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49. Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi 
На основу члана 95 тачке 3 Устава Црне Горе доносим 
 
Указ о проглашењу закона о морском рибарству и марикултури 
 
("Сл. лист Црне Горе", бр. 56/09 од 14.08.2009) 
Проглашавам ЗАКОН О МОРСКОМ РИБАРСТВУ И МАРИКУЛТУРИ, који је донијела 
Скупштина Црне Горе 24. сазива, на трећој сједници првог редовног засиједања у 2009. 
години, дана 27. јула 2009. године. 
 
Број: 01-2328/2 
Подгорица, 05. 08. 2009. године 
Предсједник Црне Горе, 
Филип Вујановић, с.р. 
 
На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 92 став 1 Устава Црне Горе, Скупштина Црне 
Горе 24. сазива, на трећој сједници првог редовног засиједања у 2009. години, дана 27. јула 
2009. године, донијела је 
 

Закон о морском рибарству и марикултури 
 
И. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Морско рибарство, у смислу овог закона, је управљање живим ресурсима мора, а обухвата 
улов, сакупљање и заштиту риба и других морских организама на принципима одрживог 
развоја, у риболовном мору Црне Горе. 
Овим законом уређује се и марикултура. 
Рибе и други морски организми у риболовном мору Црне Горе, као добро од општег 
интереса, ужива посебну заштиту и користи се на начин и под условима утврђеним овим 
законом и другим прописима. 
 

Члан 2 
Риболовно море Црне Горе (у даљем тексту: риболовно море) обухвата морски и подморски 
простор унутрашњих морских вода, територијалног мора и епиконтиненталног појаса Црне 
Горе, одређен законом којим се уређује море. 
Риболовно море обухвата и морске просторе искључиве економске зоне, у складу са 
законом. 
Границом риболовног мора у ријекама које се уливају у море сматра се линија на којој вода 
престаје бити постојано слана. 
Линију из става 3 овог члана одређује министарство надлежно за послове морског 
рибарства (у даљем тексту: Министарство). 
 

Члан 3 
Морским риболовом (у даљем тексту: риболов) могу се бавити привредна друштва и 
предузетници, односно друга правна и физичка лица под условима утврђеним овим законом. 
Морским риболовом могу се бавити страна правна и физичка лица у складу са законом. 
Овај закон примјењује се и на риболовне пловне објекте који вију црногорску заставу и који 
обављају риболов ван граница риболовног мора из члана 98 овог закона. 
 

Члан 4 
Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 
1) марикултура је узгој или оплемењивање рибе и других морских организама у риболовном 
мору коришћењем техника које су предвиђене за повећање производње тих организама ван 
природног капацитета животног окружења; 
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2) биодиверзитет (биолошка разноврсност) је разноврсност живих организама, укључујући 
сувоземне, морске и друге водене екосистеме и еколошке комплексе, као и разноврсност у 
оквиру врсте, између врста и између екосистема; 
3) шкољка (класа Ламеллибранцхиа) је мекушац са филтрирајућим начином исхране; 
4) бродска мрежа је окружујућа мрежа и мрежа за вучу којом се рукује преко конопаца и 
чекрка са брода који је у покрету или усидрен и не вуку се помоћу главног бродског мотора, а 
састоје се од два бочна крила и централног ''трбуха'' у облику кашике или са корпом у 
крајњем дијелу и којом се може ловити са површине према дну, зависно од циљних врста 
рибе; 
5) кочарска мрежа је мрежа коју вуче риболовни пловни објекат снагом главног бродског 
мотора, састоји се од тијела купастог или пирамидалног облика, затворена на задњој страни 
копчом, може се продужавати на отвору крилцима или се може монтирати на чврством 
оквиру, хоризонтално отварање мреже обезбјеђује се ширилицама, а може се вући дном 
(демерзална кочарска мрежа) или средишњом водом испод површине (пелагична кочарска 
мрежа); 
6) вертикална рибарска мрежа је мрежа која се држи у вертикалном положају у води уз 
помоћ пловака и тегова, који су причвршћени или се могу причврстити средством за дно 
мора и одржавати кретање у близини морског дна или плутати у воденом стубу, а 
направљена је из једног или три слоја мрежа, зависно од циљних врста; 
7) прилов је риба која: 
(а) није директно циљана уловом; 
(б) припада врстама које су или нијесу идентификоване као прилов у одговарајућој дозволи; 
(ц) укључује економске и планиране шкартове; 
(д) не укључује рибу која је пуштена жива као рекреативни улов и по програму 
порибљавања; 
8) капацитет је способност екосистема да одржава здраве организме, њихову 
продуктивност, прилагодљивост и способност обнављања; 
9) ограничење улова је квантитативно ограничење улова једне или више врста рибе у 
одређеном периоду; 
10) приобалне воде су ријеке, воде канала, залива или ушћа, прелазних вода и "приобалне 
воде" дефинисане Конвенцијом о праву мора Уједињених нација 1982: 
а) ријека је копнена вода која тече својим већим дијелом на површини копна или дијелом 
тока тече под земљом; 
б) прелазне воде су површинске воде у близини ријечних ушћа које су дијелом сланог 
карактера, као резултат близине приобалних вода, али које су под јаким утицајем 
слатководних вода; 
ц) површинска вода на копненој страни линије је вода чија је свака тачка удаљена једну 
наутичку миљу од најближе тачке основне линије од које се мјери ширина територијалних 
вода, проширујући се гдје је то могуће, до крајње границе прелазних вода; 
11) референтне тачке заштите су вриједности популационих параметара рибљег фонда 
(биомаса, стопа смртности риба и др.), који се користе у управљању у рибарству, узимајући 
у обзир прихватљиви ниво биолошког ризика или жељеног нивоа приноса; 
12) коралигено станиште је дио морског дна који карактерише доминантно присуство 
посебне биолошке заједнице која се назива "коралигена" или гдје је таква заједница 
постојала и потребно јој је обнављање; 
13) корални гребен је сложена биогена структура настала сталним преклапањем претходно 
стјеновитог или чврстог супстрата кречњачким слојем, који углавном настаје облагањем 
калцификованих црвених алги и животињских организама (сунђери, асцидије, жарњаци, 
бриозое, чланковити црви), заједно са осталим организмима фиксаторима кречњака; 
14) мјесто првог искрцаја је пристаниште, лука или друго мјесто које испуњава прописане 
услове за искрцај рибе; 
15) порибљавање је пуштање одобрених врста риба и других морских организама у воде 
гдје се оне природно јављају, како би се користила природа водене средине ради увећања 
рибљег фонда и повећања природног подмлатка; 
16) шкарт је укупна тежина живе рибе која је мале величине, није је могуће продати или је из 
других разлога непожељна, а која је одбачена у вријеме улова или одмах након улова; 
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17) ронилачка опрема је опрема која се користи за роњење, укључујући маске, пераја, 
опрему за дисање током роњења: сцуба опрема, резервоари за ваздух, ваздушне цијеви и 
пумпе; 
18) пловни багер (дреџа, вонголијер) је риболовни пловни објекат који се тегли главним 
бродским мотором (бродски багер) или вуче моторним чекрком од усидреног пловила 
(механички багер) за улов шкољки, пужева или сунђера и састоји се од мрежне корпе или 
металне корпе која се монтира на чврстом оквиру или шипки промјенљиве величине и 
облика чији доњи дио може имати стругалицу која може бити заобљена, оштра или 
назубљена, може бити опремљен скелом или платформом за роњење: 
а) хидраулучни пловни багер је пловни багер опремљен хидрауличном опремом; 
б) ручни пловни багер је пловни багер који се повлачи ручно или ручним чекрком у плитким 
водама са или без чамца, за улов шкољки, пужева или сунђера и не сматра се риболовним 
пловним објектима у смислу овог закона; 
19) морски екосистем је комплексно структурно-функционално јединство неживе и живе 
природе, односно биотопа и биоценозе; 
20) екосистемски приступ је свеобухватно интегрисано управљање људским активностима 
базирано на најбољим доступним научним сазнањима о екосистему и његовој динамици, у 
циљу идентификовања и предузимања активности за утицаје који су критични по стање 
морских екосистема, постижући одрживу употребу екосистемских добара и дјелатности и 
одржавање екосистемског интегритета; 
21) риба прве продаје је риба која се продаје по први пут на мјесту првог искрцаја; 
22) риба и други морски организам је водена животиња или биљка укључујући шкољке или 
друге мекушце, ракове, корале, сунђере, морске јежеве или друге бодљокошце, корњаче и 
морске сисаре, њихова јаја, икру и јувенилне стадијуме; 
23) уређај за окупљање рибе (ФАД) је опрема која плута на површини мора и испод себе 
скупља младе или одрасле примјерке високо миграторних врста; 
24) риболовни капацитет је тонажа риболовног пловног објекта у ГТ (грос тона) или његова 
снага у кW или у односу на специфичну врсту риболова: број и величина риболовног алата и 
опреме или само величина бродских риболовних алата и опреме; 
25) риболовни напор риболовног пловног објекта је производ капацитета и активности 
риболовног пловног објекта, а за групу пловних објеката је збир риболовног напора свих 
риболовних пловних објеката у тој групи; 
26) риболовни пловни објекат је: чамац, брод или други пловни објекат опремљен за 
риболов, укључујући риболовни алат, опрему или складиште за рибу; 
27) рибар је физичко лице које се бави професионалним риболовом на регистрованом 
риболовном пловном објекту или је укључен у риболов; 
28) риболов су активности припреме, тражења, улова, обраде и отпремања уловљене рибе; 
29) риболовни алат је средство којим се врши риболов; 
30) риболовна опрема је средство које омогућава употребу риболовног алата; 
31) сектор рибарства је привредни сектор који укључује активности улова, обраде и 
пласмана рибе и производа од рибе и аквакултуре; 
32) рибарство је скуп активности у управљању живим ресурсима мора укључујући и 
активности везане за: 
а) врсту и опис рибе; 
б) риболовно подручје; 
ц) метод риболова; 
д) врсту риболовног пловног објекта; 
33) инострани риболовни пловни објекат је риболовни пловни објекат који не вије заставу 
Црне Горе; 
34) резерват је дио риболовног мора које је погодно за природну репродукцију и одржавање 
млађи рибе и других морских организама; 
35) интродукција је процес којим се премјештају, односно убацују алохтоне врсте риба у 
подручја која нијесу њихова природна станишта; 
36) спортско рекреативни риболов је риболов ради спорта или рекреације; 
37) дневник улова је документ о дневној активности риболовног пловног објекта; 
38) парангал је удичарски алат који чини главни коноп на коме су предвези са удицама 
различите дужине, распореда и величине, зависно од циљних врста, а поставља се 
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вертикално или хоризонтално по морској површини (плутајући парангал) или на дну 
(приднени парангал); 
39) анадромне врсте су врсте риба које се ради мријешћења селе из мора у слатководне 
воде; 
40) катадромне врсте су врсте рибе које се ради мријешћења селе из слатководних вода у 
море; 
41) морски биотоксини су отровне супстанце које акумулирају шкољке хранећи се токсичним 
фитопланктоном; 
42) морска средина су физичке, хемијске, геолошке и биолошке компоненте, услови и 
фактори који међусобно реагују и одређују продуктивност, стање, услов и квалитет морског 
екосиситема, морске воде и ваздушни простор изнад тих вода, као и морско дно и његово 
подземље; 
43) заштићена морска област је област литоралног система, уједно са водом преко њега и 
флором, фауном, историјским и културалним особеностима, које су заштићене у складу са 
законом; 
44) наутичка миља је међународна мјерна јединица од 1852 метра; 
45) алохтона врста рибе је врста рибе чије се историјски познато природно станиште налази 
изван риболовног мора; 
46) аутохтона врста рибе је врста рибе чије се историјски познато природно станиште 
налази у риболовном мору; 
47) принцип предострожности за управљање у рибарству је принцип који не дозвољава да 
се због одсуства одговарајућих научних информација одложи или пропусти предузимање 
мјера управљања за очување циљних врста, врста које су повезане или међусобно зависне 
и нециљних врста и њихових станишта; 
48) пливарица је окружујућа мрежа која се користи за улов плаве рибе на чијој се горњој 
страни налазе пластични пловци, а са доње оловни тегови тако да пловци надјачавају 
оловне тегове, због чега мрежа плута по површини и одоздо се затвара конопом који 
пролази кроз систем прстенова и на тај начин риба остаје затворена унутар мреже; 
49) ливада морских цвјетница је област гдје се морско дно карактерише доминантним 
присуством сјемењача, или гдје је таква вегетација постојала и потребан јој је опоравак; 
50) морска трава је заједнички назив за Посидониа оцеаница, Цyмодоцеа нодоса, Зоостера 
марина и Зоостера нолтии; 
51) обалска рибарска мрежа је комерцијална (окружујућа) и вучена рибарска мрежа која се 
поставља са брода и којом се рукује са обале; 
52) живи ресурси мора су доступне и живе врсте риба и других морских организама, 
укључујући и анадромне и катадромне врсте током њиховог живота у морској води; 
53) одрживо коришћење рибљег фонда је коришћење на начин којим неће бити угрожено 
будуће искоришћавање и да неће негативно утицати на морски екосистем; 
54) замка (врша) је риболовни алат који се учвршћује или се поставља на дно и који дјелује 
као замка за улов рибе, а праве се у облику корпи, чинија, буради или кавеза, а у највећем 
броју случајева чине чврсти или получврсти оквир од различитих материјала (дрвета, 
плетера, металних шипки, металне мреже, итд.), који могу, а не морају, бити покривени 
мрежом; 
55) риболовни пловни објекат треће земље је рибарски пловни објекат који је регистрован и 
плови под заставом друге земље, није под уговором у складу са овим законом и укључује 
пријемно пловило у складу са Уредбом савјета 2847/93; 
56) риболовни пловни објекат под уговором је риболовни пловни објекат који припада земљи 
или групи земаља које су учеснице уговора или конвенције или другог потврђеног 
међународног споразума и риболовни пловни објекат који је одлуком органа управе 
проглашен као риболовни пловни објекат под уговором; 
57) рибарска поста за мреже потегаче је простор у мору и на обали гдје се потеже и извлачи 
мрежа; 
58) сакупљање је процес сакупљања морских организама без употребе риболовних алата. 
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ИИ. УПРАВЉАЊЕ ЖИВИМ РЕСУРСИМА МОРА 
1. Принципи за одрживо управљање живим ресурсима мора и морском средином 

Члан 5 
Искоришћавање живих ресурса мора врши се у складу са одрживим економским, еколошким 
и социјалним развојем. 
Одрживи развој из става 1 овог члана остварује се: 
1) примјеном принципа предострожности у спровођењу мјера заштите и очувања живих 
ресурса мора уз одржавање биолошког диверзитета; 
2) смањивањем утицаја риболовних активности на морски екосистем; 
3) примјеном екосистемски базираног приступа у рибарству; 
4) правилним и рационалним обављањем риболовних дјелатности у оквиру економичног и 
конкурентног рибарства које може да обезбиједи одговарајући животни стандард лица која 
се баве риболовом, уз уважавање интереса потрошача; 
5) успостављањем принципа развоја одговорног рибарства; 
6) претходним прибављањем мишљења Института за биологију мора ( у даљем тексту: 
Институт) при доношењу одлука надлежних органа. 
 
2. Заштита морске животне средине и живих ресурса мора 

Члан 6 
Риба и други морски организми, као и биодиверзитет мора, морају се штитити од 
угрожавања њихове виталне животне средине и прекомјерног искоришћавања. 
Заштита из става 1 овог члана остварује се спровођењем мјера у циљу очувања био-
еколошких репродукционих потенцијала и услова животне средине. 
 
3. Мјере заштите биодиверзитета и услова животне средине 

Члан 7 
Ради заштите биодиверзитета и услова животне средине: 
1) забрањено је уношење или испуштање течног или чврстог отпада од производње или 
прераде или других материјала који негативно утичу на квалитет морске средине; 
2) забрањено је порибљавање, испуштање у море алохтоних врста рибе и других морских 
организама, генетски модификованих врста рибе или других морских организама; 
3) забрањене су подводне активности на локацијама за које није добијено одобрење органа 
управе надлежног за послове рибарства ( у даљем тексту: орган управе); 
4) забрањен је риболов, сакупљање и стављање у промет заштићених врста риба и других 
морских организама. 
Ради заштите биодиверзитета и услова животне средине постављају се вјештачки подводни 
гребени гдје се могу формирати нова биолошка станишта. 
 
4. Стратегија развоја рибарства Црне Горе 

Члан 8 
Управљање живим ресурсима у риболовном мору и заштита морске средине, ради 
остваривања принципа из члана 5 овог закона, врши се у складу са Стратегијом развоја 
рибарства и аквакултуре Црне Горе (у даљем тексту: Стратегија). 
Стратегијом се утврђују дугорочни правци, приоритети и циљеви развоја рибарства, 
потребна финансијска средства и рокови за њихово извршавање, као и обавезе преузете 
потврђеним међународним споразумима, а нарочито: 
1) управљање и унапређивање рибарске флоте, посебно унапређивање риболовног напора 
и капацитета, узимајући у обзир расположивост риболовних ресурса, еколошких метода 
риболова и одрживог развоја риболовних активности; 
2) одрживи развој аквакултуре; 
3) одрживи развој прераде и трговине рибљим и производима аквакултуре; 
4) одрживи развој риболовних подручја, укључујући критеријуме за одређивање 
приоритетних подручја; 
5) конкурентност рибарства, укључујући побољшање његове структуре, организације и 
услова рада; 
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6) очување људских ресурса у рибарству, нарочито кроз унапређивање професионалних 
вјештина, обезбјеђујући одрживост запослења и побољшање позиције и улоге жене; 
7) заштита и унапређивање животне средине у области рибарства. 
   Министарство је дужно да у поступку израде Стратергије, ради процјене планираног 
одрживог развоја кроз интеграцију заштите и унапређења животне средине и родне 
равноправности, оствари сарадњу нарочито са: 
1) надлежним државним и локалним органима управе; 
2) научним и другим стручним институцијама, организацијама и тијелима; 
3) заинтересованим правним и физичким лицима из области рибарства. 
   Стратегију из става 1 овог члана доноси Влада Црне Горе ( у даљем тексту:Влада), на 
период од 10 година. 
   Стратегија може да садржи и податке о приоритетима, циљевима, процјени потребних 
финансијских средстава и рокове за: 
1) обезбјеђивање опреме, средстава и других услова за вршење инспекцијског надзора над 
риболовним активностима и прикупљање података и информација од значаја за заједничку 
рибарску политику; 
2) снабдијевање рибом и рибљим производима и развијање риболовних активности ван 
риболовног мора у складу са потврђеним међународним споразумима. 
 
5. Национални програм развоја рибарства 

Члан 9 
Политика рибарства Црне Горе утврђена Стратегијом спроводи се у складу са Националним 
програмом развоја рибарства ( у даљем тексту: Национални програм). 
Национални програм садржи: средњорочне и краткорочне циљеве развоја рибарства, врсте 
мјера и програма, очекиване резултате, као и оквирни износ и изворе финансијских 
средстава неопходних за спровођење мјера политике рибарства. 
Национални програм доноси Влада на период од пет година. 
Национални програм се објављује у "Службеном листу Црне Горе". 
 
6. Одређено рибарство 

Члан 10 
Ради обезбјеђења одрживог развоја из члана 5 овог закона, Министарство може у 
риболовном мору прописати одређено рибарство или више одређених рибарстава, на 
основу: 
1) рибљих врста или групе рибљих врста или 
2) риболовних подручја. 
Прописом из става 1 овог члана утврђују се и: 
1) локална и научна имена рибљих врста; 
2) географске координате риболовног подручја; 
3) друга питања од значаја за управљање одређеним рибарством у складу са овим законом. 
   Управљање рибарством из става 1 овог члана врши се у складу са Планом управљања 
морским рибарством ( у даљем тексту: План управљања), који доноси Влада на период од 
пет година. 
 
7. План управљања 

Члан 11 
Рибарством, односно одређеним рибарством или рибарствима управља орган управе, у 
складу са Планом управљања, којим се утврђују правила улова заснована на претходно 
дефинисаним биолошким параметрима за ограничење улова. 
Изузетно од става 1 овог члана за одређено рибарство, односно рибарства чији је режим 
управљања утврђен потврђеним међународним споразумом управљање рибарством врши 
орган одређен тим споразумом. 
План управљања садржи: 
1) опис рибарства према рибарском подручју, врсти рибе, карактеристикама риболова, 
методама риболова и тренутног стања искоришћавања; 
2) праћење стања насеља економски важних врста риба и других морских организама на дну 
и у слободној води; 
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3) анализу рибљих фондова, укључујући њихове биолошке карактеристике и статус 
очувања; 
4) циљеве које треба остварити у планираном периоду; 
5) задатке које треба извршити у планираном периоду; 
6) специфичне техничке мјере које треба спровести укључујући мјере заштите рибљег 
фонда; 
7) научну базу податка за План управљања који ће се, ако је тако утврђено, промијенити од 
приступа базираном на процјени рибљег фонда ка екосистемском приступу; 
8) потребна средства за остваривање планираних циљева утврђених Стратегијом; 
9) економски утицај планираних мјера на рибарство; 
10) критеријуме за процјену ефикасности плана; 
11) датум извршене процјене остварених резултата у примјени Плана управљања од стране 
органа управе, која се мора извршити без обзира на обавезу сталног праћења извршења 
Плана управљања. 
План управљања може да садржи и смјернице за : 
1) издавање дозвола које могу али не морају да обухватају само бродове, опрему, рибаре 
или начин контроле улова рибе и других морских организама; 
2) издавање посебних дозвола за експериментални риболов; 
3) издавање посебних дозвола за специфичне типове пловних објеката и за пловне објекте 
који су мањи од 10 метара ; 
4) смањење шкарта; 
5) начин мониторинга риболовних пловних објеката који су мањи од 15 метара дужине; 
6) издавање дозволе за спортски риболов или роњење; 
7) привремено одступање од Плана управљања, укључујући техничке мјере или друга 
ограничења за риболовно подручје везано за опрему или пловне објекте; 
8) ограничења, по потреби, за обављање риболовних активности. 
Орган управе је дужан да у припреми или измјени Плана управљања оствари сарадњу са 
надлежним органима државне и локалне управе, рибарима односно представницима 
рибарских удружења и другим правним и физичким лицима која су заинтересована за 
управљање рибарством. 
 
8. Интервентне мјере управљања 

Члан 12 
Ако постоје докази о озбиљној и непредвиђеној угрожености живих ресурса мора или 
морског екосистема због риболовних активности у риболовном мору Црне Горе, орган 
управе је дужан да предузме хитне мјере за отклањање узрока угрожености. 
Мјере из става 1 овог члана не могу трајати дуже од три мјесеца. 
Изузетно од става 2 овог члана, интервентне мјере могу трајати дуже од три мјесеца 
зависно од процјене органа управе. 
Уколико се предузимање мјера из става 1 овог члана врши у складу са потврђеним 
међународним споразумом, орган управе дужан је да обавијести тијело за спровођење 
споразума друге државе чланице споразума и регионално рибарско савјетодавно тијело, 
достављањем нацрта мјера заједно са меморандумом који садржи образлажење мјера прије 
њиховог усвајања. 
 
