovna  hidrografska,  fizičko-kemijska  i  biološka  svojstva  ribolovnog 

područja;
5. vrste, količinu i zdravstveno stanje riba;
6. mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera;
7. maksimalnu dnevnu i godišnju količinu dozvoljenog ulova po vrstama riba, 

određenu na osnovi veličine ribljeg fonda i godišnjeg prirasta riba;
8. vrijeme u kojem je dozvoljen lov riba i najmanju veličinu ribe ispod koje se 

ne smije loviti;
9. program poribljavanja (vrijeme, količinu i vrstu riba);
10.mjere za zaštitu prirodnih mrjestilišta;
11.ekonomsku osnovu uporabe ribolovnog područja;
12.organizaciju ribočuvarske službe;
13.studiju utjecaja na životni okoliš u slučaju unosa stranih vrsta ili podvrsta riba 

u ribolovne vode;
14.mjere zaštite i uporaba voda primjereno propisima o vodama;
15.vrste  mamaca,  stanje  mamaca  i  maksimalno  dozvoljenu  količinu  mamaca 

kojima je dozvoljeno loviti ribu tijekom ribolova na određenom ribolovnom 
području ili ribolovnoj zoni.
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(7)Način izrade  gospodarske osnove i  njeno provođenje  propisuje  gradonačelnik na 
prijedlog voditelja odjela.

Članak 32
(1) Gospodarsku osnovu i reviziju gospodarske osnove iz članka 31 ovoga zakona na 

zahtjev nositelja ribolovnog prava radi ustanova iz članka 7 ovoga zakona.
(2)Gospodarsku  osnovu,  reviziju  gospodarske  osnove  i  godišnji  plan  potvrđuje 

povjerenstvo za gospodarske osnove.
(3)Povjerenstvo od pet članova iz stavka 2 ovoga članka, imenuje gradonačelnik na 

prijedlog voditelja odjela.  
(4)Predsjedniku,  članovima i  tajniku povjerenstva iz stavka 2 ovoga članka pripada 

naknada koju utvrđuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Godišnji plan

Članak 33
(1)Primjereno gospodarskoj osnovi radi se godišnji plan.
(2)Godišnji plan izrađuje nositelj ribolovnog prava.
(3) Godišnji plan sadrži:

1. procjenu količine ribe i njenog prirasta u ribolovnom području ili ribolovnoj 
zoni;

2. dozvoljeni godišnji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni ulov ribe;
3. plan poribljavanja prema količinama i vrstama te potrebna novčana sredstva;
4. mjere i  način zaštite  ribolovnog područja, ribolovne zone ili  njenog dijela, 

organizaciju rada ribolovno-čuvarske službe te plan rada na uređenju životnog 
okoliša;

5. planirana novčana sredstva i namjenu uporabe tih sredstava.
(4)Način  izrade  godišnjeg  plana  i  njegovo  provođenje  propisuje  gradonačelnik  na 

prijedlog voditelja odjela.

Članak 34
(1)Zabranjeno  je  ribolovnim  vodama  upravljati  suprotno  gospodarskoj  osnovi  ili 

godišnjem planu.
(2) Zabranjeno je ribolovcima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj 

osnovi i godišnjem planu.
(3)Zabranjeno je privređivanje pravnoj ili  fizičkoj osobi na ribolovnom području ili 

ribolovnoj zoni za koju nije dobila ribolovno pravo.
(4)Zabranjeno je nositelju ribolovnog prava izdavanje dozvola ili upućivanje ribolovaca 

na ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju nositelj ribolovnog prava nije dobio 
ribolovno pravo.
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                                               Ribolovno-čuvarska služba

Članak 35
(1)Radi  zaštite  ribolovnog  područja  ili  ribolovne  zone  nositelji  ribolovnog  prava 

obvezni su organizirati  ribolovno-čuvarsku službu.
(2)Ribolovno-čuvarsku službu obavljaju ribolovni čuvari.
(3)Ribolovne čuvare imenuje nositelj ribolovnog prava za ribolovne vode za koje je 

dobio ribolovno pravo.
(4)Ribolovni čuvari imaju ovlasti propisane ovim zakonom i propisima donesenim na 

osnovi njega.
(5)Način obavljanja  ribolovno-čuvarske službe propisuje  gradonačelnik na  prijedlog 

voditelja odjela.

Članak 36
             Ribolovni čuvar u obavljanju svoje djelatnosti ovlašten je:

1. zatražiti na uvid dozvolu za obavljanje ribolova;
2. pregledati ribolovni alat i opremu za ribolov i ulov;
3. zatražiti  osobnu  iskaznicu  ili  drugu  ispravu  na  uvid  na  osnovi  koje  može 

utvrditi identitet;
4. privremeno oduzeti ribolovni alat i opremu za ribolov i ulov.

Članak 37
(1)Ako ribolovni čuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribolovno-

čuvarsku službu osobu koja obavlja rekreativno-športski ili gospodarski ribolov ili 
druge radnje suprotne ovom zakonu i propisima donesenim na osnovi njega, dužan 
je u roku od tri dana o tome sastaviti zapisnik i dostaviti ga ovlaštenom inspektoru.

(2)Ako ribolovni čuvar u vezi s Pravilnikom o obavljanju ribolovno-čuvarske službe 
osobi  iz  stavka 1 ovoga članka privremeno oduzme ribolovni  alat  ili  opremu za 
ribolov ili ulov, dužan je u roku od 24 sata o tome sastaviti zapisnik i dostaviti s 
potvrdom o privremenom oduzimanju ovlaštenom inspektoru.

(3)Osobi od koje se oduzimaju ribolovni alat ili oprema za ribolov ili ulov izdaje se 
potvrda s točno navedenim predmetima i ulovom po vrstama i količinama.

(4) Nositelj  ribolovnog  prava  dužan  je  osigurati  uvjete  za  oduzimanje,  čuvanje  i 
održavanje privremeno oduzetog ribolovnog alata i opreme za ribolov i  ulova do 
njihove predaje ovlaštenom sudskom organu.

(5) S  privremeno  oduzetim  ribolovnim alatom i  opremom  za  ribolov  i  ulovom,  do 
predaje ovlaštenom sudskom organu, nositelj ribolovnog prava ne može raspolagati 
(uništiti, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili 
drugim propisom nije drugačije regulirano.
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Članak 38
(1)Ribolovni čuvari imaju legitimaciju i značku kojom se dokazuje njihovo službeno 

pravo, identitet i ovlast.
(2)Formular legitimacije i značke ribolovnog čuvara uputom propisuje gradonačelnik 

na prijedlog voditelja odjela.
(3)Legitimaciju  i  značku  ribolovnom  čuvaru  izdaje  odjel  na  zahtjev  nositelja 

ribolovnog  prava  za  ribolovno  područje  ili  ribolovnu  zonu  za  koju  je  dobio 
ribolovno pravo.

