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На основу члана 59 став 8, члана 61 став 2, члана 62 став 2 и члана 66 Закона о
морском рибарству и марикултури („Службени лист ЦГ", број 56/09), Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде донијело је
ПРАВИЛНИК
О СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОМ РИБОЛОВУ НА МОРУ
Члан 1
Овим правилником утврђују се образац дозволе, начин дистрибуирања обрасца
дозволе, висина накнаде, количина рибе коју носилац дозволе може уловити у току
дана, начин, врста и број риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у
обављању спортско рекреативног риболова и број и садржину дозволе за спортскорекреативни риболов.
Члан 2
Образац дозволе за спортско- рекретаивни риболов (у даљем тексту: дозвола) се
састоји од предње стране и полеђине димензије 14x10,5cm.
Свака страна дозволе подијељена је на двије странице, димензије 7 x 10,5 cm.
На предњој страни дозволе странице су означене бројевима 1 и 3, а на полеђини
бројевима 2 и 4.
Члан 3
Обрасци свих врста дозвола на страницамa 1 и 3 садрже текст:
- грб Црне Горе у боји;
- назив органа државне управе надлежан за послове морског рибарства и
марикултуре;
- назив издаваоца дозволе;
- назив дозволе;
- датум издавања дозволе и рок на који се дозвола издаје;
- серијски број дозволе;
- висина накнаде и
- потпис издаваоца дозволе и печат.
Члан 4
Обрасци свих повремених дозвола на страницама 2 и 4, од врха према дну, садрже
шест водоравних црта и правоугаоник на којем је означено мјесто за печат и потпис
издаваоца дозволе.
На водоравним цртама се уписују сљедећи подаци:
- име и презиме носиоца дозволе;
- држављанство;
- адреса пребивалишта;
- број личне карте или број пасоша носиоца дозволе;
- мјесто и датум (дан, мјесец и година) када је дозвола издата носиоцу и
- назив издаваоца дозволе.
Члан 5
Образац сталне дозволе на страницама 2 и 4, од врха према дну, садржи пет
водоравних црта и правоугаоник на којем је означено мјесто за печат и потпис
издаваоца дозволе.
На водоравним цртама се уписују сљедећи подаци:

- име и презиме носиоца дозволе;
- адреса пребивалишта;
- број личне карте или број пасоша носиоца дозволе;
- мјесто и датум (дан, мјесец и година) када је дозвола издата носиоцу и
- назив издаваоца дозволе.
Члан 6
Подаци у обрасцу дозволе испуњавају се ручно, штампаним словима.
Дио дозволе, стр. 1 и 2, припада носиоцу дозволе, а други дио, стр. 3 и 4, на којем
је дијагонално уцртана црвена црта, доставља се Савезу за спортски риболов на мору
Црне Горе (у даљем тексту: Савез).
Савез чува достављену документацију из става 2 овог члана, до краја сљедеће
календарске године.
Члан 7
Обрасци повремених дозвола штампају се на картону розе боје.
Обрасци сталних дозвола штампају се на картону жуте боје.
Обрасци дозвола из ст. 1 и 2 овог члана, оштампани су уз овај правилник и чине
његов саставни дио (Прилози: 1 и 2).
Члан 8
Висина накнаде за обављање спортско-рекреативног риболова са сталном или
повременом дозволом износи:
1) са сталном дозволом:
- за лица до 18 година старости 5.00 €
- -за лица старија од 18 година, за све риболовне алате и опрему, осим подводне
пушке
20.00 €
- -за лица старија од 18 година, за
риболов подводном пушком
40.00 €
2) са повременом дозволом:
- до 10 дана
15.00 €
- до 30 дана
30.00 €
Члан 9
Носиоц дозволе, у току дана, може уловити до 3 kg. рибе и других морских
организама, осим код одржавања спортско-риболовних такмичења.
У количину рибе из става 1 овог члана не убраја се улов морске дивљачи (морски
пас, морска мачка, ража и др.), као и једна крупна риба тежа од 5 кг. (кирња, зубатац,
пагар и др.).
Члан 10
Спортско - рекреативни риболов на мору може се обављати риболовним алатима и
опремом, и то:
1) повразама (туњама) осим самоловки или панулама, највише два комада, са
највише по три удице на сваком повразу или панули чија ширина лука не смије бити
мања од 7 mm, а у риболову са плутајућим повразима (туњама самицама), ширина лука
не смије бити мања од 9 mm;
2) повразама са куком за лов главоножаца, највише два комада, са свјетиљком до
400 кандела или без ње;
3) два штапа за бацање удица, са највише три удице на штапу;
4) једном подводном пушком без експлозивног пуњења;

5) једним харпуном;
6) остима са свјетиљком до 400 кандела или без ње са риболовним пловним
објектом на весла са дном кроз које није могуће гледати под водом,
7) једном вршом; и
8) придненим парангалом са највише 50 удица (само носиоц сталне дозволе).
Риболовни алат и опрема из става 1 овог члана може се користити уз употребу
риболовног пловног објекта на весла, једра или мотор.
Члан 11
Величина удице мјери се ширином лука (закривљеног дијела) мјерено спољном
ивицом, односно највећом удаљеношћу између спољашњег руба предњег и задњег лука
удице.
Члан 12
Лице које се бави спортскo - рекреативним риболовом са подводном пушком смије
се кретати у води и под водом само сопственом снагом без употребе опреме помоћу
које му је омогућено дисање под водом.
За вријеме обављања подводног риболова обавезна је употреба сигналне бове која
је конопом спојена за тијело рониоца.
Члан 13
Број сталних и повремених дозвола:
- за лица до 18 година живота200 комада
- за лица старија од 18 година 1500 комада
- број повремених дозвола 300 комада
Члан 14
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Паравилник о начину,
врсти и количини риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у обављању
спортско рекреативног риболова, као и образац, број и садржину дозволе за спортски
риболов ("Службени лист РЦГ", бр. 10/04 и 9/06).
Члан 15
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Црне Горе".
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