9. Заштићена риболовна подручја 

Члан 13 
У циљу заштите риба и других морских организама Министарство утврђује заштићена 
риболовна подручја. 
Заштићена риболовна подручја, у смислу овог закона, су дјелови риболовног мора који су 
повољни за природно размножавање риба и исхрану рибљег подмлатка, као и других 
морских организама. 
Границе и обиљежавање заштићених риболовних подручја из става 2 овог члана, као и 
мјере заштите и развоја, на основу прибављеног мишљења Института, одређује 
Министарство. 
Ако се при утврђивању заштићеног риболовног подручја у риболовном мору утврди да то 
подручје може утицати на обављање риболова друге државе, односно држава чланица 
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потврђеног међународног споразума, заштићено риболовно подручје може се одредити 
након прибављања сагласности надлежног тијела које је одговорно за спровођење 
споразума друге државе чланице или чланица које су укључене у регионално рибарско 
савјетодавно тијело, у складу са поступком који је утврђен тим потврђеним међународним 
споразумом. 
 

Члан 14 
У заштићеним риболовним подручјима забрањено је: 
1) обављање риболова или покушати обављати риболов; 
2) узимати или уништавати фауну или флору; 
3) посипати или експлоатисати пијесак или шљунак, уносити или одлагати отпад или било 
који други загађујући материјал или на било који начин узнемиравати, мијењати или 
уништавати природну средину; 
4) градити или постављати објекте на земљишту или преко воде; 
5) обављање других активности које могу неповољно утицати на екосистем заштићеног 
риболовног подручја. 
Изузетно од става 1 овог члана, риболов у одређено вријеме и са одређеним риболовним 
средствима може се обављати на основу дозволе органа управе, и то: 
1) у сврху репродукције, узгајања и порибљавња нових риболовних подручја; 
2) због миграција већих количина одређених врста риба и других морских организама. 
Забрањене активности из става 1 овог члана могу се обављати на основу дозволе органа 
управе, ако су неопходне за управљање у заштићеним риболовним подручјима. 
Вријеме, риболовна средства и посебна техничка правила за обављање риболова у 
заштићеним риболовним подручјима прописује Министарство. 
 
10. Заштићене врсте риба и других морских организама 
 

Члан 15 
   Врсту морске рибе и другог морског организма, укључујући анадромне и катадромне врсте, 
заштићеном врстом проглашава Влада, на предлог Министарства, по претходно добијеној 
сагласности министарства надлежног за послове заштите пририроде. 
   Списак заштићених врста риба и других морских организама објављује се у ''Службеном 
листу Црне Горе''. 
   Забрањено је хватање, узимање, примање, куповина, продаја, складиштење, транспорт и 
задржавање на риболовном пловном објекту било које заштићене врсте риба и других 
морских ораганизама. 
 
11. Заштита млађи рибе и других морских организама и минимална ограничења 
величине 

Члан 16 
Минималну величину рибе и других морских организама, укључујући анадромне и 
катадромне врсте, испод које је забрањен улов и промет, прописује Министарство. 
Изузетно од става 1 овог члана, орган управе може, на предлог института, у сврху узгоја, 
порибљавања и истраживачких активности, да дозволи улов млађи, репродуктивно незрелих 
врста риба и других морских организама, на одређеним локалитетима, у одређено вријеме и 
са коришћењем одређених риболовних алата. 
Забрањен је улов, узимање, куповина, продаја, складиштење, транспорт или задржавање на 
пловном објекту рибе или других морских организама који су мањи од минимално прописане 
величине. 
 
12. Забрана улова и подручја забрањена за улов 

Члан 17 
У циљу заштите риба и других морских организама, односно дјелова риболовног мора који 
су повољни за природно размножавање риба и исхрану рибљег подмлатка и других морских 
организама или осјетљивих подручја, Министарство може забранити риболов за одређени 
период. 
Пропис из става 1 овог члана садржи: 
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1) врсте или класе риба и других морских организама чији је улов забрањен; 
2) географске координате подручја у којем је забрањен улов; 
3) почетак и трајање периода забране улова; 
4) мјере заштите и унапређивања рибарства, на основу мишљења Института. 
Забрањен је промет рибом и другим морским организмима за вријеме забране улова и из 
забрањених подручја. 
Изузетно од става 1 овог члана, орган управе може, на предлог Института, дозволити улов: 
1) млађи; 
2) репродуктивно незрелих врста риба и других морских оганизама на одређеним 
локалитетима; 
3) у одређено вријеме и уз коришћење одређених риболовних алата, у циљу култивације, 
порибљавања и истраживачких активности. 
 

Члан 18 
Ради заштите од прелова свих узрасних класа риба и других морских организама 
Министарство може: 
1) одредити ловостај за поједине врсте риба и других морских организама, односно 
забранити употребу појединих риболовних алата за привредни и спортско- рекреативни 
риболов; 
2) одредити основне конструктивно-техничке особине, начин употребе, вријеме и намјену 
појединих врста алата и опреме за привредни и спортско- рекреативни риболов; 
3) одредити величину рибе и других морских организама до које се оне не смију ловити и 
стављати у промет. 
 

Члан 19 
Риболов је забрањен на подручју лука, улазу и прилазу у луку и сидришта. 
Изузетно од става 1 овог члана, на подручју луке, улазу и прилазу у луку и сидришта, 
риболов је дозвољен само ако корисник луке, уз сагласност лучке капетаније и сагласност 
Института, одобри риболов на овим подручјима. 
На подручјима канала и унутрашњих морских путева риболов је дозвољен ако се тиме не 
омета пловидба других бродова и пловних објеката. 
Риболов је забрањен на уређеним и означеним купалиштима, у времену од 1. маја до 1. 
октобра, од изласка до заласка сунца. 
 

Члан 20 
Ради рационалног коришћења и заштите економски важних врста риба и других морских 
организама, на основу претходно прибављеног мишљења Института, Министарство 
прописује: 
1) број и величину пловних објеката, снагу погонског мотора пловног објекта, врсту и 
количину риболовног алата и опреме којима је на одређеним риболовним подручјима 
риболов дозвољен; 
2) ограничење, односно забрану риболова на одређеном риболовном подручју; 
3) дозвољену количину улова или сакупљања по једној дозволи; 
4) број дозвола за одређену врсту риболова. 
Дозволу за коришћење локације за потребе обуке ронилаца и обављање спортско-
рекреативних активности на мору издаје орган управе. 
 

Члан 21 
Забрањено је ловити рибу и друге морске организме експлозивом, хемијским средствима 
или другим средствима која их убијају, омамљују или трују, као и тако уловљену рибу и друге 
морске организме сакупљати и стављати у промет. 
Забрањено је држати на пловним објектима и на обали експлозивна или хемијска средства 
помоћу којих се може убијати, тровати или омамљивати риба и други морски организми. 

Члан 22 
При обављању привредног или спортско - рекреативног риболова забрањена је употреба 
ронилачког апарата са подводном пушком, као и држање ових средстава у риболовним 
пловним објектима или њихово ношење уз обалу или држање на обали. 
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Под ронилачком опремом из става 1 овог члана сматрају се све врсте ронилачких апарата 
или сличних направа помоћу којих је зароњеном лицу омогућено дисање под водом. 

Члан 23 
Привредна друштва, предузетници и друга правна и физичка лица која причине штету 
противправним риболовом дужна су да причињену штету накнаде. 
Накнада штете причињена противправним риболовом врши се у складу са законом. 
Средства остварена на име накнаде штете из става 2 овог члана приход су буџета Црне 
Горе. 
 

Члан 24 
На подручју Бококоторског залива забрањен је риболов: 
1) придненим кочама; 
2) лебдећим кочама и 
3) пливарицама великог риболова. 
Изузетно од става 1 овог члана, институцијама које се баве научно истраживачким радом у 
области морског рибарства може се дозволити риболов средствима из става 1 овог члана, 
ако је вршење риболова неопходно за остваривање одобрених програма истраживања. 
Програме истраживања из става 2 овог члана одобрава Министарство. 
Дозволу из става 2 овог члана издаје орган управе. 
 

Члан 25 
Ради заштите укупног морског биодиверзитета у плићим зонама литорала забрањен је 
риболов придненим кочама и лебдећим кочама на удаљености од три наутичке миље која 
прати конфигурацију обале, односно дубини од 50 м, уколико се изобата од 50 м налази на 
мањој удаљености од три наутичке миље. 
Изузетно од става 1 овог члана, у случају хаварије, риболовни пловни објекат са мрежом у 
води може прићи обали на мањој дубини од прописане, по претходном обавјештењу 
најближе лучке капетаније. 
 

Члан 26 
Ради заштите камените обале, као посебног станишта у риболовном мору, забрањен је 
улов, стављање у промет на територији Црне Горе и извоз прстаца (Литопхага литопхага). 
 
13. Рибарска поста 

Члан 27 
Рибарска поста у Бококоторском заливу је простор у мору гдје се потеже мрежа и дио обале, 
до 150 м дужине, са шљунковитим и пјесковитим дном, које није ограђено и на којем није 
изграђена понта или муло, односно на којем се неометано може извући мрежа са уловом на 
обалу. 
Рибарска поста се користи искључиво ноћу и у раним јутарњим сатима. 
Рибарске посте се могу током дана неометано користити као купалишта. 
Рибарска поста мора бити видно означена таблом са њеним називом, редним бројем, 
дужином обале која је чини и упутством за њено одржавање. 
Начин коришћења, одржавања, заштите, означавања, као и дужину обале, назив и мјесто 
рибарске посте прописује Министарство. 
 
14. Уређај за окупљање рибе 

Члан 28 
Постављање уређаја за окупљање рибе на одређеном мјесту у риболовном мору врши се на 
основу одобрења које издаје орган управе, на основу захтјева. 
Техничке карактеристике уређаја за окупљање рибе прописује Министарство. 
Услове за обављање риболова на простору у пречнику од једне наутичке миље од мјеста 
постављеног уређаја или више уређаја прописује Министарство. 
Одобрење за обављање риболова у простору из става 3 овог члана, на основу захтјева, 
издаје орган управе. 
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Носиоци одобрења за обављање риболова на простору из става 3 овог члана дужни су да 
примјењују прописане мјере заштите и управљања, осим ако нијесу прописане посебне 
мјере, које се неће примјењивати у односу на рибу која се лови у том простору. 
Забрањено је одстрањивање и премјештање уређаја за окупљање рибе из одобреног мјеста. 
Лице које је извршило одстрањивање и премјештање уређаја из става 6 овог члана 
одговорно је за причињену штету. 
Регулисање риболова на простору из става 3 овог члана, обиљежавање и идентификацију 
простора и мјеста за постављање уређаја за окупљање рибе, на предлог Института, 
прописује Министарство. 
 
ИИИ. МЈЕРЕ ПОЛИТИКЕ РИБАРСТВА 

Члан 29 
   Мјере политике рибарства утврђују се ради остваривања циљева из члана 5 овог закона. 
   Мјере политике рибарства обухватају мјере: 
1) за унапрјеђивање рибарске флоте; 
2) за развој аквакултуре, прераде, пласмана рибе и рибљих производа и производа 
аквакултуре; 
3) заједничке акције; 
4) за одрживи развој риболовних подручја; 
5) за техничку подршку. 
 
1. Унапрјеђивање рибарске флоте 

Члан 30 
   Мјере за унапрјеђивање рибарске флоте односе се на: 
- набавку или изградњу риболовних пловних објеката; 
- осавремењивање постојећих риболовних пловних објеката; 
- унапрјеђивање управљања и контролу обалног риболова. 
 
2. Развој аквакултуре, прерада, пласман рибе и рибљих производа и производа 
аквакултуре 

Члан 31 
   Мјере за развој аквакултуре, прераде, пласман рибе и рибљих производа и производа 
аквакултуре односе се на: 
- унапрјеђивање производње рибе; 
- унапрјеђивање производње шкољки; 
- промовисање аквакултуре у сврху заштите животне средине; 
- унапрјеђивање прераде, пласмана рибе и рибљих производа и производа аквакултуре. 
 
3. Заједничке акције 

Члан 32 
   Мјере заједничке акције односе се на: 
- одрживо управљање и очување рибљег фонда; 
- промовисање партнерства између науке и субјеката из сектора рибарства; 
- подршку организацијама произвођача, задругама и удружењима у рибарству; 
- побољшање услова за искрцај, прекрцај, складиштење и прераду рибе и других морских 
организама , као и побољшање услова за усидрење, одржавање и снабдијевање 
риболовних пловних објеката у лукама (гориво, лед, вода и сл.); 
- промовисање и развој нових тржишта рибе и рибљих производа и производа аквакултуре. 
 
4.Одрживи развој риболовних подручја 

Члан 33 
   Мјере за одрживи развој риболовних подручја односе се на: 
- подршку одржавања економског и друштвеног просперитета риболовних подручја и 
додатне вриједности рибе и других морских организама и аквакултуре; 
- подршку отварању нових радних мјеста кроз ширење економских активности у риболовном 
подручју; 
- подршку унапрјеђивања животне средине у риболовном подручју. 
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5. Техничка подршка 
 

Члан 34 
   Мјере техничке подршке односе се на подршку активностима за имплементацију политике 
рибарства. 
 

Члан 35 
   Услове, начин и динамику спровођења мјера политике рибарства утврђених Стратегијом и 
Националним програмом, до почетка фискалне године, ближе се уређују прописом Владе ( у 
даљем тексту: Агробуџет), у складу са законом. 
 
6. Извјештај о реализацији Националног програма и Агробуџета 
 

Члан 36 
   Годишњи извјештај о реализацији Агробуџета сачињава Министарство и доставља Влади 
на усвајање до 31. марта текуће, за претходну годину. 
   Извјештај из става 1 овог члана садржи и оцјену ефеката политике рибарства за годину за 
коју се односи. 
 
ИВ. НАДЛЕЖНОСТИ 
 
1. Орган управе 
 

Члан 37 
   Управне и са њима повезане стручне послове у области морског рибарства извршава 
орган управе, у складу са законом. 
 

Члан 38 
   Ради остваривања циљева из члана 5 овог закона, Институт обавља следеће послове: 
1) истраживање и процјену рибљег фонда; 
2) праћење стања и процјену за одрживо коришћење рибе и других морских организама; 
3) мониторинг популационе динамике риба; 
4) израду стручних основа за Стратегију, План управљања и развој марикултуре; 
5) мониторинг квалитета воде и биомониторинг; 
6) утврђивање техничко технолошких услова за обављање риболова; 
7) пружање стручне помоћи у обављању послова рибарства и марикултуре и извјештавање 
о спроведеним активностима на захтјев органа управе. 
2. Финансирање 
 

Члан 39 
   Из буџета Црне Горе обезбјеђују се средства за израду: 
1) Стратегије; 
2) Плана управљања; 
3) Програма мониторинга квалитета морске воде и дјелова мора на којима се обавља улов и 
марикултура; 
4) Националног програма, као и за мониторинг, контролу и надзор риболовних пловних 
објеката, финансирање или суфинансирање мјера политике рибарства и мјера које се 
односе на организацију заједничког тржишта рибе и рибљих производа и организације 
произвођача. 
 
В. МОРСКИ РИБОЛОВ 
 

Члан 40 
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   Морски риболов ( у даљем тексту: риболов) обухвата улов и сакупљање риба и других 
морских организама. 
   Риболов може бити привредни, спортско-рекреативни и у научно-истраживачке сврхе. 
 

Члан 41 
   Привредна друштва, предузетници и друга правна и физичка лица која обављају риболов 
дужна су да се придржавају правила риболова и не смију ометати једни друге. 
   Услове, ограничења и редослед обављања риболова у појединим риболовним подручјима 
прописује Министарство. 
 

Члан 42 
   Дозвола за риболов у дјеловима риболовног мора који су законом одређени као област за 
потребе одбране, Министарство може издати уз претходну сагласност Министарства 
одбране. 
   Забрањен је риболов риболовним пловним бродовима под страном заставом у 
риболовном мору Црне Горе. 
 

Члан 43 
   На означеним мјестима у риболовном мору, на којима се налазе телефонски, телеграфски, 
електрични каблови, цјевоводи и други уређаји, као и архелошка налазишта и предмети, 
забрањен је риболов риболовним алатима и опремом која их могу оштетити. 
 
А. Привредни риболов 
 

Члан 44 
   Привредни риболов је улов економски важних врста риба и других морских организама уз 
коришћење дозвољених алата и опреме ради стављања у промет. 
   Привредни риболов може се обављати под условима и са риболовним алатом и опремом 
у складу са законом. 
   За обављање привредног риболова плаћа се накнада. 
   Накнада из става 3 овог члана приход је буџета Црне Горе. 
 

Члан 45 
   Привредним риболовом могу се бавити привредна друштва и предузетници ако су 
регистровани за обављање дјелатности у Централном Регистру Привредног суда (у даљем 
тексту: ЦРПС), уписани у регистар професионалних рибара (у даљем тексту: Регистар 
рибара) и имају дозволу органа управе за обављање привредног риболова. 
   Изузетно од става 1 овог члана, малим привредним риболовом могу се бавити одређена 
запослена лица и пензионери. 
   Услове, риболовни алат и опрему, период обављања риболова и начин издавања дозволе 
за обављање риболова из става 2 овог члана прописује Министарство. 
 

Члан 46 
   Риболовни капацитет одређује се према снази погонског постројења, бруто запремени и 
врсти риболовног пловног објекта, величини и броју мрежа и удица, броју и снази свјетиљки, 
опреме и сл. 
   Важност привредног риболова одређује се према врсти и економској вриједности рибе и 
других морских организама. 
 

Члан 47 
   На основу риболовног капацитета и важности привредног риболова утврђује се висина 
накнаде за обављање привредног риболова. 
   Појединачни износ накнаде, на основу критеријума из става 1 овог члана, утврђује Влада. 
 

Члан 48 
   На основу критеријума из члана 46 овог закона, привредни риболов се дијели на велики и 
мали привредни риболов. 
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1. Велики привредни риболов 

Члан 49 
   Велики привредни риболов је риболов који се обавља коришћењем риболовног пловног 
објекта који је краћи од 12 и дужи од 12 м преко свега, са следећим риболовним алатима и 
опремом: 
1) придненим повлачним мрежама - кочама; 
2) пелагичним (лебдећим) кочама; 
3) кружним мрежама пливарицама; 
4) обалним мрежама потегачама; 
5) обалним повлачним мрежама; 
6) мрежама стајаћицама; 
7) вршама за улов рибе; 
8) остима са и без употребе вјештачког свијетла; 
9) парангалима и другим удичарским алатима; 
10) вршама за шкампе (Непхропс норвегицус); 
11) вршама за велике ракове; 
12) мрежама траматама, као и сакупљање шкољки и других морских организама. 
   Намјену, техничке карактеристике и количину риболовних алата и опреме која се смије 
употребљавати у великом привредном риболову прописује Министарство. 
 
2. Мали привредни риболов 

Члан 50 
   Мали привредни риболов је риболов који се обавља коришћењем риболовног пловног 
објекта који је мањи од 12 м дужине преко свега, са следећим риболовним алатима и 
опремом: 
1) мрежама стајачицама; 
2) вршама за улов рибе; 
3) остима са и без употребе вјештачког свијетла; 
4) парангалима и другим удичарским алатима; 
5) обалним мрежама потегачама-коголом; 
6) калимерама и грибом, као и сакупљање шкољки и других морских организама. 
   Намјену, врсту, техничке карактеристике и количину риболовних алата и опреме која се 
смије употребљавати у малом привредном риболову прописује Министарство. 
 

Члан 51 
   Привредна друштва и предузетници могу обављати привредни риболов у риболовним 
подручјима риболовним пловним објектом, алатом и опремом, која је уписана у дозволу за 
привредни риболов. 
   Дозвола за привредни риболов мора се увијек налазити на риболовном пловном објекту. 
 
3. Регистар рибара 
 

Члан 52 
   Регистар рибара из члана 45 став 1 овог закона успоставља и води орган управе. 
   Упис у Регистар рибара врши се на основу захтјева. 
   Уз захтјев из става 2 овог члана достављају се следећи докази: 
1) да је власник или корисник риболовног пловног објекта по основу уговора о закупу, за 
период за који се тражи дозвола за обављање привредног риболова; 
2) да је звање заповједника брода стечено у складу са међународним признатим 
стандардима, а звање морнара мотористе у складу са законом; 
3) доказ о запосленим лицима на риболовном пловном објекту; 
4) да је регистрован за обављање привредног риболова. 
   Испуњеност услова из става 3 овог члана утврђује рјешењем орган управе. 
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   По жалби на рјешење из става 4 овог члана, као и на друге појединачне правне акте, које у 
складу са овим законом доноси орган управе, одлучује Министарство. 
   Облик, садражај и начин вођења Регистра рибара из става 1 овог члана прописује 
Министартсво. 
4. Дозвола за привредни риболов 
 

Члан 53 
   Дозволу за привредни риболов издаје орган управе, на основу јавног огласа, који се 
објављује у најмање једном штампаном медију који се дистрибуира на цијелој територији 
Црне Горе. 
   Захтјев за издавање дозволе садржи: 
1) назив и сједиште привредног друштва, односно име и презиме предузетника и врсту 
привредног риболова за који се тражи дозвола; 
2) назив и регистарски број риболовног пловног објекта или више пловних објеката, уколико 
врста привредног риболова захтијева коришћење више од једног пловног објекта; 
3) врсту, техничке карактеристике и број риболовних алата и опреме за обављање 
захтијеваног привредног риболова. 
   Уз захтјев се прилаже доказ: 
1) о упису у Регистар рибара; 
2) сагласност Института на техничко-технолошке карактеристике риболовних алата и 
опреме из захтјева за обављање привредног риболова; 
3) извод из уписника чамаца, копија уписног листа рибарског брода или увјерење о стању 
уписа у уписник рибарских бродова, односно дозволу за пловидбу за риболовни пловни 
објекат који је регистрован за обављање привредног риболова. 
   Испуњеност услова из ст.2 и 3 овог члана утврђује рјешењем орган управе. 
 
5. Садржина дозволе за привредни риболов 
 

Члан 54 
   Дозвола за привредни риболов издаје се посебно за сваки риболовни пловни објекат и 
садржи: 
1) назив привредног друштва, односно име и презиме предузетника којем се издаје дозвола 
за обављање привредног риболова; 
2) име, односно регистарску ознаку риболовних пловних објеката или више њих, уколико 
врста привредног риболова захтијева коришћење више од једног пловног објекта; 
3) риболовно подручје у којем се може обављати привредни риболов; 
4) намјену, врсту, техничке карактеристике и број риболовних алата и опреме којом се 
обавља привредни риболов; 
5) идентификационе податке риболовног пловног објекта и снагу погонског мотора; 
6) износ накнаде. 
   Дозвола из става 1 овог члана може да садржи и: 
1) временски период забране обављања привредног риболава; 
2) врсту и количину рибе која може бити уловљена; 
3) методе риболова; 
4) услове искрцаја и прекрцаја и мјесто првог искрцаја. 
 