Članak 39
           Ribolovci su dužni ribolovnim čuvarima omogućiti obavljanje ribolovno čuvarske 

kontrole i pružati im sve potrebne podatke i obavijesti u vezi s obavljanjem ribolovne 
kontrole te im pružati pomoć u njihovom radu.

Ispit za ribolovne čuvare

Članak 40
(1) Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela donosi program za polaganje ispita za 

ribolovne čuvare.
(2) Voditelj  odjela  je  dužan  prije  podnošenja  prijedloga  iz  stavka  1  ovoga  članka 

zatražiti mišljenje od Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj i 
Odjela za javnu sigurnost.

(3) Ispite  za  ribolovne  čuvare  provodi  povjerenstvo  koje  imenuje  gradonačelnik  na 
prijedlog voditelja odjela.

(4) Uvjerenje o položenom ispitu za ribolovne čuvare izdaje odjel.
(5) Osoba koja  je  na osnovi  ranijih propisa položila  ispit  za  ribolovne čuvare stječe 

pravo na uvjerenje bez obveze ponovnog polaganja.
(6) Način  polaganja  ispita  za  ribolovne  čuvare,  oblik  i  način  izdavanja  uvjerenja  o 

položenom  ribolovno  čuvarskom  ispitu  propisuje  gradonačelnik  na  prijedlog 
voditelja odjela.

(7) Odjel vodi Registar o izdanim uvjerenjima i položenom ribolovno-čuvarskom ispitu.
(8) Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima i položenom ispitu za 

ribolovne čuvare propisuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.    

Članak 41
(1)Troškove  povjerenstva  za  polaganje  ribolovno-čuvarskog  ispita  snosi  nositelj 

ribolovnog prava.
(2)Visinu iznosa troškova iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.

17



Natjecanje u rekreativno-športskom ribolovu

Članak 42
(1)Nositelji  ribolovnog prava  organiziraju  ili  sudjeluju  u  organiziranju  natjecanja  u 

rekreativno-športskom ribolovu.
(2) Za natjecanje u rekreativno-športskom ribolovu nositelj ribolovnog prava dužan je 

pribaviti odobrenje.
(3)Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreativno-športskom ribolovu daje odjel  na 

osnovi godišnjeg plana natjecanja.
(4)Za održavanje međunarodnih natjecanja u rekreativno-športskom ribolovu odobrenje 

daje  gradonačelnik  na  prijedlog  voditelja  odjela,  a  na  osnovi  godišnjeg  plana 
natjecanja.

(5)Za  vrijeme  natjecanja  u  rekreativno-športskom  ribolovu  natjecatelji  su  dužni 
pridržavati  se  odredbi  ovog  zakona  i  propisa  donesenih  na  osnovi  njega,  osim 
propisa koji ograničavaju količinu ulova.

(6)Za  natjecanje  u  rekreativno-športskom  ribolovu  natjecatelji  nisu  dužni  kupiti 
dozvolu za rekreativno-športski ribolov od nositelja ribolovnog prava na čijem se 
ribolovnom području ili  ribolovnoj zoni odvija natjecanje.

(7)Natjecatelji  su  dužni  tijekom natjecanja  ulovljenu  ribu  čuvati  na  način  određen 
pravilnikom o natjecanju.

(8)Štetu koja nastane za vrijeme natjecanja, nositelju ribolovnog prava nadoknađuje 
organizator natjecanja.

IV.   AKVAKULTURA

Članak 43
(1)Akvakulturom  se  mogu  baviti  fizičke  i  pravne  osobe  registrirane  za  obavljanje 

akvakulture  ili  nositelj  ribolovnog  prava  ako  je  akvakultura  predviđena 
gospodarskom  osnovom  za  ribolovno  područje  ili  ribolovnu  zonu  na  kojoj  je 
dobiveno ribolovno pravo.

(2) Fizičke i pravne osobe mogu početi obavljanje akvakulture:
1. ako imaju odobrenje za akvakulturu;
2. ako je fizička osoba ili fizička osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za 

akvakulturu ili ima radnike stručno osposobljene za akvakulturu.

Članak 44
(1) Odobrenje za akvakulturu rješenjem daje voditelj odjela na osnovi zahtjeva fizičke 

ili pravne osobe.
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(2)Odobrenje  za  akvakulturu,  kao i  zahtjev  za  izdavanje  odobrenja  za  akvakulturu, 
sadrži:
1. naziv poduzetnika ili pravne osobe kojoj se daje odobrenje za akvakulturu;
2. površinu ribnjaka, određenog vodenog prostora ili  volumen kaveza koji  će se 

rabiti za akvakulturu;
3. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji će se uzgajati;
4. uvjete  zaštite  prirodnog  okoliša  koje  izdaje  Odjel  za  urbanizam,  imovinske 

odnose i gospodarski razvoj i Odjel za javnu sigurnost.
(3)Formular odobrenja za akvakulturu propisuje gradonačelnik na prijedlog  voditelja 

odjela.
(4)Protiv rješenja kojim se odobrenje za akvakulturu daje ili uskraćuje dozvoljena je 

žalba Apelacijskom povjerenstvu Vlade Brčko distrikta.
(5)Zabranjeno je uzgajati vrste riba ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u 

odobrenje za akvakulturu.

Članak 45
(1)Odobrenje za akvakulturu prestaje važiti prestankom postojanja pravne osobe.
(2) Odobrenje za akvakulturu oduzima se rješenjem odjela ako se utvrdi da fizička ili 

pravna osoba uzgaja vrste riba ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u 
odobrenju za akvakulturu ili da se ne pridržavaju propisanih uvjeta zaštite prirodnog 
okoliša.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju odobrenja iz stavka 2 ovoga članka dozvoljena je žalba 
Apelacijskom  povjerenstvu Vlade Brčko distrikta BiH.            

Članak 46
(1)Odjel vodi Registar o izdanim odobrenjima za akvakulturu.
(2)Oblik,  sadržaj  i  način  vođenja  Registra  o  izdanim  odobrenjima  za  akvakulturu 

propisuje  gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Članak 47
(1)Fizičke  i  pravne  osobe  smiju  uzgajati  samo  one  vrste  riba  i  drugih  vodenih 

organizama koje su upisane u odobrenju za akvakulturu.
(2) Odobrenje za akvakulturu mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu poduzeća.

Članak 48
(1)Na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar ograda zabranjeno 

je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na 
udaljenosti  manjoj  od  50  metara  od  označenih  granica  koncesijom  dodijeljene 
vodene površine.

(2)Na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture zabranjeno je loviti ribu bez 
odobrenja nositelja odobrenja za akvakulturu.
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  ISPIT  ZA  AKVAKULTURU

Članak 49
(1)Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela donosi program za polaganje ispita za 

akvakulturu za osobe iz članka 43 stavak 2 točka 2 ovoga zakona.
(2)Voditelj  odjela  dužan  je  prije  podnošenja  prijedloga  iz  stavka  1  ovoga  članka 

zatražiti mišljenje od Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj te 
Odjela za javnu sigurnost.