Члан 55 
   У случају промјене фирме, власнику односно закупцу риболовног пловног објекта издаје се 
нова дозвола за привредни риболов, у складу са прописаним условима. 
   Дозвола из члана 53 став 1 овог закона може се издати носиоцу дозволе након плаћања 
накнаде за обављање привредног риболова. 
   Висину накнаде из става 2 овог члана утврђује Влада, на предлог Министарства. 
   Дозвола из става 2 овог члана издаје се за период од пет година. 
   При издавању дозвола из става 4 овог члана право првенства, под истим условима, имају 
постојећи носиоци дозвола. 
   Образац дозволе, поступак издавања дозволе и начин плаћања накнаде из става 2 овог 
члана прописује Министарство. 
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6. Укидање, измјена и преношење дозволе за привредни риболов 

Члан 56 
   Дозвола се укида: 
1) смрћу физичког лица; 
2) престанком привредног друштва; 
3) престанком обављања дјелатности привредног риболова; 
4) престанком испуњавања услова за упис у Регистар рибара у складу са овим законом; 
5) ако није започето обављање привредног риболова у времену одређеном у дозволи; 
6) ако нијесу испоштовани услови из дозволе, односно нијесу отклоњени пропусти у 
одређеном року; 
7) престанком важења, односно промјеном свједочанства брода односно дозволе за 
пловидбу чамца; 
8) брисањем рибарског пловног објекта из уписника бродова, односно уписника чамаца; 
9) престанком испуњавања услова за добијање дозволе; 
10) настанком разлога за предузимање хитних мјера за заштиту одређеног морског ресурса, 
у складу са Планом управљања; 
11) ако не одржава дневно уписивање рибарских активности у дневник улова; 
12) ако не доставља изјаву о искрцају укупног улова органу управе, односно рибарском 
инспектору у року од 48 сати; 
13) на захтјев носиоца дозволе; 
14) ако не обавља дјелатност привредног риболова у складу са законом. 
   Дозвола се може измијенити: 
1) ради заштите одређеног морског ресурса, на предлог Института, 
2) у хитним случајевима, у складу са Планом управљања. 
   Дозвола за привредни риболов може се преносити са носиоца дозволе на другог носиоца 
дозволе у случају губитка, продаје или поклона риболовног пловног објекта, алата и опреме 
који су уписани у дозволи за обављање привредног риболова. 
   Ближе услове за преношење дозволе из става 3 овог члана прописује Министарство. 
   Укидање, измјену и преношење дозволе, у складу са ст. 1, 2 и 3 овог члана, рјешењем 
врши орган управе. 
 
7. Регистрација риболовних пловних објеката 
 

Члан 57 
   На основу дозволе за обављање привредног риболова орган управе врши упис 
риболовних пловних објеката у Регистар риболовних пловних објеката ( у даљем тексту: 
Регистар пловила). 
   Регистар пловила води орган управе. 
   Риболовно пловни објекат уписан у Регистар пловила носи идентификациону ознаку. 
   Садржину и начин вођења Регистра пловила и идентификациону ознаку из става 2 овог 
члана прописује Министарство. 
 
8. Обиљежавање риболовне опреме 

Члан 58 
   Забрањено је носиоцима дозволе за привредни риболов у риболовном мору, преко 12 
наутичких миља територијалног мора, коришћење кочарске мреже са гредом, сет мрежа 
било ког типа, парангала и плутача за маркирање и друге опреме, ако није на прописаним 
мјестима обиљежена. 
   Опрему и начин обиљежавања опреме из става 1 овог члана ближе прописује 
Министарство. 
 
Б. Спортско-рекреативни риболов 

Члан 59 
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   Спортско-рекреативним риболовом могу се бавити физичка лица која имају дозволу за 
спортско-рекреативни риболов. 
   Образац дозволе за спортско-рекреативни риболов дистрибуира орган управе Савезу за 
спортски риболов на мору Црне Горе (у даљем тексту:Савез). 
   Дозволу за спортско-рекреативни риболов издају спортско-риболовни клубови који су 
чланови Савеза. 
   У општинама у којима није основан спортско-риболовни клуб који је члан Савеза, дозволу 
издаје орган локалне управе надлежан за послове спорта и рекреације. 
   О броју издатих дозвола за спортско-рекреативни риболов Савез доставља извјештај 
органу управе на крају полугодишта, за вријеме важења дозволе. 
   Дозволу за спортско-рекреативни риболов може користити само лице на чије је име 
дозвола издата. 
   Носилац дозволе за спортско-рекреативни риболов дужан је да дозволу држи код себе 
приликом обављања спортско-рекреативног риболова. 
   Образац и начин дистрибуирања образаца дозвола за спортско-рекреативни риболов 
прописује Министарство. 
 

Члан 60 
   Дозвола за спортско-рекреативни риболов може бити стална и повремена. 
   Стална дозвола за спортско-рекретивни риболов издаје се за текућу календарску годину, а 
повремена највише до 30 дана. 
   Повремена дозвола за спортско-рекреативни риболов може се издати лицу које није 
држављанин Црне Горе. 
 

Члан 61 
   За обављање спортско-рекреативног риболова плаћа се накнада. 
   Висину накнаде из става 1 овог члана утврђује Министарство. 
   Средства остварена од накнада из става 1 овог члана, у висини од 80% приход су спортско 
риболовног клуба , односно органа управе који издаје дозволу, а у висини од 20 % приход су 
Савеза. 
   Спортско-риболовни клуб из става 3 овог члана и орган локалне управе из члана 59 став 4 
овог закона дужан је да организује чуварску службу на одговарајућем дијелу риболовног 
мора на којем се обавља спортско-рекреативни риболов. 
 

Члан 62 
   Спортско-рекреативни риболов може се обављати уз употребу дозвољених риболовних 
алата и опреме. 
   Количину рибе коју носилац дозволе за спортско рекреативни риболов може уловити у 
току дана прописује Министарство. 
   Носилац дозволе за спортско-рекреативни риболов не смије стављати улов у промет. 
 

Члан 63 
   Спортско рекреативним риболовом не смије се ометати привредни риболов. 
   Забрањено је, без дозволе за спортско-рекреативни риболов, на пловном објекту држати 
риболовни алат и опрему за спортско-рекреативни риболов. 
   Забрањено је, без дозволе за риболов подводном пушком, ношење подводне пушке 
обалом и држање на риболовном пловном објекту. 
   Забрањено је обављати спортско-рекреативни риболов подводном пушком од заласка до 
изласка сунца. 
   Забрањено је обављање спортско-рекреативног риболова подводном пушком лицу које 
није навршило 16 година живота. 
 

Члан 64 
   Чланске карте спортско-рибарских и ронилачких клубова немају снагу дозволе за 
обављање спортско-рекреативног риболова. 

Члан 65 
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   Одобрење за одржавање државних и међународних такмичења у спортском риболову 
издаје Министарство. 
   За државна такмичења у спортском риболову количина улова није ограничена. 
 

 
Члан 66 

   Начин, врсту и број риболовних алата и опреме која се смије употребљавати у обављању 
спортско-рекреативног риболова, образац, број и садржину дозволе за спортско-
рекреативни риболов прописује Министарство. 
 
ВИ. МАРИКУЛТУРА 
1. План развоја марикултуре 

Члан 67 
   На основу анализе одрживог развоја марикултуре, узимајући у обзир, нарочито, биолошке, 
типографске, хидро-морфолошке и физичко-хемијске особине зона за марикултуре које су 
утврђене 
   Просторним планом подручја посебне намјене за морско добро, Влада доноси План 
развоја марикултуре, на предлог Министарства. 
 

Члан 68 
   У оквиру утврђених зона за марикултуру, на основу врсте рибе и других морских 
организама који се узгајају, пројектоване економске исплативости, технологије узгоја и сл., 
локацију за обављање дјелатности марикултуре (у даљем тексту: узгајалиште), на предлог 
института, утврђује орган управе. 
   Обиљежавање граница узгајалишта врши носилац дозволе за обављање марикултуре 
ознакама, у складу са прописима о безбиједности пловидбе. 
   Министарство прописује услове, начин обављања и ограничења риболовних и других 
активности у: 
1) зонама за марикултуру; 
2) водама које се сливају у зоне за марикултуру; 
3) на земљишту или водама које се граниче са зонама за марикултуру. 
   Министарство може предложити укидање или измјену граница зона за марикултуру органу 
државне управе надлежном за послове планирања и уређење простора. 
 
2. Дјелатност марикултуре 
 

Члан 69 
   Марикултуром и прерадом производа марикултуре може се бавити привредно друштво и 
предузетник, ако: 
1) је регистрован за обављање марикултуре у ЦРПС; 
2) је претходно прибавио сагласност на Пројекат о техничко-технолошким условима 
марикултуре са елаборатом о економској оправданости инвестиције, и 
3) има дозволу за обављање марикултуре. 
   Орган управе води Регистар узгајалишта и Регистар прерађивача рибе и других морских 
организама. 
   Облик, садржину и начин вођења регистара из става 2 овог члана прописује Министарство. 
 
3. Дозволе за марикултуру 
 

Члан 70 
Дозвола за марикултуру издаје се на основу захтјева, за свако узгајалиште појединачно. 
   Уз захтјев се прилаже: 
1) сагласност органа управе на Пројекат о техничко-технолошким условима марикултуре са 
елаборатом о економској оправданости инвестиције, а који садржи, нарочито: узгајане врсте 
рибе или других морских организама, опис технологије узгоја, годишњи обим производње 
изражен у тонама, опрему која ће бити инсталирана на локацији, могући утицај предложеног 
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узгоја на животну средину и мјере заштите за ограничавање или одстрањивање ризика по 
животну средину и ризика од болести; 
2) извод из ЦРПС; 
3) скица локације са укупном површином узгајалишта; 
4) водопривредна сагласност; 
5) ветеринарско-санитарна сагласност; 
6) докуменат о процјени утицаја на животну средину за узгој рибе и других морских 
организама, у складу са законом. 
   Орган управе може захтијевати од подносиоца захтјева и додатна објашњења, у писаној 
форми, о питањима која су значајна за реализацију Пројекта о техничко-технолошким 
условима марикултуре са елаборатом о економској оправданости инвестиције. 
   Испуњеност услова из члана 69 став 1 и члана 70 става 2 овог закона утврђује и дозволу 
за марикултуру издаје орган управе. 
 

Члан 71 
   За потребе научно-истраживачког рада у области марикултуре дозволу издаје орган 
управе. 
 
4. Садржина дозволе за марикултуру 
 

Члан 72 
   Дозвола садржи: 
1) назив и сједиште привредног друштва односно име и адресу предузетника, којем се издаје 
дозвола; 
2) назив локације са просторним координатама и површином узгајалишта ; 
3) вријеме започињања дјелатности марикултуре од дана издавања дозволе; 
4) врсту и количину рибе или других морских организама који се узгајају на одобреном 
узгајалишту и вријеме важења дозволе; 
5) износ накнаде. 
   Дозвола из става1 овог члана мора се стално налазити на регистрованом узгајалишту. 
   Дозвола из става 1 овог члана може се издати након плаћања накнаде за обављање 
марикултуре. 
   Висину накнаде из става 3 овог члана утврђује Влада, на предлог Министарства. 
   Средства од накнада из става 4 овог члана приход су буџета Црне Горе. 
   Дозвола из става 1 овог члана уписује се у Регистар дозвола, који води орган управе. 
   Образац дозволе, начин плаћања накнаде, као и облик, садржину и начин вођења 
Регистра дозвола прописује Министарство. 
 

Члан 73 
   Носилац дозволе за марикултуру може узгајати само врсту и количину рибе или других 
морских организама који су уписани у дозволи. 
   Дозвола из става 1 овог члана може се издати најдуже на пет година, уз могућност 
продужавања, зависно од остварених резултата у пројектованом узгоју. 
 
5. Принципи добре произвођачке праксе у марикултури 
 

Члан 74 
   Обављање марикултуре врши се у складу са принципима добре произвођачке праксе из 
области марикултуре. 
   Принципе добре произвођачке праксе из става 1 овог члана прописује Министарство. 
   Придржавање принципа из става 2 овог члана узима се у обзир при издавању и укидању 
дозволе за обављање марикултуре, у складу са овим законом. 
 
6. Промјене у структури, опреми и начину одржавања 
 

Члан 75 
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   Носилац дозволе за марикултуру не може мијењати услове који се односе на структуру, 
опрему или начине одржавања узгајалишта, без одобрења органа управе. 
   Орган управе може, без захтјева носиоца дозволе, промијенити или измијенити услове из 
става 1 овог члана, ако утврди да је то у интересу добре произвођачке праксе у марикултури 
или заштите животне средине. 
 
 
7. Продужење дозволе 

Члан 76 
   Продужење дозволе врши орган управе на основу захтјева носиоца дозволе. 
   Захтјев из става 1 овог члана подноси се у року од најмање три мјесеца прије истека рока 
важења дозволе. 
   Орган управе може да одбије захтјев за продужење дозволе, ако: 
1) носилац дозволе не испуњава услове на основу којих је добио дозволу или није отклонио 
недостатке у одређеном року; 
2) носилац дозволе прекрши, односно обавља марикултуру супротно овом закону; 
3) продужење дозволе не би било у складу са планом развоја марикултуре; 
4) продужење дозволе није у интересу заштите и очувања животне средине у Црној Гори или 
другој држави у складу са потврђеним међународним споразумом; 
5) је носилац дозволе престао да обавља дјелатност марикултуре. 
   Ако орган управе не одлучи по захтјеву за продужење дозволе у року из става 2 овог члана 
дозвола ће се сматрати продуженом под условима под којима је издата са роком важења од 
годину дана од дана истека рока важења дозволе. 
 
8. Преносивост дозвола за марикултуру 
 

Члан 77 
   Дозвола за марикултуру не може се преносити са носиоца дозволе на друго привредно 
друштво или предузетника без одобрења органа управе. 
   Привредно друштво или предузетник који намјерава да прибави дозволу за марикултуру 
путем преноса дозволе подноси писани захтјев органу управе. 
   Захтјев садржи назив привредног друштва, односно предузетника и овјерену сагласност 
носиоца дозволе за пренос дозволе. 
   Орган управе може затражити од подносиоца захтјева да обезбиједи и друге податке и 
информације за које сматра да су неопходне за одлучивање о захтјеву. 
   Права и обавезе носиоца дозволе по основу пренесене дозволе преузима нови носиоц 
дозволе. 
   Орган управе издаје дозволу за новог носиоца дозволе у складу са чланом 70 овог закона. 
   Пренесена дозвола истиче истог дана као и претходна дозвола. 
 
9. Укидање и измјена дозволе за марикултуру 
 

Члан 78 
   Орган управе може да укине дозволу за марикултуру носиоцу дозволе, ако: 
1) је престао да обавља дјелатност марикултуре; 
2) није започео дјелатност обављања марикултуре у времену одређеном у дозволи; 
3) није испоштовао услове из дозволе, односно није отклонио пропусте у одређеном року; 
4) је у интересу заштите и очувања животне средине; 
5) није обавијестио орган управе о присуству болести или штетног организма, односно није 
предузео прописане мјере спрјечавања ширења болести или штетног организма у или ван 
узгајалишта, укључујући уништавање риба и других морских организама или рибљих 
производа, као и дезинфекцију производа, у складу са чланом 84 ст. 1 и 3 овог закона; 
6) не обавља дјелатност марикултуре у складу са овим законом. 
   Орган управе може, на предлог Института, измијенити услове из дозволе за обављање 
марикултуре због специфичних услова животне средине или у случају појаве болести која је 
проузрокована употребом опреме или примјеном поступка контроле које су назначене у 
дозволи. 
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   Када је дозвола за марикултуру укинута, забрањено је одстрањивање или уклањање риба 
и других морских организама са узгајалишта. 
   Када је дозвола за марикултуру измијењена забрањено је наставити обављање 
активности у марикултури у узгајалишту за које је дозвола измијењена уколико се не користи 
опрема и примјењују принципи добре произвођачке праксе у марикултури садржани у тој 
дозволи. 
 

Члан 79 
   У случају када се дозвола за марикултуру не продужи у складу са чланом 76 овог закона, 
односно када се дозвола укине у складу са чланом 78 став 1 овог закона, носилац последње 
важеће дозволе за марикултуру дужан је да уклони сву опрему и врати узгајалиште у 
првобитно стање. 
 
10. Власништво производа марикултуре 
 

Члан 80 
   Рибе и други морски организми назначени у дозволи за марикултуру, у границама 
узгајалишта, власништво су носиоца дозволе. 
   Рибе и други морски организми из става 1 овог члана које напусте узгајалиште власништво 
су носиоца дозволе тог узгајалишта док се налазе у кругу од 100 метара од узгајалишта. 
 
11. Уношење и премјештање рибе и других морских организама 
 

Члан 81 
   Забрањено је, без одобрења органа управе, у риболовно море Црне Горе уносити 
алохтоне врсте рибе и других морских организма или генетички модификоване рибе и 
других морских организма, као и њихово преношење из једног узгајалишта у друго, односно 
из једног мјеста у друго мјесто у Црној Гори. 
   Одобрење из става 1 овог члана орган управе издаје уз претходно прибављену сагласност 
о процјени утицаја на животну средину органа државне управе надлежног за послове 
заштите животне средине. 
 
12. Руковање и продаја производа марикултуре 
 

Члан 82 
   Носилац дозволе или друго лице не може, у циљу продаје, да уклони, транспортује, 
изложи или понуди на продају или прода рибу и друге морске организме из узгајалишта или 
рибље производе, супротно овом закону. 
 
13. Превентивна контрола болести у марикултури 
 

Члан 83 
   Ради обезбјеђивања превентивне контроле болести у марикултури: 
1) објекат за пречишћавање, дистрибуцију и слични пословни објекти лоцирани унутар зоне 
за узгој мекушаца морају имати дозволу за изградњу, односно обављање дјелатности у 
складу са законом; 
2) објекти за прераду рибе и других морских организама морају имати дозволу за изградњу, 
односно обављање дјелатности у складу са законом; 
3) носилац дозволе за марикултуру мора имати доказ да спроводи прописане принципе 
добре произвођачке праксе у марикултури. 
   Услове за стављање мекушаца у промет прописује Министарство. 
 
14. Превентива и извјештавање о болести 
 

Члан 84 
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   Носилац дозволе или лице ангажовано на узгајалишту дужно је да одмах обавијести орган 
управе, односно рибарског инспектора о присуству болести или штетног организма у 
узгајалишту. 
   Ако се утврди да због присуства болести или штетних организама у узгајалишту постоји 
ризик за угрожавање водених организама или животне средине орган управе дужан је да: 
1) нареди изолацију, карантин или третирање рибе и других морских организама који су 
инфицирани или за које сматра да су инфицирани болешћу или штетним организмом; 
2) уништи или ограничи кретање инфицираних риба и других морских организама које су 
инфициране или за које сматра да су инфицирани болешћу или штетним организмом; 
3) стави у карантин узгајалиште за које орган управе оправдано посумња да је болест или 
штетни организам присутан. 
   Мјере из става 2 овог члана спроводи носилац дозволе или лице ангажовано на 
узгајалишту ради спрјечавања ширења болести или штетног организма у или ван 
узгајалишта, укључујући уништавање рибе и других морских организама или рибљих 
производа, као и дезинфекцију узгајалишта. 
 
15. Извјештавање о бјежању рибе 
 

Члан 85 
   Носилац дозволе дужан је да: 
1) обезбиједи задржавање рибе унутар узгајалишта; 
2) спријечи бјежање рибе из узгајалишта. 
   Носилац дозволе, у случају бјежања рибе, дужан је да: 
1) одмах обавијести орган управе, односно инспектора за рибарство; 
2) предузме мјере за повратак одбјеглих риба. 
   Ако је бјежање рибе из узгајалишта изазвано несавјесним понашањем носиоца дозволе, 
дужан је да накнади штету насталу у животној средини која је изазвана бјежањем рибе. 
 
16. Мјере у марикултури 
 

Члан 86 
   Носиоцу дозволе или другом лицу које извршава радове и друге активности који 
представљају стварни или потенцијални ризик за животну средину или здравље риба и 
других морских организама у узгајалишту или ван узгајалишта надлежни орган државне 
управе може наложити мјере, у циљу: 
1) спрјечавања, контроле и редукције паразита; 
2) контроле обољења рибе; 
3) задржавања рибе; 
4) спрјечавања бјежања рибе, 
5) повраћаја одбјегле рибе; 
6) забране штетних испуштања у риболовно море, односно у зони за марикултуру; 
7) забране изградње или других активности која изазивају или могу изазвати штету у 
риболовном мору, односно у зони за марикултуру. 
   Ради остваривања циљева из става 1 овог члана може се наложити и мјера обуставе 
радова, као и друге мјере и активности, у складу са законом. 
 
17. Вођење евиденције и подношење извјештаја у марикултури 
 

Члан 87 
   Носиоци дозволе за обављање марикултуре дужни су да воде евиденцију о: 
1) кретању риба и других морских организама и рибљих производа у и ван узгајалишта или 
подручја за узгој мекушаца; 
2) морталитету у свакој епидемиолошкој јединици који је од значаја за врсту узгоја; 
3) резултатима здравственог надзора узгајаних врста на узгајалишту; 
4) бјежању рибе. 
   Регистровани прерађивачи рибе и других морских организама дужни су да воде 
евиденцију о преузетој количини и врсти рибе и других морских организама са појединих 
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узгајалишта, врсти и количини прерађених и испоручених производа од рибе и других 
морских организама и купцима тих производа. 
   Превозник производа из марикултуре дужан је да води евиденцију о: 
1) морталитету током транспорта према типу превозног средства и транспортоване врсте 
производа марикултуре, као и узгајалишта и постројења за прераду; 
2) замјени воде током транспорта, посебно о изворима нове воде и мјестима испуштања 
воде. 
   Евиденција из ст. 1 и 2 овог члана чува се пет година. 
   Облик, садржину и начин вођења евиденције из ст. 1 и 2 овог члана прописује 
Министарство. 
 
18. Мониторинг квалитета воде и биомониторинг у риболовном мору 

Члан 88 
   Ради заштите јавног здравља и дјелатности марикултуре, Министарство, на предлог 
органа управе, доноси Програм мониторинга квалитета воде и биомониторинга воде у 
риболовном мору, који ће обезбиједити благовремено обавјештавање носилаца дозволе за 
марикултуру о појавама или предстојећим појавама загађења или природног феномена који 
може имати штетне или шкодљиве посљедице на зону за марикултуру односно производе 
марикултуре. 
   Када је зона за марикултуру погођена загађењем или природним феноменом, орган управе 
дужан је да одмах затражи анализу воде погођене зоне и производа марикултуре који се гаје 
у тој зони ради утврђивања могућности: 
1) наставка активности марикултуре; 
2) коришћења за исхрану људи производа марикултуре гајених у тој зони; 
3) потребе забране продаје односно промета производа марикултуре који се не могу 
користити за људску исхрану. 
   Ако резултати анализе из става 2 овог члана покажу да је квалитет воде погођене зоне 
неповољан за наставак марикултуре или да се производи марикултуре који су у тој зони 
гајени не могу користити за исхрану људи, орган управе је дужан да нареди затварање 
узгајалишта и забрани продају, односно промет производа марикултуре из узгајалишта која 
се налазе у зони погођеној загађењем или природним феноменом, као и да преко средстава 
јавног информисања обавијести јавност о затварању узгајалишта и забрани продаје, 
односно промета производа марикултуре из узгајалишта која се налазе у зони погођеној 
загађењем или природним феноменом. 
   Када анализе покажу да је квалитет воде из зоне за марикултуру погођене загађењем или 
природним феноменом погодна за дјелатност марикултуре или да се производи 
марикултуре који су гајени у узгајалиштима из те зоне могу користити за исхрану људи, 
орган управе укинуће забрану из става 3 овог члана и обавијестиће јавност преко средстава 
јавног информисања о могућности поновног коришћења тих зона и продаји, односно промету 
производа марикултуре гајених у тим зонама. 
   Носилац дозволе за марикултуру дужан је да орган управе односно рибарског инспектора 
благовремено обавијести о појави или сумњи о појави загађења или природног феномена из 
става 1 овог члана. 
   Мониторинг из става 1 овог члана врши акредитована лабораторија Института. 
   Поступак благовременог упозоравања о појавама из става 1 овог члана ради спровођење 
мониторинга и потребе затварања зона за марикултуру прописује Министарство. 
 
ВИИ. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА У РИБАРСТВУ 
1. Циљ организовања 

Члан 89 
   Ради остваривања циљева политике рибарства из члана 5 овог закона подстиче се 
организовање произвођача у рибарству у организације произвођача, задруге и друге облике 
организовања и управљања заједничком организацијом тржишта рибе и рибљих производа 
и производа аквакултуре у циљу: 
- планирања улова и производње и њиховог прилагођавања тражњи ради усклађивања 
квалитета и квантитета понуде са тржишним захтјевима у складу са планом улова и планом 
производње; 
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- спровођења метода риболова који обезбијеђују одржив риболов; 
- утврђивања услова и начина продаје (стандарди продаје); 
- информисања потрошача о производима; 
- маркетинга производа; 
- смањења трошкова улова, производње и стабилизације произвођачке цијене; 
- спровођења добре произвођачке праксе. 
 
 
2. Организација произвођача у рибарству 

Члан 90 
   Привредна друштва и предузетници који су уписани у Регистар рибара, Регистар 
узгајалишта и Регистар прерађивача рибе и других морских организама организују се у 
организације произвођача у рибарству, у складу са законом. 
   План улова и план производње из члана 89 овог закона одобрава Министарство. 
   Начин одобравања плана улова и плана производње, услове и начин продаје према 
квалитету, величини или тежини, паковању и обиљежавању рибе, рибљих производа и 
производа аквакултуре, информисање потрошача о производима (комерцијални и локални 
назив рибе, рибљих производа и производа аквакултуре, метод улова односно узгоја, 
подручје улова рибе), прописује Министарство. 
 

Члан 91 
   Услови и критеријуми које морају да испуњавају организације произвођача из члана 90 
овог закона за коришћење подстицаја и других видова подршке у организовању, 
оспособљавању за спровођење мјера политике рибарства и одређивање приоритета 
приликом примјењивања тих мјера утврђују се Агробуџетом, у складу са законом. 
 
3. Национални савјет за морско рибарство и марикултуру 
 

Члан 92 
   Ради континуираног праћења стања и развоја рибарства и марикултуре и пружања стручне 
помоћи у поступку доношења одлука и припреми прописа у области рибарства, као и о 
другим питањима која се тичу имплементације овог закона оснива се Национални савјет за 
морско рибарство и марикултуру ( у даљем тексту: Савјет). 
   Савјет има 10 чланова. 
   Чланови Савјета именују се из реда научних и стручних радника из области биологије, 
ветерине, екологије, а по службеној дужности чланови Савјета су: 
1) директор органа управе; 
2) директор Управе за воде; 
3) директор Института; 
4) предсједници удружења професионалних рибара и марикултуриста; 
5) директори организација произвођача у рибарству и марикултури. 
   Чланови Савјета именују се на период од четири године. 
   Предсједник је члан Савјета са правом гласа и бирају га чланови Савјета гласањем. 
   Директор органа управе врши дужност секретара Савјета, без права гласа. 
   Чланове Савјета именује Влада, на предлог Министарства. 
   Начин рада и организација Савјета уређује се пословником Савјета. 
   Савјет подноси Влади извјештај о раду најмање једном годишње. 
   Административно техничке послове за потребе Савјета обавља орган управе. 
   Члановима за рад у Савјету припада накнада из средстава која се обезбјеђују у буџету 
Црне Горе, на позицији Министарства. 
 
4. Проглашење развојног риболовног подручја 
 

Члан 93 
   Ради стицања и коришћења средстава у складу са националним или међународним 
програмима за подршку сектора рибарства и марикултуре, Министарство може прогласити 
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одређено риболовно подручје Црне Горе за развојно риболовно подручје, које обухвата дио 
риболовног мора, језера и обале са значајним нивоом запослености у рибарском сектору. 
 
ВИИИ. ИНОСТРАНИ РИБОЛОВНИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 
1. Спровођење међународних споразума 

Члан 94 
   Ради спровођења потврђених међународних споразума у области рибарства 
Министарство може доносити мјере за спровођење тог споразума. 
 
2. Дозволе за иностране риболовне пловне објекте 
 

Члан 95 
   Инострани риболовни пловни објекат може обављати риболов у риболовном мору Црне 
Горе ако има дозволу органа управе за обављање риболова. 
   Инострани риболовни пловни објекат који обавља риболов у складу са потврђеним 
међународним споразумом може обављати риболов у риболовном мору Црне Горе на 
основу дозволе која је издата у складу са тим споразумом, под условом да: 
1) стално на броду има дозволу за риболов издату од стране органа управе у складу са 
условима из тог споразума; 
2) да је риболовни пловни објекат означен у складу са споразумом; 
3) уколико споразум не предвиђа обавезу означавања пловног објекта, пловни објекат се 
означава у складу са овим законом. 
   Када не постоји потврђени међународни споразум о обављању риболова из става 2 овог 
члана, инострани риболовни пловни објекат може обављати риболов у риболовном мору 
Црне Горе само у научно - истраживачке сврхе у складу са одобреним научно - 
истраживачким пројектом од националног интереса, уз дозволу органа управе. 
   Ако се инострани риболовни пловни објекат користи супротно одредбама овог члана, за 
учињени прекршај појединачно је одговоран заповједник, власник, односно закупац тог 
пловног објекта. 
 

Члан 96 
   Инострани риболовни пловни објекат који обавља риболов у риболовном мору Црне Горе 
на основу дозволе издате у складу са чланом 95 ст. 2 и 3 овог закона сматра се иностраним 
риболовним пловним објектом без дозволе на којем није истакнут: 
1) препознатљиви национални знак или застава; 
2) препознатљиви радио сигнал или регистрациони број; 
3) назив регистрационе луке на крми. 
 
3. Мјере у државној луци 
 

Члан 97 
   Поред мјера које су прописане овим законом за обављање риболова иностраним 
риболовним пловним објектима, орган управе може, у складу са међународним мјерама 
очувања и управљања живим ресурсима мора и морском средином,да: 
1) изврши контролу докумената, рибарске опреме и алата и улова на палуби риболовних 
пловних објеката који се налазе у луци или приобалној зони; 
2) забрани истовар и претовар са брода на брод када је установљено да су риба или други 
морски организми уловљени на начин који нарушава ефикасност мјера из става 1 овог 
члана. 
 
4. Мјере државе чију заставу брод вије 
 

Члан 98 
   Поред мјера које су прописане овим законом, за риболовне пловне објекте регистроване у 
Црној Гори, Министарство прописује и мјере које су неопходне у циљу обезбјеђивања 
мониторинга улова рибе и других морских организама тим риболовним пловним објектима у 
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водама трећих земаља и на отвореном мору, као и у циљу обезбјеђивања контроле 
евиденције искрцаја и прекрцаја улова. 
   Ради спровођења мјера из става 1 овог члана, власник, односно заповједник риболовног 
пловног објекта дужан је да: 
1) на риболовном пловном објекту држи дневник у који заповједник брода уноси податке о 
количини уловљене рибе и других морских организама; 
2) изјаву о искрцају достави надлежним органима држава у чијим ће се лукама, у складу са 
споразумом, вршити искрцавање; 
3) обавијести орган управе, односно рибарског инспектора о сваком искрцају рибе на 
риболовни пловни објекат трећих земаља и о искрцајима који се врше директно у трећим 
земљама. 
   Мјере из става 1 овог члана спроводе се независно од мјера који се спроводе у складу са 
потврђеним међународним споразумима и конвенцијама у рибарству. 
 
ИX. МОНИТОРИНГ И НАДЗОР 
1. Праћење ефеката спровођења Стратегије развоја рибарства и других планова 
развоја 

Члан 99 
   Орган управе дужан је да: 
1) прикупља податке неопходне за мониторинг утицаја Стратегије на развој рибарства; 
2) прати ефекте планова за управљање рибарством који су донешени у складу са овим 
законом; 
3) прати ефекте утицаја мјера политике рибарства у складу са националном политиком 
рибарства и потврђеним међународним споразумима; 
4) утврди трошкове до којих је дошло спровођењем мјера пружања подршке рибарском 
сектору; 
5) подноси извјештаје Министарству по питањима из става 1 тач. 1 до 3 овог члана. 
   Начин објављивања, употребу или куповину података, облик, садржину и вријеме 
достављања извјештаја из става 1 тач.1) и 5) овог члана прописује Министарство. 
 
2. Власништво над информацијама 
 

Члан 100 
   Власништво над информацијама за које је тражено да се поднесе извјештај или 
обавјештење или које су на други начин пружене органу управе, у складу са овим законом, 
припада органу управе, без обзира да ли су објављене у складу са овим законом. 
   Власништво над свим информацијама које су добијене сателитским мониторингом 
риболовних пловних објеката, у складу са чланом 105 став 1 овог закона, припада органу 
управе. 
 
3. Обавеза тајности 
 

Члан 101 
   Одређивање тајности података, приступ тајним подацима, чување, коришћење, 
евидентирање и заштита тајних података у области морског рибарства врши се у складу са 
законом. 
 
4. Вођење евиденције и подношење извјештаја од стране носиоца дозволе 
 

Члан 102 
   Носиоци дозволе, издате у складу са овим законом, дужни су да обезбиједе и чувају 
документацију, евиденције и информације и достављају органу управе, односно рибарском 
инспектору. 
   Под документацијом, у смислу овог закона, сматрају се : 
1) дневник улова; 
2) изјава о искрцају улова; 
3) извјештај о улову; 
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4) евиденције и информације у писаној форми; 
5) мапа, преглед, графички приказ или цртеж; 
6) фотографија; 
7) диск, трака, звучни запис или друго средство у коме су снимљени звукови или други 
подаци (а која нијесу визуелна помагала), тако да их је могуће (са или без помоћи неке друге 
опреме) репродуковати с њих; 
8) филм (укључујући микрофилм), негатив, трака, диск или неки други уређај у коме је 
снимљена једна или више визуелних слика тако да се могу репродуковати с њих; 
9) подаци репродуковани и преношени преко сателитског система мониторинга риболовних 
пловних објеката. 
   Уношење података у документацију и евиденцију из става 2 овог члана мора бити тачно, 
односно не смије садржавати нетачне, погрешне или податке који наводе на погрешно 
мишљење. 
   Вријеме чувања и начин достављања документације, евиденције и информације из става 2 
овог члана, прописује Министарство. 
 
5. Биљежење и извјештавање о риболовним активностима и искрцају улова 
 

Члан 103 
   Носилац дозволе за обављање привредног риболова са риболовним пловним објектом од 
10 и више метара дужине преко свега дужан је да: 
1) на риболовном пловном објекту држи дозволу и дневник улова; 
2) врши дневне уписе рибарских активности у дневник улова; 
3) подноси извјештај у складу са чланом 104 овог закона; 
4) доставља изјаву о искрцају укупног улова искрцаном у означеној луци искрцаја органу 
управе или рибарском инспектору, у року од 48 сати; 
   Носилац дозволе за обављање привредног риболова, риболовним пловним објектом до 10 
м дужине преко свега, дужан је да доставља извјештај органу управе или рибарском 
инспектору о укупном улову и искрцају улова. 
   Облик и садржину дневника улова, изјаве о искрцају из става 1 тачка 4), извјештаја о улову 
и рок достављања извјештаја из става 2 овог члана прописује Министарство. 
 
6. Електронска евиденција и извјештавање 
 

Члан 104 
   Информације о подацима из члана 102 ст. 1 и 2 овог закона могу се водити електронским 
путем и достављати органу управе и другим надлежним органима, као и путем радио 
сигнала или на други прописани начин. 
   Начин и поступак извјештавања, уређаје за преношење информација и вријеме 
извјештавања прописује Министарство. 
7. Системи мониторинга пловила 
 

Члан 105 
   Орган управе успоставља сателитски систем мониторинга риболовних пловних објеката. 
   Тип система, начин успостављања и врсту риболовних пловних објеката за које се 
успоставља систем из става 1 овог члана прописује Министарство. 
   Орган управе је одговоран за управљање и рад система из става 1 овог члана. 
   Риболовни пловни објекат који обавља привредни риболов и који има дужину већу од 15 м 
преко свега мора имати инсталиран функционалан систем аутоматског лоцирања (АЛЦ), који 
омогућава детекцију и идентификацију риболовног пловног објекта удаљеним системом 
мониторинга или системом из става 1 овог члана. 
   Носилац дозволе иностраног риболовног пловног објекта која је издата у складу са овим 
законом или потврђеним међународним споразумом дужан је да инсталира, одржава и 
рукује функционаланим системом аутоматског лоцирања, у складу са условима који су 
прописани за систем аутоматског лоцирања (АЛЦ), без прекида, док се налази у риболовном 
мору Црне Горе. 
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   Оперативне услове за функционисање система и одговорност за риболовне пловне 
објекте који имају инсталиран АЛЦ систем, као и висину накнаде за извршени инспекцијски 
надзор, техничку контролу и објављивање информација из тог система, које нијесу 
проглашене тајним, прописује Министарство. 
   Забрањено је уништити, оштетити, учинити нефункционалним или на други начин 
пореметити функционисање уређаја за сателитско праћење. 
 
 
 
8. Одређивање мјеста првог искрцаја 

Члан 106 
   Први искрцај рибе и других морских организама врши се само на пристаништу, луци или 
другом мјесту које испуњава прописане техничке услове за инспекцијски преглед 
риболовних пловних објеката (у даљем тексту: мјесто првог искрцаја). 
   Техничке услове и мјесто првог искрцаја из става 1 овог члана прописује Министарство. 
   Искрцај улова рибе и других морских организама на мјесту првог искрцаја може вршити 
само носилац дозволе за обављање великог привредног риболова, која је издата у складу са 
овим законом или потврђеним међународним споразумом. 
   Начин и услове за искрцај рибе носиоца дозволе за обављање малог привредног 
риболова прописује Министарство. 
 
9. Одређивање мјеста прве продаје 
 

Члан 107 
   Прва продаја уловљене рибе и других морских организама врши се само на мјесту које 
испуњава прописане техничке услове за продају, лицитацију и пласман рибе ( у даљем 
тексту: мјесто прве продаје). 
   Техничке услове и мјесто прве продаје, као и услове и начин продаје на мјесту прве 
продаје прописује Министарство. 
 
10. Регистрација купца и продавца рибе и других морских организама прве продаје 
 

Члан 108 
   Прометом рибе и других морских организама на мјесту прве продаје могу се бавити 
привредна друштва и предузетници који су регистровани за промет рибом и другим морским 
организмима на велико на мјесту прве продаје и уписани у Регистар трговаца рибом и 
другим морским организмима на велико на мјесту прве продаје ( у даљем тексту: Регистар 
трговаца рибом на велико). 
   Упис у Регистар трговаца рибом на велико врши се на основу захтјева. 
   Регистар трговаца рибом на велико води орган управе. 
   Начин уписа и вођења Регистра трговаца рибом на велико, образац и садржину захтјева из 
става 2 овог члана, као и Листу трговаца рибом и другим морским организмима на велико 
прописује Министарство. 
   Листа трговаца из става 4 овог члана објављује се полугодишње у најмање једном 
штампаном медију који се дистрибуира на цијелој територији Црне Горе. 
 
11. Евиденција о продаји и куповини рибе 
 

Члан 109 
   Регистровани трговац рибом на велико из члана 108 овог закона дужан је да води 
евиденцију о купљеној, односно продатој риби и другим морским организмима на мјесту 
прве продаје. 
   Угоститељски објекти, односно ресторани дужни су да чувају рачуне о купљеној риби и 
другим морским организмима. 
   Начин вођења, садржину и вријеме чувања евиденција из става 1, као и вријеме чувања 
рачуна из става 2 овог члана прописује Министарство. 
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12. Прекрцај рибе са једног риболовног пловног објекта на други 
 

Члан 110 
   Када се обавља прекрцај рибе и других морских организама и производа од рибе, 
заповједник риболовног пловног објекта са којег се врши искрцај и заповједник риболовног 
пловног објекта на којем се врши укрцај рибе и других морских организама и производа од 
рибе дужни су да: 
1) обавијесте орган управе, односно рибарског инспектора о времену и мјесту прекрцаја 
најмање 24 часа прије прекрцаја; 
2) о времену када је прекрцај завршен; 
3) воде евиденцију о прекрцају. 
   Начин обавјештавања и вођења евиденције из става 1 тач. 1 и 3 овог члана прописује 
Министарство. 
 
13. Искрцај или прекрцај рибе и производа од рибе са иностраних риболовних 
пловних објеката 

 
Члан 111 

   Инострани риболовни пловни објекат, код обављања искрцаја и прекрцаја рибе и других 
морских организама и производа од рибе, има исти третман као риболовни пловни објекат 
треће земље. 
   Искрцај и прекрцај иностраног риболовног пловног објекта врши се само у пристаништу, 
луци и другом мјесту које испуњава прописане техничке услове за инспекцијски преглед 
иностраног риболовног пловног објекта (у даљем тексту: мјесто за искрцај и прекрцај). 
   Техничке услове и мјесто за искрцај и прекрцај из става 2 овог члана утврђује 
Министарство. 
   Заповједник риболовног пловног објекта који је регистрован у трећој земљи, а намјерава 
да искрца или изврши прекрцај рибе и других морских организама и производа од рибе 
дужан је да: 
1) обавијести орган управе односно рибарског инспектора о намјери искрцаја и прекрцаја 
најмање 72 часа прије упловљавања; 
2) изврши искрцај или прекрцај рибе и других морских организама и производа од рибе 
након добијања одобрења органа управе које се издаје у складу са условима искрцаја и 
прекрцаја рибе и других морских организама и производа од рибе садржаним у дозволи, 
уговору, споразуму и другом акту којим је риболовни пловни објекат овалашћен за искрцај 
или прекрцај рибе и других морских организама и производа од рибе. 
 
X. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 112 
   Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши орган управе преко рибарских 
инспектора, у складу са законом. 
 
1. Овлашћења рибарског инспектора 

 
Члан 113 

   Поред овлашћења инспектора утврђених законом којим се уређује инспекцијски надзор, 
рибарски инспектор има и овлашћења да: 
1) прати и контролише риболов и употребу риболовних алата и опреме којима се тај риболов 
обавља; 
2) провјерава да ли се привредни, спортско-рекреативни и риболов у научно-истраживачке 
сврхе обавља у дозвољеним риболовним подручјима, узгајалиштима, зонама и заштићеним 
риболовним подручјима, дозвољеним алатима, у дозвољено вријеме и на дозвољени начин; 
3) прегледа и контролише пијаце, складишта, угоститељске објекте, односно ресторане, 
пристаништа-луке, мол и сличне објекте од значаја за промет рибе и других морских 
организама, као и рибљих производа; 
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4) прати и контролише спровођење Стратегије, Плана, Програма мониторинга стања насеља 
економско важних риба и других морских организама на дну и у морској води, Годишњег 
програма мониторинга, контроле и надзора риболовног мора Црне Горе. 
5) се укрца на риболовни пловни објекат и изврши преглед тог објекта, рибарске опреме, 
терета, складишта, улов, документа и друге предмете, као и да заустави риболовни пловни 
објекат; 
6) уђе у просторије, поред бродске кућице, или возило у коме се риба и други морски 
организми или рибарска опрема држи или транспортује и изврши преглед просторија или 
возила и заустави возило у којем се риба транспортује; 
7) заустави возило у сврху провјере да ли има рибе и других морских организама; 
8) прегледа рибарску опрему или предмете за које основано сумња да су коришћени или 
намијењени за коришћење у сакупљању, третирању или обради рибе; 
9) испита особу која, према његовом мишљењу, може да обезбиједи информације које су му 
потребне у вршењу инспекцијског надзора; 
10) захтијева од запослене особе на риболовном пловном објекту да му помогне у прегледу 
контејнера, рибарске опреме, рибе или докумената на или у том пловилу; 
11) захтијева од заповједника брода да обезбиједи прикладно укрцавање на брод; 
12) заустави и изврши преглед возила за које основано сумња да носи рибу која је уловљена 
у криволову или коришћењем недозвољене рибарске опреме; 
13) прегледа риболовни пловни објекат без обзира да ли је у то вријеме обављао риболов 
или било коју другу активност везану за риболов. 
 
2. Управне мјере и радње 
 

Члан 114 
   Поред управних мјера и радњи утврђених законом којим се уређује инспекцијски надзор, 
рибарски инспектор обавезан је да предузима и следеће управне мјере и радње: 
1) нареди усидрење риболовног пловног објекта који је заплијењен, одузет или задржан 
ради спрјечавања његовог коришћења до доношења рјешења о ослобађању; 
2) нареди заустављање возила за које основано сумња да носи рибу и друге морске 
организме и опрему коришћену за тај улов у прекршају; 
3) нареди предају предмета за које оправдано сумња да су коришћени у прекршају; 
4) заплијени риболовни пловни објекат, превозно средство, рибарску опрему, документа и 
друге предмете, којим је почињен прекршај; 
5) нареди заповједнику риболовног пловног објекта којим је почињен прекршај или које је 
коришћено или за који може да обезбиједи доказ о учињеном прекршају да га превезе до 
одређене луке; 
6) забрани да користи или покуша да користи експлозив, ватрено оружје, отров или друге 
штетне супстанце у сврху убијања, ошамућивања, онеспособљавања или улова рибе или 
омогућавања да се риба лакше улови; 
7) забрани употребу опреме са Листе забрањене риболовне опреме и забрањених пракси; 
8) забрани риболов на означеним мјестима у риболовном мору гдје се налазе телефонски, 
телеграфски или електрични каблови, цијеви или други уређаји, као и археолошка 
налазишта и предмети или да користи опрему и алат за риболов који могу да их оштете; 
9) забрани искрцавање, излагање за продају, трговину, транспорт и посједовање рибе и 
других морских организама и рибљих производа, као и употребу рибе и других морских 
организама и рибљих производа у ресторанима супротно овом закону; 
10) забрани обављање привредног, спортско-рекреативног и риболова у научно 
истраживачке сврхе без дозволе; 
11) забрану уношења или испуштања течног или чврстог отпада од производње или прераде 
или других материјала који негатвно утичу на квалитет морске средине; 
12) забрану порибљавања, испуштања у море алохтоних врста рибе и других морских 
организама, генетски модификованих врста рибе или других морских организама; 
13) забрану подводних активности на локацијама за које није добијено одобрење органа 
управе надлежног за послове рибарства (у даљем тексту: орган управе); 
14) забрану риболова, сакупљања и стављања у промет заштићених врста риба и других 
морских организама; 
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15) смјештање вјештачких подводних гребена гдје се могу формирати нова биолошка 
станишта. 

Члан 115 
   Овлашћења рибарског инспектора у вршењу инспекцијског надзора утврђена овим и 
Законом о инспекцијском надзору односе се и на: 
1) риболовне пловне објекте који вију црногорску заставу унутар и ван риболовног мора 
Црне Горе; 
2) риболовне пловне објекте који вију страну заставу у риболовном мору Црне Горе и у 
оквиру овлашћења утврђених потврђеним међународним споразумом ван риболовног мора 
Црне Горе. 
 