(3) Ispite za akvakulturu provodi povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik na prijedlog 
voditelja odjela.

(4)Uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu izdaje odjel.
(5)Osoba koja je na osnovi ranijih prava položila ispit za akvakulturu stječe pravo na 

uvjerenje bez obveze ponovnog polaganja.
(6)Način  polaganja  ispita  za  akvakulturu,  oblik  i  način  izdavanja  uvjerenja  o 

položenom  ispitu  za  akvakulturu  propisuje  gradonačelnik  na  prijedlog  voditelja 
odjela.

(7) Odjel vodi registar o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu.
(8)Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima i položenom ispitu za 

akvakulturu propisuje gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Članak 50
(1) Troškove polaganja ispita za akvakulturu snosi kandidat.
(2)Visinu iznosa troškova iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na prijedlog 

voditelja odjela.
(3)Članovi povjerenstva za ispit za akvakulturu imaju pravo na naknadu za rad.
(4)Naknadu iz  stavka  3 ovoga članka  utvrđuje  gradonačelnik na prijedlog voditelja 

odjela.

                                                    V.  ZAŠTITA   RIBA

Članak 51
(1)Na  određenom  ribolovnom  području  ili  u  određenoj  ribolovnoj  zoni  nositelju 

ribolovnog prava privremeno se može odobriti selektivni ribolov onih vrsta riba koje 
ugrožavaju druge vrste.

(2)Rješenje za selektivni ribolov na osnovi zahtjeva, nositelju ribolovnog prava izdaje 
odjel.

(3)U rješenju za selektivni ribolov navest će se ribolovni alati i oprema te vrijeme i 
način na koji se smije obavljati ribolov iz stavka 1 ovoga članka.
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Članak 52
(1)Uzgoj stranih vrsta riba odobrava gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Voditelj odjela prije podnošenja prijedloga iz stavka 1 ovoga članka dužan je 
osigurati suglasnost Odjela za javnu sigurnost i studiju utjecaja na životni okoliš, 
primjereno propisima iz oblasti prostornog uređenja i zaštite životnog okoliša.

(2)  Poribljavanje ribolovnih voda koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno 
unošenje) odobrava gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

(3) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i oplođene ikre za akvakulturu ili 
uzgoj,  dozvoljen  je  uz  odobrenje  Ministarstva  vanjske  trgovine  i  ekonomskih 
odnosa BiH i prethodno osigurane suglasnosti Odjela za javnu sigurnost.

      (4)  Odobrenje iz stavka 3 ovoga članka dostavlja se ovlaštenoj inspekciji.
                                                                

Članak 53
Radi  zaštite,  uzgoja  ili  razmnožavanja  riba,  ovlaštena  inspekcija  može  zabraniti  ili 
ograničiti  upotrebu  određenih  ribolovnih  alata  i  opreme za  pojedine  vrste  ribolova  na 
određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni.

Članak 54
(1)Zabranjeno je:

1. loviti, prerađivati ili stavljati u promet ribe za vrijeme njihova lovostaja;
2. loviti, prerađivati ili stavljati u promet nedorasle ribe;
3. loviti  ribe  eksplozivnim  ili  kemijskim  sredstvima  koja  ih  ubijaju,  truju  ili 

omamljuju i na taj način ulovljene ribe stavljati u promet;
4. loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao 

mamca;
5. loviti ribu podvodnom puškom, ostima, harpunima, električnom strujom, drugim 

nedozvoljenim sredstvima, i tako ulovljenu ribu stavljati u promet;
6. loviti  ribu  s  više  ribolovnih  alata  ili  opreme  nego  je  dozvoljeno  propisima 

donesenim na osnovi ovoga zakona;
7. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotijeke, 

loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te 
sprječavati bilo koja druga migracijska kretanja riba;

8. loviti ribe rukom, povlačenjem ili kačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe;
9. poribljavati ribolovne vode bez dokaza o zdravstvenoj ispravnosti riba;
10.ometati postavljanje znakova ili uklanjati znakove kojima se označava ribolovno 

područje  ili ribolovna zona, mrjestilište ili uzgajalište;
11. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta;
12.loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta;
13.rabiti  sonar  za  lokaciju  ribe,  izuzev  u  znanstvene  svrhe  i  svrhu  određivanja 

ribolovne osnove;
14. ostavljati  otpad  na  mjestu  obavljanja  rekreativno-športskog  i  gospodarskog 

ribolova.
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(2)Odredbe stavka 1 točke 1 i 2 ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.
(3)Fizička  ili  pravna  osoba  koja  je  vlasnik  hidroenergetskog  objekta  obvezna  je 

spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta.

Članak 55
Pravne  osobe  koje  obavljaju  vodogospodarsku  djelatnost  dužne  su  prije  početka  bilo 
kakvih  radova  na  ribolovnom  području  ili  ribolovnoj  zoni  s  tim  upoznati  nositelja 
ribolovnog prava.

Članak 56
(1) Pri izgradnji hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezan 

omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi ustavu koja omogućava nesmetan 
prolaz riba.

(2)Zabranjen je ribolov u ustavi kojom se osigurava nesmetan prolaz riba.

Članak 57
(1) Radi zaštite riba gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela propisuje:

1. lovostaj  za  pojedine  vrste  riba,  odnosno  vrijeme  kada  se  ne  smiju  loviti, 
prerađivati ili stavljati u promet;

2. najmanje  veličine  pojedinih  vrsta  riba  ispod  kojih  se  ne  smiju  loviti, 
prerađivati niti stavljati u promet;

3. zabranu  ribolova  na  određenom  ribolovnom  području  ili  u  određenoj 
ribolovnoj zoni;

4. broj odobrenja za gospodarski ribolov na određenom ribolovnom području ili 
u određenoj ribolovnoj zoni;

5. konstrukcijsko-tehničke  oznake,  način  uporabe  i  namjenu  pojedinih  vrsta 
alata, opreme i mamaca za ribolov.

(2)Propise iz  stavka 1 točke 1 i  2  ovoga članka donosi  gradonačelnik na  prijedlog 
voditelja odjela.

(3)Radi  bolje  zaštite  riba  odjel  može  nositelju  ribolovnog  prava  na  njegov  zahtjev 
odobriti propisivanje posebno, najmanje veličine pojedinih vrsta riba ispod kojih se 
ne smiju loviti, prerađivati ili stavljati u promet kao i vrijeme lovostaja u ribolovnom 
području ili ribolovnoj zoni kojom upravlja.

Članak 58
(1) Iznimno radi znanstvenog ili stručnog istraživanja Skupština Brčko distrikta može, 

na  prijedlog  gradonačelnika,  a  na  osnovi  predloženog  istraživačkog  programa, 
dozvoliti  ribolov  suprotno  uvjetima  propisanim  ovim  zakonom  i  propisima 
donesenim na osnovi njega.