XИ. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 116 
   Новчаном казном од двјестоструког до тристоструког износа најниже цијене рада у Црној 
Гори казниће се за прекршај орган, привредно друштво, односно друго правно лице или 
предузетник, ако: 
1) порибљава, испушта у море алохтоне врсте рибе и других морских организама, генетски 
модификоване врсте рибе или друге морске организме или обавља подводне активности на 
локацијама за које није добијено одобрење органа управе, као и обавља риболов и сакупља 
и ставља у промет заштићене врсте риба и других морских организама (члан 7); 
2) обавља риболов у заштићеним риболовним подручјима у одређено вријеме и са 
одређеним риболовним средствима у сврху репродукције, узгајања и порибљавања нових 
риболовних подручја или због миграција већих количина одређене врсте рибе и других 
морских организама, као и обавља забрањене акртивности потребне за исправно 
управљање заштићеним риболовним подручјима, без дозволе органа управе (члан 14 ст. 2 и 
3); 
3) хвата, узима, прима, купује, продаје, складишти, транспортује и задржава на риболовном 
пловном објекту заштићене врсте риба и других морских организама (члан 15 став 3); 
4) обавља риболов на означеним мјестима у риболовном мору, на којима се налазе 
телефонски, телеграфски, електрични каблови, цјевоводи и други уређаји, као и археолошка 
налазишта и предмети, риболовним алатима и опремом која их могу оштетити (члан 43); 
5) у риболовно море Црне Горе уноси алохтоне врсте рибе и друге морске организме или 
генетички модификоване рибе и друге морске организме, као и њихово преношење из једног 
узгајалишта у друго, односно из једног у друго мјесто у Црној Гори, без одобрења органа 
управе (члан 81 став 1). 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од двадесетоструког 
износа најниже цијене рада у Црној Гори одговорно лице у привредном друштву. 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице, односно заповједник 
риболовног пловног објекта којим се обавља привредни риболов новчаном казном од 
петнаестоструког до двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори. 
 

Члан 117 
   Новчаном казном од стоструког до тристоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори 
казниће се за прекршај привредно друштво или предузетник, ако: 
1) ради узгоја, порибљавања и истраживања лови млађ, репродуктивно незреле врсте рибе 
или друге морске организме на специфичним локалитетима, у одређено вријеме и са 
коришћењем одређених риболовних алата, без дозволе органа управе (члан 16 став 2); 
2) врши промет рибом и другим морским организмима за вријеме забране улова (члан 17 
став 3); 
3) врши улов млађи, репродуктивно незрелих врста риба или других морских организама на 
одређеним локалитетима, у одређено вријеме и уз коришћење одређених риболовних алата, 
у циљу култивације, порибљавања и истраживачких активности, без дозволе (члан 17 став 
4); 
4) врши риболов на подручју лука, улазу и прилазу у луку и сидришта, без дозволе 
корисника луке, као и врши риболов на подручјима уређених и означених купалишта у 
времену од 1. маја до 1. октобра, од изласка до заласка сунца (члан 19 ст.1, 2 и 4); 
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5) при обављању привредног или спортско-рекреативног риболова употребљава ронилачки 
апарат са подводном пушком и вјештачка свијетла, као и држи ова средства у риболовним 
пловним објектима или их носи уз обалу или држи на обали (члан 22 став 1); 
6) обавља риболов на подручју Бококоторског залива придненим кочама, лебдећим кочама и 
пливарицама великог риболова или институције које се баве научно истраживачким радом у 
области морског рибарства без дозволе (члан 24 ст. 1 и 2); 
7) у плићим зонама литорала обавља риболов придненим и лебдећим кочама на 
удаљености од три наутичке миље, која прати конфигурацију обале, односно дубини од 50 
м, уколико се изобата од 50 м налази на мањој удаљености од три наутичке миље (члан 25 
став 1); 
8) врши улов прстаца (Литопхага литопхага), ставља их у промет на територији Црне Горе и 
извози (члан 26); 
9) обавља привредни риболов супротно условима и риболовним алатом и опремом 
утврђеном овим законом (члан 44 став 2); 
10) обавља привредни риболов у риболовним подручјима риболовним пловним објектом, 
алатом и опремом, која није уписана у дозволу за привредни риболов (члан 51 став 1); 
11) носилац дозволе за привредни риболов у риболовном мору, преко 12 наутичких миља 
територијалног мора, користи кочарске мреже са гредом, сет мрежа било ког типа, 
парангале и плутаче за маркирање и другу опрему, ако није на прописаним мјестима 
обиљежена (члан 58 став 1); 
12) обавља дјелатност марикултуре без дозволе (члан 70 став 1); 
13) носилац дозволе за марикултуру узгаја врсту и количину рибе и друге морске организаме 
који нијесу уписани у дозволи (члан 73 став 1); 
14) носилац дозволе за марикултуру мијења услове који се односе на структуру, опрему или 
начин одржавања узгајалишта без одобрења органа управе (члан 75 став 1); 
15) не уклони сву опрему и врати узгајалиште у првобитно стање (члан 79); 
16) у циљу продаје уклони или транспортује са мјеста или прода изложи или понуди на 
продају, рибе и друге морске организме из узгајалишта или рибље производе супротно овом 
закону (члан 82); 
17) инострани риболовни пловни објекат обавља риболов у риболовном мору Црне Горе без 
дозволе, односно користи инострани пловни објекат супротно члану 95 ст. 1, 2 и 4 овог 
закона; 
18) обавља риболов супротно члану 96 овог закона; 
19) не спроводи мјере контроле и евиденције у складу са чланом 98 овог закона; 
20) искрцај рибе и других морских организама врши ван мјеста првог искрцаја и искрцај рибе 
и других морских организама на мјесту првог искрцаја врши без дозволе за обављање 
великог привредног риболова (члан 106 ст. 1 и 3); 
21) продаје уловљену рибу и друге морске организме ван мјеста прве продаје (члан 107 став 
1); 
22) обавља промет рибом и другим морским организмима на мјесту прве продаје, а није 
регистрован за обављање те дјелатности и није уписан у Регистар трговаца рибом и другим 
морским организмима на велико на мјесту прве продаје (члан 108 став 1); 
23) искрцај и прекрцај врши ван мјеста за искрцај и прекрцај и не обавијести орган управе, 
односно рибарског инспектора о намјери искрцаја и прекрцаја најмање 72 сата прије 
планираног упловљавања и изврши искрцај или прекрцај рибе и других морских организама 
и производа од рибе прије добијања одобрења органа управе (члан 111 ст. 2 и 4). 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од петнаестоструког до 
двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори одговорно лице у привредном 
друштву. 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
десетоструког до двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори . 
   За прекршај из става 1 тач.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,17,18, 19, 20, 21 и 23 овог члана 
казниће се новчаном казном од петнаестоструког до двадесетоструког износа најниже цијене 
рада у Црној Гори заповједник риболовног пловног објекта који обавља привредни риболов. 
   За прекршај из става 1 тачка 17 овог члана казниће се новчаном казном од 
петнаестоструког до двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори појединачно 
физичко лице-заповједник, власник и закупац риболовног пловног објекта. 
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Члан 118 

   Новчаном казном од педесетоструког до двјестоструког износа најниже цијене рада у Црној 
Гори казниће се за прекршај привредно друштво или предузетник, ако: 
1) лови, узима, купује или продаје, складишти, транспортује или задржава на риболовном 
пловном објекту рибе или друге морске организаме који су мањи од минимално прописане 
величине (члан 16 став 3); 
2) посту не користи искључиво ноћу и у раним јутарњим сатима (члан 27 став 2); 
3) одстрањује и премјешта уређај за окупљање рибе из одобреног мјеста (члан 28 став 6); 
4) обавља риболов, а не придржава се правила риболова и омета друге у вршењу риболова 
(члан 41 став 1); 
5) обавља риболов у дјеловима риболовног мора који су посебним законом одређени као 
област за потребе одбране, без дозволе (члан 42); 
6) дозволу за привредни риболов не држи на риболовном пловном објекту (члан 51 став 2); 
7) без дозволе за спортско-рекреативни риболов, на риболовном пловном објекту држи 
риболовни алат и опрему за спортско-рекреативни риболов (члан 63 став 2); 
8) носилац дозволе за обављање марикултуре обиљежава границе узгајалишта ознакама 
који нијесу у складу са прописима о безбиједности пловидбе (члан 68 став 2); 
9) објекат за пречишћавање, дистрибуцију и слични пословни објекти лоцирани унутар зоне 
за узгој мекушаца или објекти за прераду рибе и других морских организама немају дозволу 
за изградњу, односно обављање дјелатности у складу са законом, као и да носилац дозволе 
за марикултуру не може пружити доказ да спроводи прописане принципе добре 
произвођачке праксе у марикултури (члан 83 став 1); 
10) носилац дозволе или лице ангажовано на узгајалишту одмах не обавијести орган управе, 
односно рибарског инспектора о присуству болести или штетног организма у узгајалишту и 
не предузме све прописане мјере у циљу спрјечавања ширења болести или штетног 
организма у или ван узгајалишта, укључујући уништавање рибе и других морских организама 
или рибљих производа, као и дезинфекцију узгајалишта (члан 84 ст. 1 и 2); 
11) носилац дозволе не обезбиједи задржавање рибе унутар узгајалишта и спријечи 
бјежање рибе из узгајалишта или у случају бјежања рибе одмах не обавијести орган управе, 
односно рибарског инспектора, као и не предузме мјере за повратак одбјеглих риба (члан 85 
ст. 1 и 2); 
12) риболовним пловним објектом до 10 и више и до 10 м дужине преко свега, поступа 
супротно члану 103 овог закона; 
13) риболовни пловни објекат који обавља дозвољену привредну дјелатност и који има 
дужину већу од 15 м преко свега нема инсталиран функционалан систем аутоматског 
лоцирања (АЛЦ), који омогућава детекцију и идентификацију риболовног пловног објекта 
удаљеним системом мониторинга или сателитским системом или носилац дозволе 
иностраног риболовног пловног објекта која је издата у складу са овим законом или 
потврђеним међународним споразумом нема инсталиран, не одржава и не рукује системом 
аутоматског лоцирања (АЛЦ) у складу са условима који су прописани за систем аутоматског 
лоцирања (АЛЦ), без прекида, док се налази у риболовном мору Црне Горе (члан 105 ст. 4 и 
5); 
14) не води евиденцију о свакој оствареној куповини, односно продаји рибе и других морских 
организама на мјесту прве продаје и не чува рачуне о купљеној риби и другим морским 
организмима (члан 109 ст. 1 и 2); 
15) најмање 24 часа унапријед не обавијести орган управе, односно рибарског инспектора о 
времену и мјесту искрцаја, о времену када је прекрцај завршен и не воде евиденцију о 
прекрцају (члан 110 став 1 тачка 1). 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од петоструког до 
двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори одговорно лице у привредном 
друштву. 
   За прекршај из става 1 тач. 1, 4, 5, 6, 7, 13 и 14 овог члана казниће се новчаном казном од 
десетоструког до двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори заповједник или 
морнар моториста риболовног пловног објекта. 
   За прекршај из става 1 тач. 13 и 14 овог члана казниће се новчаном казном од петоструког 
до двадесетоструког износа најниже цијене рада у Црној Гори појединачно, физичко лице - 
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заповједник, власник или закупац риболовног пловног објекта који обавља привредни 
риболов. 
 

Члан 119 
   Новчаном казном од петоструког до десетоструког износа најниже цијене рада у Црној 
Гори казниће се за прекршај физичко лице, ако: 
1) обавља спортско-рекреативни риболов без дозволе за спортско-рекреативни риболов или 
користи дозволу која не гласи на његово име , као и када обавља спортско-рекреативни 
риболов, а не држи дозволу код себе (члан 59 став 1, 6 и 7); 
2) обавља спортско-рекреативни риболов уз употребу риболовних алата и опреме који 
нијесу дозвољени, улови у току дана количину рибе која није дозвољена или ставља улов у 
промет (члан 62); 
3) омета привредни риболов, без дозволе на пловном објекту држи риболовни алат и 
опрему за спортско-рекреативни риболов, без дозволе за риболов подводном пушком носи 
подводну пушку обалом и држи на риболовном пловном објекту, обавља спортско-
рекреативни риболов подводном пушком од заласка до изласка сунца и обавља спортско-
рекреативни риболов подводном пушком, а није навршило 16 година живота (члан 63); 
4) не води и не чува евиденцију у складу са чланом 87 овог закона; 
5) обезбијеђује и чува документацију, евиденције и информације, као и уноси податке и 
доставља их органу управе, односно рибарском инспектору супротно члану 102 овог закона; 
6) уништи, оштети, учини нефункционалним или на други начин поремети функционисање 
уређаја за сателитско праћење (члан 105 став 7). 
 

Члан 120 
   За прекршај из члана 116 став 1, члана 117 став 1, члана 118 став 1 тач.1, 5, 7 и 14 и члана 
119 став 1 тач.1, 2, 3, 4 и 5 овог закона, осим новчане казне, изричу се и заштитне мјере: 
1) одузимање улова; 
2) одузимање пловног објекта, алата и опреме за привредни риболов којим је учињен 
прекршај. 
 
XИИ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 121 
   До оснивања органа управе надлежног за послове рибарства, управне и са њима повезане 
стручне послове у области морског рибарства обављаће Министарство. 
   Орган управе надлежан за послове рибарства основаће се у року од двије године од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 122 
   Мали привредни риболов из члана 45 став 2 овог закона обављаће се у периоду од три 
године од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 123 
   Сателитски систем мониторинга риболовних пловних објеката из члана 105 став 1 овог 
закона успоставиће се у року од три године од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 124 
   Привредна друштва и предузетници који су регистровани за обављање привредног 
риболова и марикултуре дужни су да ускладе пословање са овим законом у року од годину 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 125 
   До акредитовања лабораторије из члана 88 став 6 овог закона послове мониторинга воде 
и биомониторинга у риболовном мору обављаће лабораторија Института. 
 

Члан 126 
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   Прописи за спровођење овог закона донијеће се у року од девет мјесеци од дана ступања 
на снагу овог закона. 

 
Члан 127 

До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона примјењиваће се прописи 
донесени на основу Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", бр. 55/03), ако 
нијесу у супротности са овим законом. 
 

 
 

Члан 128 
   Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о морском рибарству 
("Службени лист РЦГ", бр. 55/03). 
 

Члан 129 
   Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у " Службеном листу Црне 
Горе". 
 
  
  СУ-СК Број 01-1050/29-08 
   Подгорица, 27. јула 2009. године 
 
   Скупштина Црне Горе 24. сазива 
   Предсједник, 
   Ранко Кривокапић, с.р. 
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50. Pravilnik o uslovima, ograničenjima i redosljedu obavljanja ribolova 
na pojedinim ribolovnim područjima ili zonama 

Правилник о условима, ограничењима и редосљеду обављања риболова на појединим 
риболовним подручјима или зонама 

Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 
10/2004 и 9/2006. 

 
Члан 1 

Привредна друштва, предузетници и физичка лица која врше риболов дужни су да 
се придржавају правила риболова и не смију ометати једни друге. 

Ако се у истом ловишту врши истовремено привредни и спортско-рекреативни 
риболов, привредни риболов има првенство пред спортско-рекреативним риболовом. 

Ако се на ловишту врши риболов истовремено од стране више привредних 
друштава и предузетника, риболов ће се вршити по редосљеду који утврде 
споразумно та привредна друштва и предузетници. У случају заједничког вршења 
риболова привредна друштва и предузетници имају право на дио улова према 
капацитетима риболовних средстава којима су учествовала у риболову. 

Ако се не постигне споразум из става 3. овог члана, првенство има привредно 
друштво или предузетник с већим капацитетом риболовних средстава, а ако имају 
исте капацитете привредно друштво или предузетник које врши привредно важнији 
риболов. 

Одредбе ст. 2. и 4. овог члана примењују се и када на истом ловишту истовремено 
врши привредни риболов више грађана. 

Капацитет риболовних средстава одређује се према снази погонског постројења, 
бруто запремини и врсти пловног објекта, величини и броју мрежа, удица, бројем и 
снагом светиљки и др. 

Важност привредног риболова одређује се према врсти и економској вриједности 
риба и других морских организама. 

 
Члан 2 

Риболов мале плаве рибе пливарицом има предност пред свим осталим врстама 
риболова. 

Друге врсте риболова смију се обављати на удаљености од најмање 500 метара 
од ловишта мале плаве рибе. 

Изузетно од одредбе из става 1. овог члана уколико се у ловишту мале плаве рибе 
појави и крупна плава риба, предност има риболов крупне плаве рибе. 

Риболов повлачним мрежама кочама има предност над риболовом помоћу 
парангала и мрежа стајачица. 

Риболов мрежама стајачицама има предност над риболовом помоћу парангала. 
Риболов мрежама пливарицама дозвољен је у Бококоторском заливу, чија висина 

не прелази 70 m а дужина 350-400 m. 
Због лова ситне плаве рибе помоћу мрежа пливарица забрањује се лов лигања уз 

употребу свјетиљке на подручју Бококоторског залива од мјеста Росе до рта Арза у 
цијелој дужини источне обале а на удаљености до 1000 m, као и на подручју око 
острва Ластавице- Мамула. 

Забрањује се риболов мрежама пливарицама и потегачама и пуштање у промет 
плаве рибе четири дана прије пуног мјесеца и четири дана послије пуног мјесеца. 
+Види:чл. 1. Правилника - 9/2006-10. 

 
Члан 3 

Ради несметаног обављања риболова мале плаве рибе забрањено је 
приближавати се свјећарицама било којим пловилом на удаљености мањој од 300 m. 

Код риболова мале плаве рибе уз употребу вјештачке расвјете, свака од 
свјећарица двију сусједних екипа смију се налазити на удаљености од најмање 300 m 
или на удаљености од најмање 500 m кад се свијетли уз употребу електро-агрегата. 

../../../Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/10159.htm#zk10/04#zk10/04
../../../Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/10159.htm#ZK9/06#ZK9/06
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Изузетно од одредбе става 2. овог члана удаљеност између свјећарица може бити 
и мања, али не мања од удаљености од 100 m, ако се риболов мале плаве рибе 
обавља на ловиштима која су због конфигурације терена мањих површина. 

 
Члан 4 

Забрањено је остављати у мору, на ловишту, плутајуће ознаке, пловила и сл, због 
заузимања ловишта или због онемогућавања његовог коришћења. 

 
Члан 5 

Након што је изловљена или сакупљена допуштена квота одређене врсте рибе или 
других морских организама забрањено је обављање риболова те врсте рибе или 
других морских организама. 

 
Члан 6 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Републике Црне Горе". 

 
  
ОСНОВНИ ТЕКСТ 

На основу члана 6. став 2. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 
55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 
Правилник о условима, ограничењима и редосљеду обављања риболова на појединим 

риболовним подручјима или зонама 
 

Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 
10/2004 од 19.2.2004. године. 

 
Члан 1 

Привредна друштва, предузетници и физичка лица која врше риболов дужни су да 
се придржавају правила риболова и не смију ометати једни друге. 

Ако се у истом ловишту врши истовремено привредни и спортско-рекреативни 
риболов, привредни риболов има првенство пред спортско-рекреативним риболовом. 

Ако се на ловишту врши риболов истовремено од стране више привредних 
друштава и предузетника, риболов ће се вршити по редосљеду који утврде 
споразумно та привредна друштва и предузетници. У случају заједничког вршења 
риболова привредна друштва и предузетници имају право на дио улова према 
капацитетима риболовних средстава којима су учествовала у риболову. 

Ако се не постигне споразум из става 3. овог члана, првенство има привредно 
друштво или предузетник с већим капацитетом риболовних средстава, а ако имају 
исте капацитете привредно друштво или предузетник које врши привредно важнији 
риболов. 

Одредбе ст. 2. и 4. овог члана примењују се и када на истом ловишту истовремено 
врши привредни риболов више грађана. 

Капацитет риболовних средстава одређује се према снази погонског постројења, 
бруто запремини и врсти пловног објекта, величини и броју мрежа, удица, бројем и 
снагом светиљки и др. 

Важност привредног риболова одређује се према врсти и економској вриједности 
риба и других морских организама. 

 
Члан 2 

Риболов мале плаве рибе пливарицом има предност пред свим осталим врстама 
риболова. 

Друге врсте риболова смију се обављати на удаљености од најмање 500 метара 
од ловишта мале плаве рибе. 

Изузетно од одредбе из става 1. овог члана уколико се у ловишту мале плаве рибе 
појави и крупна плава риба, предност има риболов крупне плаве рибе. 
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Члан 3 

Ради несметаног обављања риболова мале плаве рибе забрањено је 
приближавати се свјећарицама било којим пловилом на удаљености мањој од 300 m. 

Код риболова мале плаве рибе уз употребу вјештачке расвјете, свака од 
свјећарица двију сусједних екипа смију се налазити на удаљености од најмање 300 m 
или на удаљености од најмање 500 m кад се свијетли уз употребу електро-агрегата. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана удаљеност између свјећарица може бити 
и мања, али не мања од удаљености од 100 m, ако се риболов мале плаве рибе 
обавља на ловиштима која су због конфигурације терена мањих површина. 

 
Члан 4 

Забрањено је остављати у мору, на ловишту, плутајуће ознаке, пловила и сл, због 
заузимања ловишта или због онемогућавања његовог коришћења. 

 
Члан 5 

Након што је изловљена или сакупљена допуштена квота одређене врсте рибе или 
других морских организама забрањено је обављање риболова те врсте рибе или 
других морских организама. 

 
Члан 6 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/07 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 

 
Министар, 

Мр Милутин Симовић, с.р. 
  
 

ИЗМЕНЕ 
  
На основу члана 6 став 2 Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 

55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донијело је 
 

Правилник о допуни Правилника о условима, ограничењима и редосљеду обављања 
риболова на појединим риболовним подручјима или зонама 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 9/2006 

од 14.2.2006. године. 
 

Члан 1 
У Правилнику о условима, ограничењима и редосљеду обављања риболова на 

појединим риболовним подручјима или зонама ("Службени лист РЦГ", број 10/04), у 
члану 2 додаје се пет нових ставова који гласе: 

"Риболов повлачним мрежама кочама има предност над риболовом помоћу 
парангала и мрежа стајачица. 

Риболов мрежама стајачицама има предност над риболовом помоћу парангала. 
Риболов мрежама пливарицама дозвољен је у Бококоторском заливу, чија висина 

не прелази 70 m а дужина 350-400 m. 
Због лова ситне плаве рибе помоћу мрежа пливарица забрањује се лов лигања уз 

употребу свјетиљке на подручју Бококоторског залива од мјеста Росе до рта Арза у 
цијелој дужини источне обале а на удаљености до 1000 m, као и на подручју око 
острва Ластавице- Мамула. 

Забрањује се риболов мрежама пливарицама и потегачама и пуштање у промет 
плаве рибе четири дана прије пуног мјесеца и четири дана послије пуног мјесеца." 
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Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Републике Црне Горе". 
Број: 325/06-0206-665 
Подгорица, 2. фебруар 2006. године 

 
Министар,  

мр Милутин Симовић, с.р. 
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51. Pravilnik o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano 
slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanje granica ribolovnih 
zabrana 

На основу чл. 2 и 45 Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 55/03), и 
прибављеног мишљења надлежне научне институције Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде доноси 

 
Правилник о одређивању линије на којој вода престаје бити постојано слана у ријекама које 

се улијевају у море и одређивање граница риболовних забрана 
 

Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 
 

Члан 1 
Линија на којој вода престаје бити постојано слана, а која се сматра границом риболовног 

мора у ријеци Бојани одређује се код мјеста Свети Никола. 
 