(2)U rješenju iz stavka 1 ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti 
ribolov.
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(3)Nositelj  odobrenja za ribolov iz stavka 1 ovoga članka obvezan je prije početka 
ribolova obavijestiti  o  mjestu i  vremenu obavljanja  ribolova nositelja  ribolovnog 
prava i ovlaštenog inspektora.

(4) Nositelj ribolovnog prava dužan je omogućiti rad nositelju odobrenja iz stavka 1 
ovoga članka na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni kojom upravlja.

Članak 59
(1)Odjel  može  dozvoliti  lov  matice  iz  ribolovnih  područja  ili  ribolovnih  zona  radi 

osiguranja mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite, uzgoja ili razmnožavanja riba.
(2)Način, uvjete i vrijeme ribolova iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje gradonačelnik na 

prijedlog voditelja odjela.
(3)Odobrenje  iz  stavka  1  ovoga  članka  dostavlja  se  ovlaštenom  inspektoru  radi 

provođenja nadzora.

Članak 60
(1)Fizička ili pravna osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga 

zakona dužna je počinjenu štetu nadoknaditi.
(2)Pravila za utvrđivanje visine naknade iz stavka 1 ovoga članka propisuje odlukom 

gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.
(3)Novčana sredstva prikupljena na ime naknade prihod su nositelja ribolovnog prava i 

moraju se rabiti isključivo za otklanjanje nastale štete.

VI.   NAKNADA   ZA   RIBOLOV

Članak 61
(1)Sredstva  uplaćena  na  ime  naknade  za  gospodarski  ribolov  prihod  su  proračuna 

Brčko distrikta.
(2)Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole iz članka 21 stavak 4 ovoga zakona 

prihod su nositelja ribolovnog prava i proračuna Brčko distrikta, a raspoređuju se:
1. nositelju  ribolovnog  prava  pripada  80%  sredstava,  koja  se  moraju  rabiti 

primjereno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu; 
2. kao prihod proračuna Brčko distrikta je 20%, a uplaćuju se na poseban račun i 

rabe isključivo za unapređivanje rekreativno-športskog ribolova.
(3)Gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela utvrđuje:

1.visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova;
2. oblik, sadržaj i visinu naknade za dozvolu;
3. oblik,  sadržaj  i  visinu  naknade  za  dozvolu  ribolovaca  članova  udruge 

rekreativno-športskog društva Brčko distrikta.
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VII.   PODATCI   O   RIBOLOVU   I   AKVAKULTURI

Članak 62
(1)Ribolovci moraju voditi evidenciju ulova u gospodarskom ribolovu.
(2)Fizičke  i  pravne  osobe  koje  se  bave  akvakulturom  moraju  voditi  evidenciju  o 

akvakulturi.
(3)Ribolovci moraju voditi evidenciju o ulovu ribe. 
(4)Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije iz stavaka 1, 2 i 3 ovoga članka propisuje 

gradonačelnik na prijedlog voditelja odjela.

Članak 63
(1) Nositelji odobrenja za gospodarski ribolov ili odobrenja za akvakulturu obvezni su 

jednom godišnje na propisanom formularu dostaviti Odjelu podatke o gospodarskom 
ribolovu ili akvakulturi.

(2)Nositelju ribolovnog prava ribolovci su obvezni na propisanom formularu dostavljati 
podatke o količini i vrstama riba ulovljenih u rekreativno-športskom ribolovu.

(3) Nositelji ribolovnog prava obvezni su prikupljene podatke o ribolovu iz stavka 2 
ovoga  članka  dostavljati  Odjelu  na  propisanom  formularu  do  konca  veljače  za 
prethodnu godinu.

(4)Oblik, sadržaj i  način dostavljanja formulara iz stavaka 1, 2, 3 i  4 ovoga članka 
pravilnikom propisuje gradonačelnik.

(5)Podatci iz stavka 1 ovoga članka moraju se dostaviti odjelu najkasnije trideset dana 
nakon isteka razdoblja za koje se podatci dostavljaju.

(6)Odjel je obvezan gradonačelnika svake godine izvješćivati o procjeni količine riba 
po ribolovnim područjima u Brčko distriktu.

VIII.   UPRAVNI   I   INSPEKCIJSKI   NADZOR

Upravni nadzor

Članak 64
Upravni nadzor nad provođenjem odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi 
njega obavlja odjel.

Inspekcijski nadzor
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Članak 65
(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi 

njega obavlja poljogospodarski inspektor.
(2)Ako  poljogospodarski  inspektor  (u  daljnjem  tekstu:  inspektor)  u  postupku 

inspekcijskog  nadzora  utvrdi  da  je  povrijeđen  ovaj  zakon  ili  propis  donesen  na 
osnovi njega, naložit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostatci, 
otklone u određenom roku.

(3) Inspektor  može  donijeti  rješenje  kojim  će  privremeno  zabraniti  obavljanje 
djelatnosti gospodarskog ribolova ako:
1. fizička ili pravna osoba nema odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova;
2. fizička ili pravna osoba nije osposobljena za obavljanje djelatnosti gospodarskog 

ribolova ili ako nema zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za obavljanje 
djelatnosti gospodarskog ribolova;

3. fizička  ili  pravna  osoba  obavlja  djelatnost  gospodarskog  ribolova  uz  uporabu 
ribolovnih  alata  i  opreme  čije  konstrukcijsko-tehničke  oznake  ne  odgovaraju 
uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovi njega;

4. fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarskog ribolova ili ako obavlja 
ribolov  na  ribolovnom  području  ili  u  ribolovnoj  zoni  koja  nije  upisana  u 
odobrenju za gospodarski ribolov;

5. fizička ili pravna osoba obavlja gospodarski ribolov za vrijeme lovostaja.
(4) Inspektor može donijeti rješenje kojim će zabraniti promet ili preradu ribe ako:

1. fizička ili pravna osoba stavlja u promet ili prerađuje ribu ulovljenu u vrijeme 
kad je zabranjen njihov lov;

2. fizička ili pravna osoba stavlja u promet ili prerađuje nedorasle ribe;
3. fizička  ili  pravna  osoba  stavlja  u  promet  ili  prerađuje  ribe  koje  su  ulovljene 

nepropisnim alatima ili opremom ili na nedozvoljen način.
(5)  Inspektor  može  donijeti  rješenje  kojim  će  narediti  otklanjanje  nedostataka  ako 

fizička  ili  pravna  osoba  obavlja  djelatnost  gospodarskog  ribolova  uz  uporabu 
ribolovnih  alata  ili  opreme  čije  konstrukcijsko-tehničke  oznake  ne  odgovaraju 
uvjetima  propisanim  ovim  zakonom  i  propisima  donesenim  na  osnovi  ovoga 
zakona.

(6) Inspektor može donijeti rješenje kojim se nositelju ribolovnog prava privremeno 
zabranjuje obavljanje rekreativno-športskog ribolova i dozvola ako:

1.nema potvrđenu gospodarsku osnovu i godišnji plan,
2.poribljava ribolovne vode stranim vrstama ribe.

IX.   POSEBNE   ODREDBE

Članak 66
Ribolovci,  i  osobe  koje  obavljaju  nadzor  nad  provođenjem  propisa  iz  slatkovodnog 
ribarstva imaju pravo pristupa na ribolovne vode prilazima preko zemljišta koje se nalazi 
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uz to područje. To pravo ne odnosi se na zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a ni na 
zemljište na koje je pristup posebnim propisima zabranjen ili ograničen.

Članak 67
(1)Strane fizičke i pravne osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na slatkim vodama 

Brčko distrikta samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.
(2)Strane  fizičke  i  pravne  osobe  smiju  obavljati  djelatnost  akvakulture  na  slatkim 

vodama Brčko distrikta.
(3)Strane fizičke i pravne osobe smiju započeti obavljanje djelatnosti akvakulture na 

slatkim vodama Brčko distrikta:
1. ako su u Brčko distriktu registrirale poduzeće za akvakulturu;
2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 43 stavak 2 ovoga zakona. 

(4)  Strani  državljani  -  ribolovci  smiju  loviti  ribu  na  osnovi  dozvole  primjereno 
odredbama članka 21 stavak 4 ovoga zakona.

X.  KAZNENE   ODREDBE

Članak 68
(1) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.  ako  bez  rješenja  odjela  na  vještačkim  jezerima  nastalim  iskorištavanjem 
mineralnih sirovina obavlja ribolov suprotno ovom zakonu i propisima donesenim 
na osnovi istog (članak 3 stavak 5);

2.  ako  obavlja  gospodarski  ribolov  u  zaštićenim prirodnim staništima  (članak  5 
stavak 2);

3.  ako upravlja  ribolovnim područjem ili  ribolovnom zonom za koju nije  dobila 
ribolovno pravo (članak 34 stavak 3);

4. ako bez odobrenja odjela obavlja selektivni ribolov suprotno uvjetima navedenim 
u rješenju kojim se takva vrsta ribolova dozvoljava (članak 51 stavci 1, 2 i 3);

5. ako bez odobrenja odjela uzgaja strane vrste riba (članak 52 stavak 1);
6. ako bez ovlasti odjela poribljava ribolovne vode vrstama ribe koje su nestale iz tih 

voda (reintrodukcija ili ponovno unošenje) (članak 52 stavak 2);
7. ako bez odobrenja odjela uvozi i prodaje primjerke ili oplođenu ikru stranih vrsta 

riba za akvakulturu ili uzgoj (članak 52 stavak 3);
8.  ako  sprječava  na  bilo  koji  način  povratak  riba  s  poplavljenog  područja  u 

vodotijeke  ili  ako  lovi  ribe  sredstvima  koja  sprječavaju  povratak  riba  s 
poplavljenog područja ili sprječava migrantna kretanja riba (članak 54 stavak 1 
točka 7);

 9. ako investitor kod izgradnje hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama ne 
omogući nesmetan prolaz riba ili ako ne izgradi sustav koji osigurava nesmetan 
prolaz riba (članak 56 stavak 1);

10.  ako bez ovlasti  odjela obavlja  izlov matica radi osiguranja mrijesta i  uzgoja 
mlađi  u  smislu  zaštite,  uzgoja  ili  razmnožavanja  riba  ili  obavlja  takav ribolov 
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suprotno uvjetima navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dozvoljava (članak 
59 stavci 1 i 2).

(2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 do 
3.000 KM odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnju iz stavka 1 točka 2 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000 
do 3.000 KM osoba koja za nositelja ovlasti obavlja ribolov.

(4) Za prekršaje iz stavka 1 točke 2 i 8 ovoga članka počinjene drugi put, pravnoj osobi 
uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ovlasti za gospodarski ribolov u 
trajanju  od  najmanje  šest  mjeseci  do  najviše  osam mjeseci,  računajući  od  dana 
pravomoćnosti rješenja.

(5) Za prekršaje iz stavka 1 točke 2 i 8 ovoga članka počinjene treći put, pravnoj osobi 
uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja ovlasti za gospodarski ribolov u 
trajanju od najmanje  osam mjeseci  do najviše  jedne  godine,  računajući  od dana 
pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1 tačke od 1 do 10 kaznit će se fizička osoba novčanom 
kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Članak 69
(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna 

osoba:
1. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim vodama suprotno odredbi članka 8 

stavak 2 ovoga zakona;
2. ako počne obavljati gospodarski ribolov suprotno odredbama članka 9 stavak 2 

ovoga zakona;
3. ako obavlja gospodarski ribolov na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ili 

ribolovnim alatima ili  opremom koja  nije  upisana  u  odobrenju  za  gospodarski  ribolov 
(članak 13 stavak 1 podstavci 1 i 2);

4. ako obavlja ribolov na poplavljenom području vodotijeka koji se izlio iz korita 
(članak 28 stavak 1);

5. ako obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbi članka 8 stavak 3 (članak 13 
stavak 1 podstavak 3);

6. ako počne obavljati djelatnost akvakulture bez odobrenja za akvakulturu (članak 
43 stavak 2);

7. ako lovi, prerađuje ili stavlja u promet ribe za vrijeme njihovog lovostaja (članak 
54 stavak 1 točka 1);

8. ako lovi, prerađuje ili stavlja u promet nedorasle ribe (članak 54 stavak 1 točka 
2);

9.  ako  lovi  ribe  eksplozivom ili  kemijskim sredstvima  koja  ih  ubijaju,  truju  ili 
omamljuju ili ako tako ulovljenu ribu stavlja u promet (članak 54 stavak 1 točka 3);

10.  ako  poribljava  ribolovne  vode  bez  dokaza  o  zdravstvenoj  ispravnosti  riba 
(članak 54 stavak 1 točka 9);

11. ako obavlja ribolov u sustavu koji osigurava nesmetan prolaz (članak 56 stavak 
2);
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12. nositelj ribolovnog prava ako novčana sredstva pribavljena na ime naknade za 
otklanjanje nastale štete ne iskoristi isključivo za tu namjenu (članak 60 stavak 3);

13. ako na ime naknade za gospodarski ribolov ne uplati sredstva u proračun Brčko 
distrikta (članak 61 stavak 1); 

14. ako na propisan način ne rasporedi i uplati sredstva od naknada za dozvolu za 
obavljanje rekreativno-športskog ribolova (članak 61 stavci 2 i 3);

15. nositelj ribolovnog prava ako ne iskoristi najmanje 50% od sredstava koja su mu 
                  raspoređena za poribljavanje u tekućoj godini (članak 61 stavak 2 točka 1).

(2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1.000 
KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za radnje iz stavka 1 točke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovoga članka kaznit će se 
novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM osoba koja za nositelja dozvole obavlja 
ribolov.