Члан 2 
Границе за риболовне забране канал Порт Милена, Тиватска солила, Кртољска увала са 

увалом Кукуљина, ушћа Морињске ријеке, Мрчевске ријеке, Градиошнице, Великог потока и 
Шкудре су: 

Канал Порт Милена: 
- од ушћа канала у море до Солане, укључујући ободни канал Солане у ријеку Брделу. 
Тиватска солила: 
- простор покривен постојећим базенима у површини од 50 ha. 
Кртолска увала са увалом Кукуљина 
- потез од лучице Калиман-острво Милосрђа до спољњег рта на улазу у увалу Бјелила. 
Ушће Морињске ријеке: 
- од ушћа ријеке у море узводно у дужини од 700 m до млина Ћатовића и Милиновића. 
Ушће Мрчевске ријеке: 
- од ушћа ријеке у море до моста на новом путу за полуострво Луштица у дужини од 700 

m. 
Ушће Градиошнице: 
- од ушћа ријеке у море до моста на магистралном путу у дужини од 450 m. 
Ушће Великог потока (Широка ријека): 
- од ушћа ријеке у море, узводно у дужини од 1.000 m и просјечном ширином корита од 13 

m. 
Ушће Шкурде (Шкурда 1 и Шкурда 2 - Мала ријека): 
- од изворишта до ушћа у море и дио мора испред ушћа до потеза пристаниште, испред 

Факултета за поморство и почетак насеља Муо. 
 

Члан 3 
Границе риболовних забрана из члана 2. овог правилника у којима је забрањен риболов и 

лов других морских организама, морају се обиљежити видним знацима. 
На подручју риболовних забрана, морају се на погодном мјесту поставити табле са 

називом и ознаком "Риболовни забран". 
Обиљежавање граница риболовног забрана и постављање табли из става 2. овог члана 

врши орган управе надлежан за послове морског рибарства. 
 

Члан 4 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању линије на 

којој вода престаје бити постојано слана у ријекама које се уливају у море и одређивање 
граница риболовних резервата ("Службени лист РЦГ", број 53/92). 

 
Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 
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Број: 325/04-0506-70/03 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 

Министар, 
Мр Милутин Симовић, с.р. 
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52. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja dnevnika o ribolovu ili 
uzgoju 

На основу члана 51. став 3. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 
55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 
Правилник о облику, садржини и начину вођења дневника о риболову или узгоју 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 

 
Члан 1 

Овим правилником прописује се: 
- облик, садржину и начин вођења дневника за привредни риболов или узгој на мору који 

морају водити привредна друштва и предузетници. 
 

Члан 2 
Корисници дозвола за привредни риболов или узгој дужни су да податке из дневника 

доставе Министарству на крају полугодишта сваке године. 
 

Члан 3 
Подаци из дневника који се достављају користе се у сврху рационалног управљања 

морским ресурсима и у научно истраживачке сврхе. 
 

Члан 4 
Садржај дневника за привредни риболов приказан је на обрасцу који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни дио (прилог 1). 
Садржај дневника за узгој приказан је на обрасцу који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни дио (прилог 2). 
 

Члан 5 
Дневници се воде као књига формата А4. 
На насловној страни одштампан је назив дневника према намјени за коју се користи. 
Сваки дневник попуњава се на основу упутства за попуњавање дневника који је саставни 

дио сваког дневника. 
 

Члан 6 
Корисник дозволе за привредни риболов или узгој у обавези је да: 
- дневно уноси податке о улову или узгоју у дневник, 
- подаци морају бити унесени у дневник прије искрцаја улова рибе и других морских 

организама, 
- подаци о улову могу одступати највише до 15% од стварног улова. 

 
Члан 7 

Податке о привредном риболову или узгоју уноси лице на чије име је издата дозвола ако 
сам обавља риболов, односно узгој, или стручно лице запослено за обављање риболова, 
односно узгоја. 

 
Члан 8 

Дневнике привредног риболова или узгоја Министарство ће доставити корисницима 
приликом издавања дозвола за обављање тих дјелатности. 

 
Члан 9 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/08 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 

Министар, 
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Мр Милутин Симовић, с.р. 
 
 

Прилог 1. 
  

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА  

И ВОДОПРИВРЕДЕ 
  
I 
  
  

ДНЕВНИК О УЛОВУ ЧАМАЦА ОБАЛНОГ РИБОЛОВА 
  
  

Број дозволе __________ 
Подаци о имаоцу дозволе __________________ 

  
  

ПОДАЦИ О ЧАМЦУ 
Број чамца и име ако га има ____________________ 
Дужина преко свега (m) ________________________ 
БРТ _________________ 
Снага мотора ____________ kW 
Алати: 
I Мреже стајаћице: 
1. Гавунара 
2. Буквара 
3. Гирара (бускавица) 
4. Простица 
5. Поландара 
6. Јастогара (тонота) 
7. Псара 
8. Попоница 
9. Листарица 
II Мреже потегаче 
10. Срделара (љетна трата) 
11. Гирарица (зимска трата) 
12. Мигавица 
13. Шабакун 
III Заграђујуће мреже 
14. 1 Циплара 
IV Подизне мреже 
15. Калимера 
V Бацајуће мреже 
16. Сачмарица (ричак) 
VI Удичарски алати 
17. Поврази и ометци 
18. Пендуле 
19. Самоловке 
20. Парангали 
VII Клопке 
21. Лагунарни когол 
22. Врше за лов риба 
23. Врше за лов ракова 
VIII Алати за пробадање 
24. Ости 
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IX Опрема за свијетљење 
25. Ферал 
Х Алати за сакупљање шкољака 
26. Грабуље, Клијешта 

ИЗВЈЕШТАЈ О ДНЕВНОМ УЛОВУ ОБАЛНОГ РИБОЛОВА 

Датум: 

Зона А Б Ц 

Риболовни алат   

Улов укупно (kg)         

Дивљач 

Мачке         

Пси (пена и костељ)         

Раже         

Голуб и жутуљ         

Рибе 

Ама         

Барбун (трља)         

Бранцин (лубин)         

Буква         

Циполи         

Драгана (пауци)         

Гавун         

Гљара (гера)         

Грдобе         

Фратар         

Хама         

Инћун (сардун)         

Јегуља         

Кокоти         

Лица         

Ланцарда (локарда)         

Луц (ослић)         

Орада         

Паламида         

Патараче (иверци)         

Пиц         

Ромбун (арбун)         

Сардела (гавица)         

Шампјер (ковач)         

Шкарам         

Шкомбар (скуша)         

Шируни (шњури)         

Шкрпина         
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Шкрпуни         

Швоји (листови)         

Укљата (ушата)         

Угор         

Зубац (зубатац)         

Остале рибе         

Ракови 

Јастог и карло (хлап)         

Шкамп         

Остали ракови         

Главоношци 

Хоботница         

Лигња         

Лигњуни (тотани)         

Музгавац         

Сипа         

Остали главоношци         

Шкољке 

Вонгола         

Брбавица         

Остале шкољке         

Морски краставци         

Сунђери         

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
Риболовно подручје обалног риболова подјељено је у три зоне: 
А Залив Боке Которске од Которског залива до линије рт Кобила - острво Мамула - 

рт Миришта 
Б Обала и отворено море од рта Миришта до Црног рта 
Ц Обала и отворено море од Црног рта до ушћа Бојане (границе са Албанијом) 
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Дневници о риболову се достављају сваком броду или чамцу. Дневни подаци се 

попуњавају само за онај дан када је брод или чамац радио на мору. Дневник о риболову са 
испуњеним листићима мора се доставити сваких шест мјесеци на адресу: 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  

ВОДОПРИВРЕДЕ 
Пословни центар "Вектра" 

За сектор рибарства 
81000 Подгорица 

  
На насловној страни попуњавају се подаци о карактеристикама брода (чамца) и мреже. 
Дневни лист се попуњава на слиједећи начин: 
- Ако се, на примјер, дана 29.07.2003. ловило у зони А, парангалом онда се то у таблицу 

уписује према слиједећем примјеру: 
Заокружи се зона у којој се ловило. 
У рубрику "Риболовни алат" уписује се број алата из њиховог списка. У овом примјеру је 

то парангал, па се уписује број 20. Уколико се ловило са више алата њихови се бројеви 
уписују редом, размакнути зарезима. Ако се, на примјер, ловило простицом, повразима и 
пендулом, онда се уписују бројеви 4, 17, 18. 
  

Датум: 29.07.2003. 

Зона (А) Б Ц 

Риболовни алат 20     

Улов укупно (kg) 38     

Дивљач 

Мачке  6     

Пси (пена и 8     

Раже 11     

Голуб и жутуљ       
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Ако је било уловљено, на примјер, укупно 38 kg, а од тога 6 kg мачака, 8 kg паса, 11 kg 
ража, итд., онда се у таблици у колони 1 уписују количине како је то дато у горњем 
примјеру. Обавезно уписивати само тежину у килограмима а не пецатуру или број кутија. 

  
 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

  
II 

ДНЕВНИК О УЛОВУ ПЛИВАРИЧАРА 
  
  

Број дозволе ___________ 
Подаци о имаоцу дозволе _________ 

  
ПОДАЦИ О БРОДУ ИЛИ ЧАМЦУ ПЛИВАРИЧАРУ 

Име брода или број чамца _____________________ 
Дужина преко свега (m) _______________________ 
БРТ _________________________________________ 
Снага мотора _____________________________ kW 
Број свјећарица ______________________________ 
Јачина свјетла _____________________________ W 
 

Подаци о мрежи: 
а) пливарица за малу плаву рибу 
б) пливарица туноловка (заокружити а или б) 

Укупна дужина ___________ m 
Висина ___________________ m 
Дужина махе ______________ m 
Дужина вреће _____________ m 
 

Величина ока (m m): 
Махе: _____________ 
Вреће: _____________ 

 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
Дневници о риболову се достављају сваком броду или чамцу. Дневни подаци се 

попуњавају само за онај дан када је брод радио на мору. Дневник о риболову са испуњеним 
листићима мора се доставити сваких шест мјесеци на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Сектор за рибарство 
Пословни центар "Вектра" 

81000 Подгорица 
На насловној страни се попуњавају подаци о карактеристикама брода и мреже. 
- у рубрици "Јачина свјетла", ако свјећарице имају свјетла различите јачине, треба уписти 

јачину сваке од њих. 
Примјер: ако су двије свјећарице од којих једна има свјетла од 3000 а друга од 2500 W, 

уписати у рубрику 3000/2500 
Листић се попуњава на слиједећи начин: 
- Ако се, на примјер, дана 29.07.1994. извршио други запас φ = 42о 05.44' и λ = 18о 55.87', 

при чему је свијетљење почело у 01.30 сати, а запас је извршен у 04.30 сати, онда се то у 
таблицу уписује према слиједећем примјеру: 
  

Датум: 29.07.2004. 

Запас 1 2 3 
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Ширина (φ)   42о 05.44'   

Дужина (λ)   18о 55.87'   

Дужина свијетљења 
(сати) 

  3   

Вријеме запаса   04.30   

Улов укупно (kg)       

Срдела   6000   

Инћун   400   

Кубла   320   

Ренга (срдела мата)   1500   

Скуша (шкомбар)   450   

Ланцарда (локарда)   560   

Ако је у том запасу уловљено 6000 kg срделе, 400 kg инћуна, 320 kg кубле, 1500 kg ренге, 
450 kg шкомбра, 560 kg ланцарде итд., онда се у колону 2 количине уписују како је то дато у 
горњем примјеру. Обавезно уписивати тежине у килограмима а не пецатуру или број 
кутија. 

У празне рубрике треба уписати улов врста које су евентуално уловљене у већим 
количинама (преко 50 kg), а нису наведене у листићу. У рубрику "Остало" треба уписати 
укупну тежину свих врста које се рјеђе лове пливарицом и то редовно у малим количинама. 

ИЗВЈЕШТАЈ О ДНЕВНОМ УЛОВУ ПЛИВАРИЧАРА 

Датум: 

Запас 1 2 3 

Ширина (φ)       

Дужина (λ)       

Трајање свијетљења       

Вријеме запаса       

Улов укупно (kg)       

Срдела       

Инћун (сардун)       

Кубла       

Ренга (срдела мата)       

Шкомбар (скуша)       

Ланцарда (локарда)       

Ширун (шњур)       

Паламида       

Туњ       

Труп       

Гоф (орхан)       
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Буква       

Шкарам       

        

        

        

        

Остало       

  
  

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  

ВОДОПРИВРЕДЕ 
  

III 
  

ДНЕВНИК О УЛОВУ КОЋАРА 
  

Број дозволе _________ 
Подаци о имаоцу дозволе __________ 

  
  

ПОДАЦИ О БРОДУ ИЛИ ЧАМЦУ КОЋАРУ 
Име брода или број чамца _____________________ 
Дужина преко свега (m) _______________________ 
БРТ ________________________________________ 
Снага мотора _____________________________ kW 
Површина ширилица _______________________ m2 
Дужина стругара ___________________________ m 
Распон између жљебова колотурника повлачне ужади _______________ m 
 

Подаци о мрежи: 
Дужина крила __________________ m 
Дужина грла ___________________ m 
Дужина саке ___________________ m 
 

Величина ока (mm): 
Крила: ____________ 
Неба: _____________ 
Дна: ______________ 
Саке: _____________ 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
Дневници о риболову се достављају сваком броду или чамцу. Дневни подаци се 

попуњавају само за онај дан када је брод радио на мору. Дневник о риболову са испуњеним 
листићима мора се доставити сваких шест мјесеци на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Сектор за рибарство 
Пословни центар "Вектра" 

81000 Подгорица 
На насловној страни се попуњавају подаци о карактеристикама брода (чамца) и мреже. 
Дужине крила, грла и саке се мјере на мрежи која је потпуно растегнута по дужини на 

слиједећи начин: 
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- Дужина крила се мјери од копљишта (почетка крила) до дна лука оловње 
- Дужина грла се мјери од дна лука оловње до почетка саке 
- Дужина саке се мјери од краја грла до краја саке 
Листић се попуњава на слиједећи начин: 
- Ако се, на примјер, дана 29.07.2003. повлачила друга калада код које је повлачење коће 

почело у 15.20 сати на позицији φ = 42о 10.38' и λ = 18о 52.61', а завршило у 17.30 сати на 
позицији φ = 42о 05.44' и λ = 18о 55.87' онда се то у таблицу уписује према слиједећем 
примјеру: 
  

Датум: 29.07.2003. 

Повлачење 
(калада) 

1 2 3 4 

А-почетак, Б - 
крај 

А Б А Б А Б А Б 

Сат     15.20 17.30         

Ширина (φ)     42,10.3 18,55.8         

Дужина (λ)     42,05.4 18,55.8         

Улов укупно     38         

Дивљач 

Мачке   6     

Пси   8     

Раже   11     

Ако је било уловљено, на примјер, укупно 38 kg, а од тога 6 kg мачака, 8 kg паса, 11 kg 
ража, итд., онда се у таблици у колони 2 уписују количине како је то дато у горњем 
примјеру. Обавезно уписивати само тежину у килограмима а не пецатуру или број кутија. 

У рубрику "Прилов" се уписује тежина живог и неживог нејестивог прилова који се баца 
натраг у море. 

ИЗВЈЕШТАЈ О ДНЕВНОМ УЛОВУ КОЋАРА 

  

Повлачење (калада) 1 2 3 4 

А-почетак, Б - крај А Б А Б А Б А Б 

Датум:                 

Ширина (φ)                 

Дужина (λ)                 

                  

Улов укупно (kg)         

Дивљач 

Мачке         

Пси (пена и костељ)         

Раже         

Голуб и жутуљ         
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Рибе 

Барбун (трља)         

Буква         

Драгана (пауци)         

Гиљара (гера)         

Грдобе         

Кокоти         

Луц (ослић)         

Патараче (иверци)         

Пишмољи         

Ромбун (арбун)         

Шампјер (ковач)         

Шируни (шњури)         

Шкрпина         

Шкрпуни         

Швоји (листови)         

Угор         

Остале рибе         

Ракови 

Црни гамбор         

Јастог и карло (хлап)         

Козица         

Шкамп         

Остали ракови         

Главоношци 

Бобић (сипица)         

Хоботница         

Лигња         

Лигњуни (тотани)         

Музгавац         

Сипа         

Остали главоношци         

Прилов         

  
 Прилог 1. 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

  
IV 
  

ДНЕВНИК О УЛОВУ ПЕЛАГИЧНИХ КОЧАРА 
  

Број дозволе __________ 
Подаци о имаоцу дозволе __________ 

  
ПОДАЦИ О ПЕЛАГИЧНОМ КОЧАРУ 

Име брода или пара бродова _________________________________ 
Дужина преко свега (m) _______________ (за оба брода посебно ако лове у пару) 
БРТ ________________________________ (за оба брода посебно ако лове у пару) 
Снага мотора _____________________ kW (за оба брода посебно ако лове у пару) 
 

Површина ширилица (ако је систем једнобродски) ______________ m2 
Распон између жљебова колотурника повлачне ужади ___________ m 
 

Подаци о мрежи: 
Дужина крила ____________________ m 
Дужина грла _____________________ m 
Дужина саке ____________________ m 
 

Величина ока (mm): 
Крила: _________________ 
Неба: __________________ 
Дна: ___________________ 
Саке: __________________ 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
Дневници о риболову се достављају сваком броду или чамцу. Дневни подаци се 

попуњавају само за онај дан када је брод радио на мору. Дневник о риболову са испуњеним 
листићима мора се доставити сваких шест мјесеци на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Сектор за рибарство 
Пословни центар "Вектра" 

81000 Подгорица 
На насловној страни се попуњавају подаци о карактеристикама брода и мреже. 
- у рубрици "Јачина свјетла", ако свјећарице имају свјетла различите јачине, треба уписти 

јачину сваке од њих. 
Примјер: ако су двије свјећарице од којих једна има свјетла од 3000 а друга од 2500 W, 

уписати у рубрику 3000/2500 
Листић се попуњава на слиједећи начин: 
- Ако се, на примјер, дана 29.07.1994. извршио други запас φ = 42о 05.44' и λ = 18о 55.87', 

при чему је свијетљење почело у 01.30 сати, а запас је извршен у 04.30 сати, онда се то у 
таблицу уписује према слиједећем примјеру: 
  

Датум:       

Повлачење (калада) 1 2 3 

А -почетак, Б - крај  А Б А 

Сат       

Ширина (φ)       
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Дужина (λ)       

Скуша (шкомбар)   450   

Ланцарда (локарда)   560   

Ако је у том запасу уловљено 6000 kg срделе, 400 kg инћуна, 320 kg кубле, 1500 kg ренге, 
450 kg шкомбра, 560 kg ланцарде итд., онда се у колону 2 количине уписују како је то дато у 
горњем примјеру. Обавезно уписивати тежине у килограмима а не пецатуру или број 
кутија. 

У празне рубрике треба уписати улов врста које су евентуално уловљене у већим 
количинама (преко 50 kg), а нису наведене у листићу. У рубрику "Остало" треба уписати 
укупну тежину свих врста које се рјеђе лове пливарицом и то редовно у малим количинама. 

ИЗВЈЕШТАЈ О ДНЕВНОМ УЛОВУ ПЕЛАГИЧНИХ КОЋАРА 

Датум: 

Повлачење (калада) 1 2 3 4 

А-почетак, Б - крај А Б А Б А Б А Б 

Ширина (φ)                 

Дужина (λ)                 

Улов укупно (kg)         

Срдела         

Инћун (сардун)         

Кубла         

Ренга (срдела мата)         

Шкомбар (скуша)         

Ланцарда (локарда)         

Ширун (шњур)         

Паламида         

Туњ         

Труп         

Гоф (орхан)         

Буква         

Шкарам         

          

          

          

          

Остало         

  
Прилог 2. 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

  
I 

ДНЕВНИК О УЗГОЈУ 
  

Број дозволе ___________ 
Подаци о имаоцу дозволе _________ 

  
ИЗВЈЕШТАЈ О УЗГОЈУ РИБА И ШКОЉКИ 

Датум уношења рибље млађи или 
насађивања шкољки (количина и врста) 

  

Површина   

Врста рибе или шкољки   

Потрошња, врста и произвођач хране   

Производња у kg   

Квалитет воде (биолошки, физички и хемијски 
параметри) 

  

Динамика узорковања   

Остало   

Упутство: 
Извјештај се попуњава мјесечно а доставља се сваких шест мјесеци на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Сектор за рибарство 
Пословни центар "Вектра" 

81000 Подгорица 
Прилог 2. 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И  

ВОДОПРИВРЕДЕ 
  
I 
  

ДНЕВНИК О УЗГОЈУ 
  

Број дозволе ______ 
Подаци о имаоцу дозволе _______ 

ИЗВЈЕШТАЈ О УЗГОЈУ РИБА И ШКОЉКИ 

Датум уношења рибље млађи или насађивања 
шкољки (количина и врста) 

  

Површина   

Врста рибе или шкољки   

Потрошња, врста и произвођач хране   

Производња у kg   

Квалитет воде (биолошки, физички и хемијски 
параметри) 
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Динамика узорковања   

Остало   

Упутство: 
Извјештај се попуњава мјесечно а доставља се сваких шест мјесеци на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И  
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Сектор за рибарство 
Пословни центар "Вектра" 

81000 Подгорица 
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53. Pravilnik o načinu, vrsti i količni ribolovnih alata koji se smiju 
upotrebljavati u obavljanju sportsko-rekreativnog ribolova, kao i 
obrazac, broj i sadržinu dozvole za sportski ribolov 

На основу члана 26. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", бр. 55/03), 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде прописује 

 
Правилник 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 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 

 
Члан 1 

Спортски риболов може се вршити само сљедећим средствима: повразама (туњама), 
панулама, једним штапом за бацање удица, подводном пушком без експлозивног пуњења, 
харпунима, парангалима до укупно 150 удица и остима са светиљком до 400 кандела или 
без ње, једном вршом, уз употребу чамаца на весла, једра или мотора. 

За заједнички спортски риболов (чланова спортско риболовних друштава, туриста и др. 
спортских такмичења) могу се употребљавати и већи рибарски спортски и други бродови. 

Сакупљање шкољки, сунђера и корала може се вршити приручним средствима и то: 
грабуље, клијешта и ронилачки нож. 

 
Члан 2 

У риболову са повразима смију се употребљавати удице 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. 

 
Члан 3 

Лице које се бави спортским риболовом, подводном пушком, смије се кретати у води и под 
морем само сопственом снагом и том приликом мора имати на површини мора сигнални 
пловак (бову) свијетла. 

 
Члан 4 

Величина удице мјери се ширином лука (закривљеног дијела) мјерено спољном ивицом, 
односно највећом удаљеношћу између спољашњег руба предњег и задњег лука удице. 

 
Члан 5 

Дозволу за спортско-рекреативни риболов издаје орган локалне самоуправе надлежан за 
послове спорта и рекреације према обрасцу дозволе који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни дио (прилог 1.). 