(4) Za radnje iz stavka 1 točke 5, 7, 8, 9 i 11 ovoga članka kaznit će se novčanom 
kaznom od 100 do 1.000 KM i ribolovac.

(5) Za prekršaje iz stavka 1 točke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovoga članka počinjene drugi 
put,  fizičkoj ili  pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja 
dozvole za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca 
do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(6) Za prekršaje iz stavka 1 točka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 ovoga članka počinjene treći 
put,  fizičkoj ili  pravnoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja 
dozvole za obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje šest mjeseci do 
jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za iste prekršaje iz stavka 1 tačke 6 ovoga članka počinjene treći put fizičkoj ili 
pravnoj  osobi  uz  novčanu  kaznu  izreći  će  se  i  mjera  oduzimanja  dozvole  za 
akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana 
pravomoćnosti rješenja.

Članak 70
(1) Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna 

osoba:
1.   ako  u  propisanom  roku  odjelu  ne  dostavi  podatke  za  vođenje  Registra 

ribolovnih područja ili ribolovnih zona (članak 6 stavak 3);
2.  ako nositelj ribolovnog prava ne premjesti ribu iz privremeno stajaćih voda 

koje  su  ostale  nakon poplave  u  vodotijek  koji  se  izlio  iz  korita  (članak 28 
stavak 3);

3.   ako  fizička  ili  pravna  osoba  koja  ima  dozvolu  za  gospodarski  ribolov  ne 
premjesti ribu iz privremeno stajaćih voda u vodotijek koji se izlio iz korita na 
kojem smije obavljati gospodarski ribolov (članak 28 stavak 3);

4.   ako  nositelj  ribolovnog  prava  ne  prijavi  svaki  pomor  riba  na  ribolovnom 
području ili  u  ribolovnoj  zoni  za  koju je  dobio ribolovno pravo (članak 29 
stavak 1);
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5.  ako nositelj ribolovnog prava ne izradi gospodarsku osnovu u roku od godinu 
dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava ili ako po isteku roka 
od  šest  godina  od  dana  potpisivanja  gospodarske  osnove  ne  obavi  reviziju 
gospodarske osnove (članak 31 stavci 2 i 4);

6.  ako na ribolovnim vodama upravlja suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem 
planu (članak 34 stavak 1);

7.   ako ne organizira  ribolovnu-čuvarsku službu na ribolovnoj  vodi  za  koju je 
dobio ribolovno pravo (članak 35 stavak 1);

8.   ako  organizira  održavanje  natjecanja  u  rekreativno-športskom ribolovu  bez 
prethodno osiguranog odobrenja (članak 42 stavci 2 i 3);

9.  ako organizira održavanje međunarodnog natjecanja u rekreativno-športskom 
ribolovu bez osiguranog odobrenja odjela (članak 42 stavci 2 i 4);

10. ako uzgaja vrste riba i druge vodene organizme koji nisu upisani u odobrenju 
za akvakulturu (članak 47 stavak 1);

11.  ako  lovi  ribu  podvodnom puškom ili  ostima  ili  harpunima ili  električnom 
strujom ili drugim nedozvoljenim sredstvima ili ako tako ulovljenu ribu stavi u 
promet (članak 54 stavak 1 točka 5);

12. ako obavlja ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja bez prethodno 
osigurane  dozvole  voditelja  odjela  ili  ako  ga  obavlja  suprotno  uvjetima 
navedenim u rješenju kojim se takav ribolov dozvoljava (članak 58 stavci 1 i 
2);

13. ako nositelj ribolovnog prava ne omogući nesmetan rad nositelju rješenja za 
ribolov radi znanstvenog ili stručnog istraživanja na ribolovnom području ili u 
ribolovnoj zoni kojom upravlja (članak 58 stavak 4);

14. ako obavlja ribolov suprotno odredbama članka 59 stavak 2 ovoga zakona;
15.  ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili  djelatnosti  akvakulture  ne vodi 

popis ulova u gospodarskom ribolovu ili popis o akvakulturi (članak 62 stavci 1 
i 2);

16. ako u obavljanju gospodarskog ribolova ili djelatnosti akvakulture odjelu ne 
dostavlja propisane podatke o gospodarskom ribolovu ili akvakulturi (članak 
63 stavak 1).

 (2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 
100 do 1.000 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za iste prekršaje iz stavka 1 tačke 11 ovoga članka počinjene treći put, fizičkoj ili 
pravnoj  osobi  uz  novčanu  kaznu  izreći  će  se  i  mjera  oduzimanja  dozvole  za 
akvakulturu u trajanju od najmanje šest mjeseci do jedne godine, računajući od dana 
pravomoćnosti rješenja.

(4) Za radnje iz stavka 1 točke 12 i 16 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom 
kaznom od 100 do 1.000 KM i osoba koja za nositelja odobrenja za gospodarski 
ribolov obavlja ribolov ili osoba koja obavlja rekreativno-športski ribolov.

(5) Za radnje iz stavka 1 točke 13 i 15 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom 
kaznom  od  100  do  1.000  KM  i  osoba  koja  neposredno  obavlja  ribolov  radi 
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znanstvenog  ili  stručnog  istraživanja  ili  osoba  koja  neposredno  obavlja  ribolov 
naveden u članku 59 ovoga zakona.

(6) Za iste prekršaje iz stavka 1 točke 12 i 16 ovoga članka počinjene drugi put, fizičkoj 
ili  pravnoj  osobi  uz  novčanu kaznu izreći  će  se  i  mjera  oduzimanja dozvole  za 
obavljanje gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje četiri mjeseca do jedne 
godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(7) Za iste prekršaje iz stavka 1 točke 12 i 16 ovoga članka počinjene treći put, fizičkoj 
ili  pravnoj  osobi  uz  novčanu kaznu izreći  će  se  i  mjera  oduzimanja dozvole  za 
obavljanje  gospodarskog  ribolova  od  najmanje  šest  mjeseci  do  jedne  godine, 
računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 71
Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj osoba koja neposredno 

obavlja gospodarski ribolov ako nije osposobljena za gospodarski ribolov (članak 15 
stavak 1).