 
Члан 6 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у "Службеном 
листу Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/06 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 

 
Министар, 

Мр Милутин Симовић, с.р. 
 
ПРИЛОГ 1. 

1. Образац дозволе за спортско-рекреативни риболов на мору 
 

(прва страна-корице) 
Република Црна Гора 
___________________________ 
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(назив општине која је издала дозволу) 
__________________________________________ 
(назив органа кога је општина овластила да издаје дозволе) 

 
Број: _________ 
Мјесто 
Датум 

ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ НА МОРУ 
 

_________________ из _________________ 
          (име и презиме)                          (мјесто) 

 
(друга страна корице) 

 
На основу члана 20 и 26 Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", бр. 55/03) 
издаје се 
ДОЗВОЛА  
ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ НА МОРУ 

_________________  из _____________ бр.л.к. (или путне исправе) __________  
            (име и презиме) 
издате од _________ дана ________ 200__ године, дозвољава се обављање  
спортско-рекреативног риболова са сљедећим риболовним средствима: 
1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
  

Износ накнаде _________ ЕУР-а. 
Печат и потпис лица које је издало 

дозволу 
  
НАПОМЕНА: Дозвола за спортски риболов пише се у два примјерка од којих један 

остаје код органа који је издао дозволу и штампа се у различитим бојама у зависности 
од времена важења и старосне структуре спортских риболоваца. 
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54. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtjevima za ribe, rakove, školjkaše, 
morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove 
proizvode 

На основу чл. 9. и 11. Закона о стандардизацији ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 59/98 и 
70/2001) и члана 2. став 3. Уредбе о начину израде и доношења техничких прописа и 
вођења регистра тих прописа ("Службени лист СРЈ", бр. 4/97), савезни министар привреде 
и унутрашње трговине прописује 

 
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, 

морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе 
 

Правилник је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 6/2003 од 31.1.2003. године. 
Престале да важе одредбе које се односе на услове употребе адитива - види: чл. 41. тач. 

14. Правилника - СЛ СЦГ, 56/2003-2. Престале да важе одредбе које се односе на 
декларисање и означавање упакованих намирница - види: чл. 34. Правилника - СЛ СЦГ, 

4/2004-7. 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се квалитет и други захтеви за рибе, ракове, шкољкаше, 

морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (у даљем 
тексту: производи), који морају бити испуњени у производњи и промету. 

Одредбе овог правилника односе се и на индивидуалне произвођаче. 
 

Члан 2. 
За производе за које овим правилником нису прописани квалитет и други захтеви, важе 

захтеви прописани овим правилником за групу сродних производа. 
За производе из става 1. овог члана произвођач је дужан да пре почетка производње 

донесе произвођачку спецификацију. 
Произвођачка спецификација мора да садржи кратак опис технолошког поступка 

производње производа, основне захтеве квалитета, извештај о извршеном испитивању 
захтева квалитета (здравствена исправност, сензорне, физичке и хемијске карактеристике) 
и податке из декларације наведене у члану 3. овог правилника. 

О донетим произвођачким спецификацијама произвођач води евиденцију која мора да 
садржи: 

1) евиденцијски број спецификације; 
2) датум доношења произвођачке спецификације; 
3) датум почетка производње према произвођачкој спецификацији; 
4) податке о извршеном испитивању захтева квалитета који су утврђени у произвођачкој 

спецификацији. 
 

Члан 3. 
Ако за поједине производе овим правилником није друкчије прописано, производи које 

произвођач ставља у промет у оригиналном паковању морају на омоту, паковању, суду или 
налепници имати декларацију која садржи следеће податке: 

1) назив производа и његово трговачко име ако га производ има; 
2) назив и седиште произвођача или увозника; 
3) датум производње и рок трајања, односно податак "употребљив до" (за производе са 

роком трајања до три месеца уписују се дан и месец, а за производе са роком трајања 
преко три месеца уписују се месец и година); 

4) нето количину (маса, запремина) производа; 
5) списак састојака производа који укључује све састојке производа (под састојцима се 

подразумевају и додати адитиви који су наведени у Прилогу бр. 1 који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део) по опадајућем редоследу њихових маса 
употребљених при производњи. Списку састојака треба да претходи реч "састојци". 

../../../Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/6941_02.htm#56/03
../../../Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/6941_02.htm#4/04
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Адитиви који се додају производима означавају се у списку састојака у складу са 
одредбама Правилника о квалитету и другим захтевима за адитиве и њихове мешавине за 
прехрамбене производе. 

Ароме које се додају производима означавају се у списку састојака у складу са 
одредбама Правилника о квалитету и другим захтевима за ароме за прехрамбене 
производе. 

Количина састојака употребљена у производњи или припреми производа мора се 
означити у декларацији тог производа (изузимајући ароме) ако се назив састојка појављује 
у називу производа или кад је састојак наглашен у декларацији речима, сликом или 
графиком. 

Ознака количине састојка мора се појавити у називу производа или непосредно уз назив 
производа или у списку састојака поред састојка о коме је реч; 

6) услове чувања и складиштења производа; 
7) упутство о начину употребе, ако без њега не би била могућа правилна употреба 

производа. 
Подаци наведени у тач. 1, 3. и 4. става 1. овог члана морају бити истакнути у истом 

видном пољу. 
Декларација мора бити лако уочљива, јасна, читка и неизбрисива. 

 
Члан 4. 

Декларација не сме да садржи ознаке (називе, слике, цртеже и сл.) које би могле 
потрошача довести у заблуду у погледу порекла и квалитета производа. 

 
Члан 5. 

Ако производе не пакује произвођач, декларација мора да садржи поред података из 
члана 3. овог правилника и назив и седиште правног лица или име и адресу предузетника 
или физичког лица које је производ упаковало, као и датум паковања. 

Ако производ није пакован у оригиналном паковању, декларација мора да садржи 
податке из члана 3. овог правилника. 

Декларација за производе из става 2. овог члана мора бити истакнута на видном месту. 
Декларација за производ који је увезен, поред података из члана 3. овог правилника, 

мора да садржи назив земље порекла и назив увозника. 
 

Члан 6. 
Ако нето количина (маса запремина производа) у оригиналном паковању не прелази 

масу од 50 g, декларација мора да садржи: 
1) назив производа, назив и седиште, односно име и адресу произвођача, односно 

правног лица, предузетника или физичког лица које је производ паковало; 
2) нето масу производа; 
3) датум производње и рок трајања производа, односно податак "употребљив до", осим 

ако овим правилником није друкчије прописано. 
Под оригиналним паковањем подразумева се појединачно паковање у амбалажи којом се 

обезбеђује оригиналност и квалитет производа до момента отварања у року употребе. 
 

Члан 7. 
Просечна нето маса најмање 10 оригиналних паковања мора одговарати декларисаној 

нето маси. 
 

Члан 8. 
У производњи производа од рибе, ракова, шкољкаша, морских јежева и морских 

краставаца могу се користити кухињска со, зачини и њихови екстракти. 
 

Члан 9. 
Додатни састојци који се могу користити у производњи производа су: 
1) беланце, жуманце и меланж; 
2) хемоглобин и обезбојени хемоглобин; 
3) хлебне мрвице; 
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4) изоловани протеини соје; 
5) концентровани протеини соје; 
6) крв и обезбојена крв; 
7) крвна плазма; 
8) кукурузно брашно и гриз; 
9) маломасни и обезмашћени сојин гриз и брашно; 
10) млеко и производи од млека; 
11) печурке; 
12) поврће; 
13) пшенично брашно; 
14) рафинисано уље биљног порекла, биљне и животињске масти, као и нерафинисано 

уље првог квалитета; 
15) структурни сојини протеини; 
16) вино; 
17) воће; 
18) житарице. 

 
II. РИБЕ 

Члан 10. 
Риба се ставља у промет по пореклу, врсти и пецатури. 
Под пецатуром, у смислу става 1. овог члана, сматра се број риба у једном килограму, 

или маса рибе изражена у килограмима. 
Према пореклу, риба се ставља у промет као морска и слатководна. 

 
1. Морска риба 

Члан 11. 
Према врсти, морска риба ставља се у промет под следећим називима: 
1) ситна плава риба; 
2) крупна плава риба; 
3) бела риба; 
4) ландовина; 
5) мешана морска риба. 
Морском рибом, у смислу овог правилника, сматрају се и главоношци. 

 
Члан 12. 

Ситна плава риба ставља се у промет према врсти, и то: 
  

Врста рибе 
I категорија, 

ком/kg 
II категорија, 
комада у kg 

III категорија, 
комада у kg 

Инћун-бргљун  
(Engraulis epstasicholus) 

до 45 од 46 до 60 преко 60 

Игла  
(Belone belone) 

до 10 преко 10 - 

Папалина  
(Sprattus sprattus) 

до 80 Од 81 до 100 преко 100 

Плавица-локарда 
(Scomber japonicus) 

до 12 Од 13 до 22 преко 22 

Скуша  
(Scomber scomber) 

до 12 Од 13 до 22 преко 22 

Сардела  
(Sardina pilchardus) 

до 36 Од 37 до 45 преко 45 

Шњур-шарун  
(Trachurus spp.) 

         до 12      Од 13 до 22        преко 22 

У јединици паковања ситне плаве рибе може бити до 5% мешавине других врста ситне 
плаве рибе. 
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Члан 13. 
Крупна плава риба ставља се у промет према врсти, и то: 

  

Врста рибе I категорија комада у kg  II категорија комада у kg 

Гоф-орхан (Sericla dumerilli) без обзира на масу - 

Иглун-сабијан (Xiphias gladius) преко 10 до 10 

Лампуга (Coryphaena hippurus) преко 0,20 до 0,20 

Лица (Lichia amia) преко 1 до 1 

Луц (Euthynus alleteratus) без обзира на масу - 

Паламида (Sarda sarda) преко 1,5 до 1,5 

Румбац (труп) (Auxis rochei) без обзира на масу - 

Туна (Thunnus spp.) до 30 преко 30 

 
Члан 14. 

Бела риба се ставља у промет према врсти и пецатури, и то: 
  

Врста рибе 
I категорија комада 

у kg 
II категорија комада у kg 

III категорија комада у 
kg 

Арбун-руменац (Pagellus erythrinus) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg од 0,08 до 0,15 kg 

Буква (Boops boops) до 12 ком/kg од 13 до 22 ком/kg преко 22 ком/kg 

Гавун (Atherinidae) до 100 ком/kg преко 100 ком/kg - 

Гира облица (Sipicara smaris) до 40 ком/kg преко 40 ком/kg - 

Гира оштљура (Spicara flexuosa) до 40 ком/kg преко 40 ком/kg - 

Главоч (Gobiidae) преко 0,15 kg до 0,15 kg - 

Грб (Sciaena umbra) - без обзира на масу - 

Кантар (Spondyliosoma cantharus) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Кањац (Serranus cabrilla) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Кирња (Epinephelus spp.) преко 0,50 kg до 0,50 kg - 

Ковач (Zeus faber) преко 0,40 kg преко 0,10 до 0,40 kg - 

Коњ (Umbrina cirrosa) преко 5 kg преко 1 до 5 kg до 1 kg 

Ластавица-кокот (Triglidae) преко 0,50 kg преко 0,15 до 0,50 kg до 0,15 kg 

Листови (Soleidae) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,2 kg до 0,10 kg 

Ловрата (Orada) (Sparus auratus) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 

Лубин (Dicentratchus labrax) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 

Модрак (Spicara maena) - без обзира на масу - 

Мурина (Muraena spp.) - без обзира на масу - 

Облиш (plat) (Scophthalmidae) преко 1 kg до 1 kg - 

Ослић (Merlucciidae) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 

Овчица (Lithognathus mormyrris) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Пагар (Pagrus pagrus) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 

Патарача (Citharidae i Bothidae) - без обзира на масу - 

Паук-рањ (Trachinidae) преко 0,20 kg до 0,20 kg - 

Пиц (Diplodus puntazzo) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Пирка (Serranus scriba) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 
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Салпа (Sarpa salpa) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Шараг (Diplopodus sargus) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Фратар (Diplopodus vulgaris) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Шкрпина (Scorpaena spp. i Sebastes spp.) преко 0,25 kg до 0,25 kg - 

Шпар (Phycis phycis) преко 0,10 kg до 0,10 kg - 

Табиња (Phucis phucis) - без обзира на масу - 

Трља од камена (Mullus surmuletus) преко 0,20 kg преко 0,10 до 0,20 kg до 0,10 kg 

Трља од муља (Mullus barbatus) преко 0,10 kg од 0,04 до 0,10 kg - 

Угор (Conger conger) преко 1 kg преко 0,50 до 1 kg - 

Уготице-пишмољи (Gadidae) преко 0,8 kg до 0,08 kg - 

Усњача (Labridae) преко 0,25 kg до 0,25 kg - 

Ушата (Oblata melanura) преко 0,25 kg преко 0,10 до 0,25 kg до 0,10 kg 

Зубатац (Dentex spp.) преко 0,25 kg преко 0,15 до 0,25 kg до 0,15 kg 

Ципал (Mugilidae) преко 0,10 kg преко 0,10 до 0,25 kg од 0,06 до 0,19 kg 

Грдобина жаба (Lophiidae) - без обзира на масу - 

 
Члан 15. 

Ландовина се ставља у промет према врсти и пецатури, и то: 
  

Врста рибе 
I категорија 
комада у kg 

II категорија комада у 
kg 

III категорија 
комада у kg 

Дрхтуља (Torpedinidae) - без обзира на масу - 

Голуб (Myliobatidae) преко 1 kg до 1 kg - 

Костељ (Squalidae) преко 2 kg преко 0,50 до 2 kg до 0,50 kg 

Мачка (Scyliorhinidae) преко 2 kg преко 0,50 до 2 kg до 0,50 kg 

Пас мекуш (Triakidae) преко 2 kg преко 0,50 до 2 kg до 0,50 kg 

Раже (Rajidae) преко 1 kg до 1 kg - 

Склат (Squatina squatina) преко 3 kg до 3 kg - 

Жутуља-шуњ (Dasyatidae) преко 2 kg до 2 kg - 

 
Члан 16. 

Главоношци се стављају у промет према врсти и пецатури, и то: 
  

Врста главоножаца I категорија комада у kg 
II категорија комада у 

kg 

Хоботница (Octopus vulgaris) до 2 kg преко 2 kg 

Лигањ (Loligo spp.) од 0,10 до 0,20 kg преко 0,20 kg 

Лигњићи (Loliginidae) до 0,10 kg - 

Музгавац (Eledone moschata) - без обзира на масу 

Сипа (Sepia officinalis) преко 0,10 kg - 

Сипице (Sepiidae, Sepiolidae) до 0,10 kg - 

Тотани (Ommastrephidae) - без обзира на масу 

 
Члан 17. 
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Морска риба може се стављати у промет и као мешана морска риба (шкрпунада, бродет). 
Мешаном морском рибом сматра се мешавина ситне плаве рибе, беле рибе, ландовине, 
главоножаца и ракова. 

 
Члан 18. 

Боденом морском рибом, у смислу овог правилника, сматра се морска риба којој 
приликом убода нису повређени желудац и црева, нити изазвана већа оштећења на ткиву. 

 
Члан 19. 

Ситна плава риба и мешана риба стављају се у промет са утробом. 
Крупна плава риба ставља се у промет без утробе. 
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, са утробом се могу ставити у промет лампуга, 

луц, паламида и румбац масе до 4 kg по комаду, као и друга крупна плава риба која је 
непосредно после улова дубоко замрзнута, без обзира на масу. 

Бела риба ставља се у промет са утробом, а паук без првог леђног пераја. 
Ландовина се ставља у промет без утробе, а голуб, ража, волина и жутуља и без репног 

дела. 
Изузетно, плава риба се може ставити у промет без главе и утробе само ако је чишћена 

од стране субјеката који се баве дорадом и прерадом рибе. 
 

Члан 20. 
Главоношци који се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да имају мирис својствен свежим главоношцима; 
2) да је кожа без слузи, влажна, својствене природне боје и пигментације; 
3) да је месо жилаво и тврдо; 
4) да је утроба без знакова распадања. 

 
2. Слатководна риба 

Члан 21. 
Према пореклу, слатководна риба ставља се у промет као слатководна риба из рибњака 

и слатководна риба из отворених вода. 
 

Члан 22. 
Слатководна риба из рибњака ставља се у промет без обзира на масу, ако то није другим 

прописом ограничено. 
Слатководна риба из рибњака ставља се у промет према врсти, и то: 
1) калифорнијска пастрмка (Salmo gairdneri irideus); 
2) шаран-голи, велељускави и љускави (Cyprinus carpio); 
3) бели амур (Ctenopharyngodon idella); 
4) бели толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix); 
5) сиви толстолобик (Arystichthus nobilis); 
6) сом (Silurus glanis); 
7) смуђ (Stizostedion lucioperca); 
8) штука (Esox lucius); 
9) караш (Carassius carassius); 
10) амерички сомић (Ictalurus nebulosus); 
11) остала бела риба. 

 
Члан 23. 

Слатководна риба из отворених вода ставља се у промет према врсти, ако то није другим 
прописом ограничено, и то: 

1) пастрмке-салмониде (Salmo); 
2) моруна (Huso huso); 
3) јесетра (Acipenser sturio); 
4) кечига (Acipenser ruthenus); 
5) јегуља (Anguilla anguilla); 
6) смуђ (Stizostedion lucioperca et Stizostedion volgensis); 
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7) сом (Silurus glanis); 
8) шаран (Cyprinus carpio); 
9) штука (Esox lucius); 
10) манић (Lota lota); 
11) бели амур (Ctenopharyngodon idella); 
12) бели толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix); 
13) сиви толстолобик (Aristichthys nobilis); 
14) мешана бела слатководна риба (деверика, мрена, караш, амерички сомић и лињак); 
15) остала мешана слатководна риба; 
16) укљева-скоранца (Alburnus alburnus). 

 
Члан 24. 

У време мреста (од марта до јуна) забрањено је стављати у промет мрену са икром. 
Пастрмка, јесетра, сом, смуђ, шаран, бели амур, бели толстолобик и сиви толстолобик 

могу се стављати у промет у деловима као неупакована конфекционисана риба, ако то није 
другим прописом ограничено, и то: 

1) риба без утробе и крљушти (очишћена и егзентерирана риба); 
2) сирови одресци од рибе; 
3) глава од рибе. 

 
III. РАКОВИ, ШКОЉКАШИ, МОРСКИ ЈЕЖЕВИ И МОРСКИ КРАСТАВЦИ 
1. Ракови 

Члан 25. 
Према пореклу, ракови се стављају у промет као морски ракови и салтководни ракови. 
Морски ракови стављају се у промет према врсти и пецатури, а слатководни ракови - 

само према врсти. 
Пецатуром, у смислу става 2. овог члана, сматра се маса ракова изражена у 

килограмима. 
 

Члан 26. 
Морски ракови стављају се у промет према врсти и пецатури, и то: 

  

Врста ракова I категорија комада у kg II категорија комада у kg 
III категорија 
комада у kg 

Хлап (Homarus gammarus) - Без обзира на масу - 

Јастог (Palinurus elephas) - Без обзира на масу - 

Раковица (Maja squinado) преко 0,75 До 0,40 - 

Козице (Penaeidae) преко 0,10 До 0,10 - 

Шкамп (Nephrops norvegicus) преко 0,10 До 0,10 - 

Вабић (богомољка) (Squilla spp.) преко 0,10 До 0,10 - 

Остали сродни ракови (Scyllarus, Crangon, 
Carcinus, Cancer, Dromia, Eriphia и др.) - Без обзира на масу - 

 
Члан 27. 

Хлап, јастог, раковица и други сродни ракови стављају се у промет само живи и смрзнути, 
а козице и шкампи - као живи, мртви или смрзнути. 

Под називом "смрзнути репови морских ракова" стављају се у промет смрзнути репови 
хлапа, јастога, козице и шкампа. 

 
Члан 28. 

Смрзнути морски ракови и смрзнути репови морских ракова који се стављају у промет 
морају после одмрзавања испуњавати следеће захтеве: 

1) да имају боју својствену за односну врсту ракова и са одређеним сјајем; 
2) да имају мирис потпуно свеж и својствен за односну врсту ракова; 
3) да им је јетра компактна и без знакова распадања. 
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Члан 29. 

Козица и шкампи који се стављају у промет, морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су очишћени од муља; 
2) да имају црвенкасто-ружичасту боју, потпуно свежу и јасну, својствену за односну 

врсту ракова; 
3) да имају мирис својствен за козицу, односно шкампа; 
4) да су им јетра и јајници (ovarii) компактни; 
5) да је месо репа чврсто слепљено са љуштуром (дерматоскелетом); 
6) да је црево чврстих зидова и да се при извлачењу кида на било ком месту, осим код 

аналног отвора. 
 

Члан 30. 
Према врсти, слатководни ракови стављају се у промет као речни ракови (Potamobius, 

astacus, Potamobius torrentium) и мочварски ракови (Potamobius leptodactilos). 
Слатководни ракови стављају се у промет живи. 

 
2. Шкољкаши 

Члан 31. 
Шкољкаши се стављају у промет према пореклу, врсти и пецатури, и то живи или 

смрзнути. 
Смрзавању се могу подврћи само живи шкољкаши. 
Под пецатуром, у смислу става 1. овог члана, сматра се број шкољкаша у једном 

килограму или дужина шкољкаша изражена у центиметрима. 
 

Члан 32. 
Шкољкаши се стављају у промет према врсти и пецатури, и то: 

  

Врста шкољкаша 
Категорија 

I II III IV 

Каменица  
(Ostrea edulis) 

8 до 12 
ком/kg 

од 13 до 16 
ком/kg 

од 17 до 
20 ком/kg 

преко 20 
ком/kg 

Дагња (Mytilus 
galloprovincialis) 

преко 7 cm од 5 до 7 cm 
од 3 до 5 

cm 
- 

Прстац (датуља) (Litophaga 
litophaga) 

преко 6 cm до 6 cm - - 

Срчанка  
(Cardium spp.) 

- 
Без обзира на масу и 

величину 
- 

Куњка 
(Arcanoаe) 

- 
Без обзира на масу и 

величину 
- 

Остали  
сродни шкољкаши 

- 
Без обзира на масу и 

величину 
- 

 
Члан 33. 

Шкољкаши који се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да имају љуштуру очишћену од обраштаја и нечистоћа; 
2) да су рубови љуштуре неоштећени; 
3) да на додир потпуно затвара; 
4) да је течни садржај шкољке бистар. 

 
3. Морски јежеви и морски краставци 

Члан 34. 
За људску исхрану могу се стављати у промет само хридинасти јеж (Paracentrotus lividus) 

и три врсте морских краставаца (Holothuria tubulosa, Holothuria forscali, Holothuria polii). 
 

Члан 35. 
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Хридинасти јеж може се ставити у промет само жив и неоштећен. 
Према пецатури, хридинасти јеж ставља се у промет као хридинасти јеж I категорије, ако 

у једном килограму има до 20 комада и као хридинасти јеж II категорије ако у једном 
килограму има преко 20 комада. 

Морски краставци се стављају у промет у смрзнутом или сушеном стању. 
 
IV. ЖАБЕ, КОРЊАЧЕ И ПУЖЕВИ 
1. Жабе 

Члан 36. 
За људску исхрану могу се стављати у промет жабљи батаци од зелене жабе (Rana 

esculenta), велике зелене жабе (Rana ridibunda) и мале зелене жабе (Rana lessonae), и то 
свежи или смрзнути са којих је претходно скинута кожа. 