Članak 72
(1) Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj osoba:

1.  ako alatima, opremom i mamcima dozvoljenim u rekreativno-športskom ribolovu 
lovi ribu u zaštićenim prirodnim mrjestilištima (članak 5 stavak 2);

2.  ako lovi ribu na ribolovnim vodama bez dozvole (članak 17 stavak 1 točka 2);
3.  ako rekreativno-športski ribolov ne obavlja uz uporabu dozvoljenih ribolovnih 

alata ili opreme ili mamaca (članak 22 stavak 1);
4.  ako stavlja u promet ribe ulovljene u rekreativno-športskom ribolovu (članak 22 

stavak 3);
5.  ako na ribolovnim vodama lovi ribe suprotno gospodarskoj osnovi i godišnjem 

planu (članak 34 stavak 2);
6.  ako ribolovnom čuvaru ne omogući obavljanje ribolovno-čuvarskog nadzora ili 

mu  ne  pruži  sve  podatke  u  vezi  s  obavljanjem ribolovno-čuvarskog  nadzora 
(članak 39);

7.  ako na ribolovnoj vodi na kojoj se riba uzgaja u kavezima lovi ribe ili obavlja 
druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 
50 metara od postavljenih kaveza (članak 48 stavak 1);

8.  ako na ribnjaku u kojem se obavlja djelatnost akvakulture lovi ribu bez dozvole 
nositelja odobrenja za akvakulturu (članak 48 stavak 2);

9.  ako lovi ribu na ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) 
kao mamca (članak 54 stavak 1 točka 4);

10. ako lovi ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom 
donesenim na osnovi ovoga zakona (članak 54 stavak 1 točka 6);

11. ako lovi ribu direktno rukom, povlačenjem i kačenjem udicom s vanjske strane 
tijela ribe (članak 54 stavak 1 točka 8);
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12. ako ometa postavljanje znakova ili skida znakove kojima se označava ribolovno 
područje ili ribolovna zona, mrjestilište ili uzgajalište (članak 54 stavak 1 točka 
10);

13. ako lovi ribu unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta (članak 54 
stavak 1 točka 11);

14.  ako  lovi  ribu  100  metara  uzvodno  i  nizvodno  od  ograde  hidroenergetskog 
objekta (članak 54 stavak 1 točka 12);

15. ako rabi sonar za lokaciju ribe, izuzev u znanstvene svrhe i u svrhu određivanja 
ribolovne osnove (članak 54 stavak 1 točka 13);

16. ako ostavlja otpad na mjestu obavljanja športsko-rekreativnog ili gospodarskog 
ribolova (članak 54 stavak 1 točka 14).

(2) Novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna 
osoba ako ribe ulovljene u rekreativno-športskom ribolovu stavlja u promet (članak 
22 stavak 3).

(3) Za radnje iz stavka 2 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 
100 do 1.000 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit  će se za prekršaj  fizička ili 
pravna  osoba  ako  ne  spriječi  obavljanje  ribolova  unutar  ograđenog  prostora 
hidroenergetskog objekta (članak 54 stavak 11).

(5) Za radnje iz stavka 4 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 1.000 
KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 73
(1) Novčanom kaznom od 100 do 200 KM kaznit će se za prekršaj:

1. nositelj  odobrenja  za  gospodarski  ribolov  ili  osoba  koja  za  njega  obavlja 
gospodarski ribolov, ako u obavljanju gospodarskog ribolova kod sebe nema 
odobrenje za gospodarski ribolov (članak 13 stavak 2);

2. nositelj ribolovnog prava ako prodaje odobrenja za drugo ribolovno područje 
ili  drugu  ribolovnu  zonu  ili  upućuje  ribolovce  na  ribolovno  područje  ili 
ribolovnu zonu za koju nije dobio ribolovno pravo ili ako proda odobrenje 
ribolovcu koji nema položen ribolovni ispit (članak 21 stavak 4, članak 34 
stavak 4);

3. nositelj ribolovnog prava, ako ribolovni čuvar u propisanom roku ne dostavi 
zapisnik  i  prijavu  o  počinjenom  prekršaju  ili  zapisnik  o  privremenom 
oduzimanju  ribolovnog  alata  ili  opreme  za  ribolov  ili  ulova  ovlaštenom 
inspektoru (članak 37 stavci 1 i 2); 

4. nositelj  ribolovnog  prava,  ako  izvrši  raspolaganje  s  privremeno  oduzetim 
ribolovnim alatom ili opremom za ribolov ili ulovom do predaje ovlaštenom 
sudskom organu (članak 37 stavak 5);

5. fizička  ili  pravna  osoba  ako obavlja  ribolov  radi  znanstvenog ili  stručnog 
istraživanja bez odobrenja (članak 58 stavak 3);

6. ako se obavlja ribolov suprotno propisanom odobrenju (članak 58 stavak 2);
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7. ako nositelj odobrenja za ribolov prije početka ribolova ne obavijesti nositelja 
ribolovnog  prava  i  ovlaštenog  inspektora  o  mjestu  i  vremenu  obavljanja 
ribolova (članak 58 stavak 3);

8. nositelj  ribolovnog  prava,  ako  ne  omogući  ribolov  radi  znanstvenog  ili 
stručnog  istraživanja  na  ribolovnom  području  ili  ribolovnoj  zoni  kojom 
privređuje (članak 58 stavak 4).

(2) Za radnje iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 
100 do 200 KM odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 74
(1) Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna 

osoba koja je nositelj odobrenja za akvakulturu ako se odobrenje za akvakulturu ne 
nalazi na uzgajalištu ili sjedištu poduzeća (članak 47 stavak 2);

(2) Za prekršaj iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 
100 do 200 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 75
Novčanom kaznom od 100 do 200 KM kaznit će se za prekršaj:

1. ribolovac  ako  u  ribolovu  nema  kod  sebe  dozvolu  (odobrenje)  (članak  22 
stavak 2);

2. natjecatelj ako ulovljenu ribu ne čuva na način predviđen u članku 42 stavak 7 
ovoga zakona;

3. ribolovac ako na propisanom formularu nositelju ribolovnog prava ne dostavi 
podatke o količini i sastavu ulova (članak 63 stavak 2).

                                                                        
Članak 76

(1) Za prekršaje navedene u članku 68 stavak 1 točka 6 te u članku 69 stavak 1 točka 10 
ovoga zakona osim novčane kazne obvezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja 
riba namijenjenih poribljavanju ribolovne vode.

(2) Za prekršaje navedene u članku 69 stavak 1 točke 2, 4, 8 i 10, u članku 69 stavku 1 
točke 1, 2, 3, 4,  5, 7, 8, 9 i 11, u članku 70 stavak 1 točke 12, 13 i 15, u članku 71, u 
članku 72 stavak 1 točke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11, te u članku 73 stavak 1 točka 1 
ovoga zakona, osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere:

- oduzimanje ulova ribe;
- oduzimanje alata, opreme i mamaca za ribolov kojima je počinjen prekršaj, 

bez obzira na to što je vlasnik.
(3) Za prekršaje navedene u članku 68 stavku 1 točke 5 i 7 ovoga zakona, osim novčane 

kazne obvezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba namijenjenih djelatnosti 
akvakulture.

(4) Za prekršaje navedene u članku 70 stavku 1 točka 11 ovoga zakona osim novčane 
kazne  obvezno  se  izriče  i  zaštitna  mjera  oduzimanja  onih  vrsta  riba  koje  nisu 
upisane u dozvolu (odobrenje) za akvakulturu.
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Članak 77
(1) Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj strani državljanin 

ako obavlja gospodarski ribolov u ribolovnim vodama Brčko distrikta na način koji 
nije sukladan međunarodnom ugovoru (članak 67 stavak 1).

(2) Za prekršaj iz stavka 1 ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, 
alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili drugog vozila koje je poslužilo za 
izvršenje prekršaja, bez obzira na to tko je vlasnik.

(3) Za prekršaj iz stavka 3 točke 1 i 2 ovoga članka osim novčane kazne izreći će se 
zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov te plovila ili 
drugog vozila koje je poslužilo za izvršenje prekršaja bez obzira na to tko je vlasnik.

(4) Ako kapetan, vođa ili član posade stranog plovila kojim se obavljao gospodarski 
ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim 
postupkom prouzroči  opasnost  za  život  ljudi  ili  štetu  na  imovini,  osim novčane 
kazne od 1.000 do 20.000 KM izreći  će  se i  zaštitna mjera oduzimanja plovila, 
ulova, alata, opreme i mamaca za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 78
Izricanje mjere oduzimanja odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova iz članka 68 
stavci 4 ili 5, članka 69 stavci 5 i 6, članka 70 stavci 7 i 8, odnosno oduzimanja odobrenja 
za akvakulturu iz članka 69 stavak 7 ovoga zakona ograničava se na vrijeme od 5 godina, 
računajući od pravomoćnosti rješenja.

Članak 79
Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila ili nekog drugog 
vozila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

Članak 80
(1) Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se ustanova iz članka 7 ovoga 

zakona ako odjelu jednom godišnje ne dostavi izvješće o obavljanju poslova iz svoje 
djelatnosti.

(2) Za prekršaj iz stavka 1 ovoga članka novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit 
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

                                                                   Članak 81
(1) Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna 

osoba ako ne postupi po rješenju inspektora (članak 65 stavci 2, 3, 4, 5 i 6).
(2) Za prekršaj iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 

100 do 1.000 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
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XI.  PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE   ODREDBE

Članak 82
(1) Na osnovi ovog zakona gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela donijeti u 

roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona podzakonske akte:
 1.  o  granicama  ribolovnih  područja  i  ribolovnih  zona  (članak  4  stavak  3  ovog 

zakona);
2. o obliku, sadržaju i načinu vođenja katastra ribolovnih područja i ribolovnih zona 
(članak 6 stavak 4 ovoga zakona);
3. o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (članak 8 stavak 4 ovoga 
zakona);
4.  o  obliku,  sadržaju  i  načinu  vođenja  registra  o  izdanim  odobrenjima  za 
gospodarski ribolov (članak 12 stavak 2 ovoga zakona);
5. o programu i načinu polaganja ribolovnog ispita za gospodarski ribolov (članak 
15 stavak 7 ovoga zakona);
6. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra, o izdanim uvjerenjima, o položenom 
ribolovnom ispitu za gospodarski ribolov (članak 15 stavak 9 ovoga zakona);
7.  o  programu i  načinu  polaganja  ribolovnog  ispita,  formular  i  način  izdavanja 
uvjerenja, o položenom ribolovnom ispitu (članak 19 stavak 2 ovoga zakona);
8. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra, o izdanim uvjerenjima, o položenom 
ribolovnom ispitu (članak 19 stavak 4 ovoga zakona);
9.  o načinu izrade gospodarske osnove i  njenog provođenja (članak 31 stavak 7 
ovoga zakona);
10.  o  načinu  obavljanja  ribolovno-čuvarske  službe  (članak  35  stavak  5  ovoga 
zakona);
11. o obliku i sadržaju legitimacije i značke ribolovnog čuvara (članak 38 stavak 2 
ovog zakona);
12.  o  programu,  obliku,  sadržaju  i  načinu  izdavanja  uvjerenja  o  položenom 
ribolovno-čuvarskom ispitu članak 40 stavak 3 ovoga zakona);
13.  oblik,  sadržaj  i  način  vođenja  registra  o  izdanim  uvjerenjima  i  položenom 
ribolovno-čuvarskom ispitu (članak 40 stavak 9 ovoga zakona);
14. o zaštiti riba (članak 57 stavci 1, 2, 3, 4 i 5 ovoga zakona);
15. o utvrđivanju naknade za počinjene štete (članak 60 stavak 2 ovoga zakona);
16. o visini naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (članak 61 stavak 4 točka 
1 ovoga zakona);
17.  o  obliku,  sadržaju  i  visini  naknade  za  dozvolu  za  ribolovce  članove udruge 
rekreativno-športskog društva (članak 61 stavak 4 točka 3).

Članak 83
(1)Gospodarske osnove donesene prije stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju na snazi 

do roka na koji su odobrene. 
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1 ovoga članka, gospodarska osnova za područje rijeke 
Save od granice s Federacijom BiH do granice s Republikom Srpskom, a koja se 
odnosi na obavljanje gospodarskog ribolova, nositelji gospodarske osnove moraju u 
roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona uskladiti ih s ovim 
zakonom i propisima donesenim na osnovi njega.

(3)Ako na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni dođe do 
uginuća riba većeg od jedne trećine ihtiomase procijenjene gospodarskom osnovom 
iz stavka 1 ovoga članka, mora se obaviti revizija gospodarske osnove (članak 31 
stavak 5).

(4) Rješenja i ugovori o uporabi ribolovnih područja ili ribolovnih zona koja su izdana 
do dana stupanja na snagu ovoga zakona važe do raspisivanja javnog oglasa i izbora 
nositelja ribolovnog prava.

Članak 84
Fizičke  i  pravne  osobe  koje  se  bave  rekreativno-športskim  ribolovom dužne  su  svoje 
aktivnosti uskladiti s ovim zakonom.

Članak 85
(1)Fizičke  i  pravne  osobe  koje  obavljaju  gospodarski  ribolov  obvezne  su  svoje 

poslovanje uskladiti s ovim zakonom.

Članak 86
(1)Fizičke i pravne osobe koje se bave akvakulturom dužne su svoj rad i poslovanje 

uskladiti s odredbama ovoga zakona.

Članak 87
(1)Osobe  koje  nemaju  položen  ribolovni  ispit  za  gospodarski  ribolov,  primjereno 

odredbi članka 15 ovoga zakona, moraju taj ispit položiti u roku od godinu dana od 
dana stupanja na snagu ovoga zakona.

(2) Osobe  koje  nemaju  položen  ribolovni  ispit  za  rekreativno-športski  ribolov, 
primjereno odredbi  članka  19  ovoga zakona moraju  taj  ispit  položiti  u  roku  od 
godinu dana od dana primjene ovoga zakona.

(3)Osobe koje nemaju položen ispit za ribolovne čuvare, primjereno odredbi članka 40 
ovoga zakona, moraju takav ispit položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na 
snagu ovoga zakona.

                                                                   Članak 88
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti svi drugi propisi koji su se do 
sada primjenjivali na teritoriju Brčko distrikta BiH.
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Članak 89
Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u «Službenom 

glasniku Brčko distrikta BiH».

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

Broj: 0-02-022-324/05
Brčko, 17. studeni 2005. godine
                                      

          PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

     Prof. dr. Milan Tomić 

36