У промет се могу ставити и живе жабе масе од 30 до 100 g по комаду, ако то није другим 
прописом ограничено. 
 
2. Корњаче 

Члан 37. 
За људску исхрану могу се стављати у промет само грчка чанчара (Testudo graeca) и 

морска корњача (Emys obicularis), ако то није другим прописом ограничено. 
 
3. Пужеви 

Члан 38. 
За људску исхрану могу се стављати у промет само морски пужеви пузлатка (Haliotis 

spp.), волак (Murex spp.), огрци (Trochidae), прилепак (Patella spp.) и копнени пужеви-велики 
виноградарски пуж (Helix pomatia), живични пуж (Helix nemoralis), вртни пуж (Helix hortensis) 
и други сродни пужеви. 

Пужеви се могу стављати у промет живи и са неоштећеном кућицом. Пужеви се могу 
стављати у промет и као месо од пужа прокувано и накнадно смрзнуто, ако то није другим 
прописом ограничено. 
 
V. СМРЗНУТА РИБА 

Члан 39. 
Смрзнутом рибом, у смислу овог правилника, сматра се морска риба и слатководна риба 

која је после улова жива или мртва подвргнута смрзавању и ускладиштењу на температури 
не вишој од -18°С. 

 
Члан 40. 

Риба се може смрзавати са главом или без ње, без утробе, расечена у делове са 
костима или без њих, са кожом или без ње, појединачно или у блоку. 

Изузетно од става 1. овог члана, ситна риба се може смрзавати и са унутрашњим 
органима или без њих. 

Смрзнута риба се може пре ускладиштења глазирати. Глазирање смрзнуте рибе врши се 
одговарајућим технолошким поступком водом која је хигијенски исправна. 

 
Члан 41. 

Смрзнута риба која се ставља у промет мора после одмрзавања испуњавати следеће 
захтеве: 

1) да нема страни мирис, на мирис на ужеглост; 
2) да се на шкржном поклопцу ситне плаве рибе не појављују црвени обруби у већој 

мери; 
3) да је кожа неоштећена и металног сјаја; 
4) да месо не показује у већој мери знакове сушења (дехидрацију); 
5) да месо после пробног кувања има пријатан мирис и укус, претежно чврсту 

конзистенцију и да је беле, односно светлоружичасте до мрке боје, зависно од врсте рибе. 
 

Члан 42. 
Забрањено је одмрзнуту рибу поново замрзавати. 
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VI. ПРОИЗВОДИ ОД РИБА, РАКОВА, ШКОЉКАША, МОРСКИХ ЈЕЖЕВА, МОРСКИХ 
КРАСТАВАЦА, ЖАБА, КОРЊАЧА И ПУЖЕВА 
1. Производи од рибе 

Члан 43. 
Производима од рибе, у смислу овог правилника, сматрају се: 
1) рибље конзерве; 
2) рибље полутрајне конзерве; 
3) смрзнути производи од рибе; 
4) остали производи од рибе. 

 
Члан 44. 

За производњу производа од рибе може се употребити само риба која испуњава услове 
предвиђене одредбама овог правилника. 

За производњу рибљих конзерви и полуконзерви забрањено је употребљавати главе, 
очи, шкрге, пераја и утробу рибе, осим у случајевима предвиђеним овим правилником. 
 
1. Рибље конзерве 

Члан 45. 
Рибље конзерве су производи од рибе добијени прерадом појединих врста рибе по 

одговарајућем технолошком поступку. 
Конзерве се термички обрађују у херметички затвореним судовима или омотачима. 
Термичка обрада конзерви се обавља на температури изнад 100°С и при условима који 

обезбеђују стерилност производа, при чувању на собној температури. 
 

Члан 46. 
При производњи рибљих конзерви као налив може се користити: 
1) уље; 
2) сос добијен од додатака из чл. 10. и 11. овог правилника и адитива из Прилога бр. 1 

овог правилника; 
3) саламура са кухињском сољу (NaCl); 
4) вино. 

 
Члан 47. 

Месо рибе у рибљим конзервама мора имати боју, укус, мирис и друга својства 
специфична за рибу и додатке, односно адитиве који су коришћени у производњи. 

Боја кожице и месо рибе у рибљим конзервама које се стављају у промет са додатком 
соса, зависи и од боје соса. 

 
Члан 48. 

Рибље конзерве које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да садрже најмање 70% рибе у уљу и саламури у односу на нето масу конзерве; 
2) да конзерве од рибе у сосу садрже најмање 60% рибе у односу на нето масу конзерве; 
3) да месо рибе не садржи више од 3% соли, ако овим правилником није друкчије 

прописано; 
4) да је риба уредно сложена; 
5) да испуњавају и друге захтеве прописане овим правилником. 

 
1) Конзерве од морске рибе 

Члан 49. 
Конзервама од морске рибе, у смислу овог правилника, сматрају се конзерве од ситне 

плаве рибе, конзерве од крупне плаве рибе, конзерве од друге морске рибе и конзерве од 
морске рибе са поврћем, воћем, печуркама и житарицама и рибље паштете. 

а) Конзерве од ситне плаве рибе 
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Члан 50. 
Према врсти рибе, конзерве од ситне плаве рибе стављају се у промет као сардине, 

конзерве од папалине, конзерве од инћуна, конзерве од скуша, конзерве од мешане ситне 
плаве рибе и конзерве од комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве рибе. 

Сардине 
 

Члан 51. 
Сардине су конзерве добијене прерадом сардела са додатком уља, соса или саламуре. 
Према врсти налива, сардине се стављају у промет као сардине у уљу, сардине у сосу и 

сардине у саламури. 
Према квалитету, сардине се стављају у промет као сардине екстра квалитета и сардине. 

 
Члан 52. 

Сардине екстра квалитета које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су сарделе сложене уредно, наизменично врат-реп, приљубљене једна уз другу. 
2) да су врат и реп сардела резани потпуно равно; 
3) да је утроба сарделе одстрањена; 
4) да су сарделе уједначене величине; 
5) да је кожица сарделе сјајне светлосребрнасте боје, осим сардела које се стављају у 

промет како сардине у сосу, да је кожица сардела које су у горњем реду потпуно цела, док 
кожице сардела које су у доњем реду може бити испуцана код највише 20% сардела али не 
на трбушном делу; 

6) да је месо сардела бело, осим сардела које се стављају у промет као сардине у сосу, 
без трагова жућкасте и ружичасте боје, мекане и сочне конзистенције; 

7) да у уљу, односно у саламури нема мрвица меса или коже, нити талога згрушане 
беланчевине; 

8) да садрже само рафинисано маслиново уље или семенско уље, с тим да у уљу нема 
више од 3% воде у односу на нето масу конзерве и да је уље бистро. 

 
Члан 53. 

Сардине које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су глава и реп сарделе одрезани или реп неодрезан код сардела пецатуре преко 36 

ком/kg; 
2) да је утроба већине сардела одстрањена, осим икре, с тим да сарделе могу имати 

остатке црева; 
3) да је кожица сарделе светлосребрнасте до бледожуте боје, осим сардела које се 

стављају у промет као сардине у сосу, с тим да може бити испуцана и делимично скинута 
са свих сардела; 

4) да је месо сарделе бело до бледо црвено-смеђе боје, с тим да уз кост и на трбушном 
делу сарделе може бити тамније, да није превише мекано ни превише тврдо а да није суво; 

5) да у уљу сардина које се стављају у промет као сардине у уљу нема више од 10% воде 
у односу на нето масу конзерве и да је уље бистро. 

Конзерве од папалина 
 

Члан 54. 
Конзерве од папалина у смислу овог правилника су конзерве добијене прерадом 

папалина, са додатком уља, соса или саламуре. 
Према врсти налива и начину прераде, конзерве од папалина стављају се у промет као 

конзерве од папалина у уљу или сосу или саламури, конзерве благо топло димљених 
папалина у уљу или сосу (брислинг) и конзерве од јако топло димљених папалина у уљу 
или сосу (спратс). 

 
Члан 55. 
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Конзерве од папалина у уљу или сосу које се стављају у промет морају испуњавати 
следеће захтеве: 

1) да је глава папалина одрезана; 
2) да је утроба код већине папалина одстрањена до пецатуре 80 ком/kg, а преко те 

пецатуре утроба не мора бити одстрањена; 
3) да је месо папалина беле до жућкасте боје, осим меса папалина које се стављају у 

промет као конзерве папалина у сосу, с тим да уз кост може бити црвено, а на трбушном 
делу и ружичасто, да је месо мекане конзистенције, а дозвољава се умерено горак укус који 
је специфичан за папалине; 

4) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као конзерве папалина у уљу нема 
више од 10% воде у односу на нето-масу конзерве и да је уље бистро. 

 
Члан 56. 

Конзерве од димљених папалина у уљу или сосу су конзерве произведене 
конзервисањем димљених папалина. 

Према поступку прераде, конзерве од димљених папалина стављају се у промет као 
конзерве од благо топло димљених папалина у уљу или сосу и конзерве од јако топло 
димљених папалина у уљу или сосу. 

При слагању веће папалине се слажу по дужини (long pack), а мање попречно (сross 
pack). 

 
Члан 57. 

Конзерве од благо топло димљених папалина у уљу или сосу које се стављају у промет 
морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да трбушни део није отворен код знатнијег дела папалина, с тим што утроба не мора 
бити одстрањена; 

2) да је кожица папалина светлосребрнасте до мрке боје са светложутом до мрке 
нијансе, осим папалина у сосу; 

3) да је месо папалина светле до жућкастомрке боје, осим папалина у сосу, да месо има 
мирис на димљену рибу и да није дрвенасто, али може бити чвршће конзистенције; 

4) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као конзерве од благо топло 
димљених папалина у уљу нема више од 10% воде у односу на нетомасу конзерве и да је 
уље бистро. 

 
Члан 58. 

Конзерве од јако топло димљених папалина у уљу или сосу које се стављају у промет 
морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да трбушни део није отворен код знатнијег броја папалина, с тим да утроба не мора 
бити одстрањена; 

2) да је кожица папалина тамносмеђе или сребрнастомрке боје; 
3) да је месо папалина мрке боје, чврсте конзистенције, али не и дрвенасто; 
4) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као конзерве од јако топло димљених 

папалина у уљу нема више од 10% воде у односу на нето масу конзерве и да је уље 
бистро. 
 
Конзерве од инћуна 

Члан 59. 
Конзерве од инћуна у смислу овог правилника су конзерве произведене прерадом инћуна 

са додатком уља, соса или саламуре. 
Према врсти налива, конзерве од инћуна стављају се у промет као конзерве од инћуна у 

уљу, конзерве од инћуна у сосу и конзерве од инћуна у саламури. 
 

Члан 60. 
Конзерве од инћуна које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су глава и реп одрезани код инћуна пецатуре до 45 ком/kg, а преко те пецатуре реп 

не мора бити одрезан; 
2) да је утроба већине инћуна одстрањена, уз дозвољено присуство остатака црева; 
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3) да је кожица инћуна карактеристичне боје, која може имати смеђу нијансу, а може бити 
испуцана и делимично скинута; 

4) да је месо инћуна светле боје, с тим да уз кост може бити ружичасто и да је месо 
чврсте конзистенције, а дозвољава се умерено горак укус специфичан за инћуна; 

5) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као конзерве од инћуна у уљу нема 
више од 10% воде у односу на нето-масу конзерве и да је уље бистро. 
 
Конзерве од скуша 

Члан 61. 
Конзерве од скуша у смислу овог правилника су конзерве произведене прерадом скуша 

или плавица (локарда) са додатком уља, соса или саламуре. 
Према врсти налива и начину прераде, конзерве од скуша стављају се у промет као 

конзерве од скуша у уљу, сосу или саламури, конзерве од скушица у уљу, вину, сосу или 
саламури, конзерве од филета скуша у уљу, вину, сосу или саламури и конзерве од филета 
скуша са кожом у уљу, вину или сосу. 

 
Члан 62. 

Конзерве од скуша у уљу, сосу или саламури које се стављају у промет морају 
испуњавати следеће захтеве: 

1) да су скуше целе, попречно резане или полутке сложене наизменично врат-реп; 
2) да су глава и реп одрезани равно и да скуше немају веће остатке црева; 
3) да је месо скуше беле до жућкасте боје, осим скуша које се стављају у промет у сосу, с 

тим да уз кост може бити црвенкасто, да је чврсте конзистенције и да није суво; 
4) да у уљу, код конзерви које се стављају у промет као конзерве од скуша у уљу, нема 

више од 10% воде у односу на нето-масу конзерве и да је уље бистро. 
Члан 63. 

Конзерве од скушица у уљу, сосу или саламури су конзерве произведене прерадом 
скуша или локарда величине преко 25 ком/kg. 

Конзерве од скушица у уљу, сосу или саламури које се стављају у промет морају 
испуњавати услове из члана 62. овог правилника. 

 
Члан 64. 

Конзерве од филета скуша у уљу, вину, сосу или саламури у смислу овог правилника су 
конзерве произведене прерадом скуша или плавица (локарди) код којих је месо после 
одстрањивања главе, утробе, коже и костију изрезано у филете, приближне дужине 
лименке. Дозвољава се да филети буду састављени од два дела. 

 
Члан 65. 

Конзерве од филета скуша у уљу, вину, сосу или саламури које се стављају у промет 
морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да су филети сложени по дужини лименке; 
2) да у уљу, вину, сосу или саламури нема у знатној мери мрвица меса или коже, нити 

талога згрушане беланчевине; 
3) да је месо беле до жућкасте боје, меке конзистенције; 
4) да садрже само рафинисано маслиново уље или семенско уље, с тим да у уљу не 

буде више од 6% воде у односу на нетомасу конзерве и да је уље бистро. 
У конзервама од филета скуша није обавезно одстрањивање црног меса. 

 
Члан 66. 

Конзерве од филета скуша са кожом у уљу, вину или сосу које се стављају у промет 
морају да испуњавају следеће захтеве: 

1) да су филети сложени по дужини лименке; 
2) да се у уљу, вину или сосу може наћи мања количина комадића меса или коже, али да 

нема талога згрушаних беланчевина; 
3) да је месо беле до светложућкасте боје и меке конзистенције; 
4) да садрже само рафинисано маслиново уље или семенско уље, с тим да у уљу не 

буде више од 10% воде у односу на нето-масу конзерве и да је уље бистро. 
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Конзерве од мешавине ситне плаве рибе 

Члан 67. 
Конзерве од мешавине ситне плаве рибе у смислу овог правилника су конзерве 

произведене од мешавине инћуна, сардела и папалина у уљу, сосу или саламури. 
Конзерве од мешавине ситне плаве рибе које се стављају у промет морају испуњавати 

захтеве из члана 60. овог правилника. 
 

Члан 68. 
Конзерве од мешавине ситне плаве рибе стављају се у промет као конзерве од 

мешавине ситне плаве рибе у уљу, сосу или саламури. 
 
Конзерве од комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве рибе 

Члан 69. 
Конзерве од комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве рибе у смислу овог 

правилника су конзерве произведене прерадом меснатих делова ситне плаве рибе. 
Комадићима ситне плаве рибе сматрају се месни делови ситне плаве рибе код којих је 

сачувана структура ткива, а могу садржати остатке коже и костију. 
Одресцима ситне плаве рибе сматрају се комади ситне плаве рибе сечене резом 

попречно на смер мишићних влакана, а могу садржати кост и кожу. 
Уситњеним мрвицама сматрају се месни делови ситне плаве рибе код којих није 

сачувана структура ткива. 
 

Члан 70. 
Према врсти налива, конзерве од комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве 

рибе стављају се у промет као конзерве од комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне 
плаве рибе у уљу, сосу или саламури. 

 
Члан 71. 

Конзерве од комадића, одрезака или уситњених мрвица ситне плаве рибе које се 
стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да је месо комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве рибе беле до 
жућкасте боје, односно беле до пепељасте боје, осим комадића, уситњених мрвица и 
одрезака ситне плаве рибе који се стављају у промет у сосу; 

2) да црвено месо комадића, одрезака и уситњених мрвица ситне плаве рибе није 
обавезно одстрањивати; 

3) да је месо чврсте конзистенције осим код уситњених мрвица; 
4) да у уљу нема више од 10% воде у односу на нето-масу конзерве и да је уље бистро. 

 
б) Конзерве од крупне плаве рибе 

Члан 72. 
Под конзервама од крупне плаве рибе, у смислу овог правилника, подразумевају се 

производи добијени од крупне плаве рибе. 
Конзерве од крупне плаве рибе стављају се у промет под називом конзерве од туња. 

 
Члан 73. 

Према начину прераде, конзерве од туња стављају се у промет као конзерве од филета 
туња, конзерве од комада туња и конзерве од комадића туња. 

 
Члан 74. 

Конзерве од туња које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да је месо туња обрађено и без костију, коже, утробе, црвеног меса, шкрга, пераја и 

других нејестивих делова рибе; 
2) да месо рибе, осим туња у саламури, не садржи више од 3,5% соли. 
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Конзерве од филета туња 

Члан 75. 
Конзерве од филета туња су конзерве произведене прерадом меса крупне плаве рибе, 

резаних у правцу мишићних сегмената. 
 Према врсти налива, конзерве од филета туња стављају се у промет као конзерве од 

филета туња у уљу и као конзерве од филета туња у  сосу. 
 

Члан 76. 
Конзерве од филета туња које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су филети сложени у један или више редова, с тим да не смеју бити краћи од 

дужине лименке за више од 7 mm; 
2) ако су филети слагани у више редова, у доњим редовима могу бити спојени или 

поломљени; 
3) да су филети резани равно са једне стране; 
4) да у случају да се филети слажу у лименку само у једном реду, једна половина филета 

може бити расечена у два дела; 
5) да је месо беле или светлоружичасте до црвеносмеђе боје, осим филета који се 

стављају у промет као конзерве филета туња у сосу, да месо није жилаве конзистенције и 
да се не распада; 

6) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као филети туња нема више од 6% 
воде и да је уље бистро. 
 
Конзерве од комада туња 

Члан 77. 
Конзерве од комада туња (solid pack) су конзерве добивене прерадом крупне плаве рибе 

резане преко мишићних сегмената. 
Према врсти додатака, конзерве од комада туња стављају се у промет као конзерве од 

комада туња у уљу, конзерве од комада туња у сосу и конзерве од комада туња у саламури. 
 

Члан 78. 
Конзерве од комада туња које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да је попречни рез комада раван; 
2) да су комади меса у лименкама нетомасе до 200 g сложени у једном реду, а у 

лименкама нетомасе преко 200 g у два или више редова, с тим да висина комада меса у 
лименкама до 200 g може бити највише 1 cm ниже од висине лименке, а у већим лименкама 
највише 2 cm, као и да разлика у висини појединих комада меса не сме бити већа од 0,5 cm. 

3) да је месо бело, светлоружичасте до смеђецрвене боје, осим комада који се стављају 
у промет као конзерве од комада туња у сосу и да је месо чврсте конзистенције, али не 
суво; 

4) да у уљу код конзерви које се стављају у промет као комади туња у уљу нема више од 
6% воде у односу на нетомасу конзерве и да је уље бистро. 

Ради попуњавања простора између појединих комада маса може се употребити до 25% 
ситних мрвица меса при ручном пуњењу, односно 2% при машинском пуњењу, с тим да 
мрвице не смеју бити у горњем реду. 
 
Конзерве од комадића туња 

Члан 79. 
Конзервама од комадића туња, у смислу овог правилника, сматрају се конзерве 

произведене прерадом делова преосталих после резања туња. 
Комадићима туња, у смислу овог правилника, сматрају се делови белог меса туња, који у 

већини имају очувану структуру ткива. 
 

Члан 80. 
Према врсти налива, конзерве од комадића туња стављају се у промет као конзерве од 

комадића у уљу, сосу или саламури. 
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Члан 81. 
Конзерве од комадића туња које се стављају у промет морају испуњавати следеће 

захтеве: 
1) да су комадићи туња беле или светлоружичасте до црвеносмеђе боје, осим комадића 

туња у сосу; 
2) да је месо чврсте конзистенције; 
3) да у уљу, код конзерви које се стављају у промет као конзерве од комадића туња у 

уљу, не сме бити више од 6% воде у односу на нетомасу конзерве и да је уље бистро. 
 
3. Конзерве од друге морске рибе 

Члан 82. 
Конзервама од друге морске рибе, у смислу овог правилника, сматрају се конзерве од 

гирица, конзерве од букви, конзерве од шњура, конзерве од уготица, конзерве од иглица, 
конзерве од остале беле морске рибе и конзерве од главоножаца. 

 
Члан 83. 

Конзерве од гирица, конзерве од букви, конзерве од шњура, конзерве од уготица и 
конзерве од иглица су конзерве произведене прерадом гирица, букви, шњура, уготица и 
иглица, са додатком уља или соса. Те конзерве се могу стављати у промет под називом 
мануле или једне од тих врста риба. 

Према врсти налива, конзерве из става 1. овог члана стављају се у промет као конзерве 
од гирица у уљу или сосу; конзерве од букви у уљу или сосу, конзерве од шњура у уљу или 
сосу, конзерве од уготица у уљу или сосу и конзерве од иглица у уљу или сосу, односно као 
конзерве од манула у уљу или сосу. 

 
Члан 84. 

Конзерве из члана 83. овог правилника које се стављају у промет морају испуњавати 
следеће захтеве: 

1) да је месо рибе беле боје, осим меса гирица, букви и шњура које се стављају у промет 
као конзерве од гирица у сосу, конзерве од букви у сосу и конзерве од шњура у сосу, с тим 
да уз кост може бити мало ружичасте боје у ширини до 2 mm, мерено на средини рибе; 

2) да садрже само маслиново или семенско уље, с тим да у уљу нема више од 6,5% воде 
у односу на нето масу конзерве и да је уље бистро. 

 
Члан 85. 

Под конзервама од остале беле морске рибе подразумевају се конзерве израђене од 
беле морске рибе, осим конзерви из члана 83. овог правилника. 

 
Члан 86. 

Према врсти додатака конзерве од остале беле морске рибе стављају се у промет као 
конзерве од беле морске рибе у уљу и конзерве од беле морске рибе у сосу. 

Конзерве од остале беле морске рибе стављају се у промет под називом оне врсте рибе 
од које је конзерва израђена (нпр. конзерва од ослића). 

 
Члан 87. 

Конзерве од остале беле морске рибе које се стављају у промет морају испуњавати 
следеће захтеве: 

1) да месо рибе не садржи више од 3,5% соли; 
2) да је боја меса карактеристична за врсту рибе од које се конзерва израђује; 
3) да у конзерви риба може бити цела или изрезана у комаде; 
4) да риба може имати кожицу; 
5) да може да садржи крупне кости кичменог стуба; 
6) да у уљу конзерве од беле морске рибе нема више од 8% воде у односу на нето масу. 

Уље мора бити бистро. 
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Члан 88. 
Под конзервама од главоножаца, у смислу овог правилника, подразумевају се производи 

добијени прерадом меса лигњи и осталих њихових сродника, очишћених од слузавог слоја 
и нејестивих делова, са додатком уља или соса. 

Према врсти налива, конзерве од главоножаца стављају се у промет као конзерве од 
главоножаца у уљу или као конзерве од главоножаца у сосу. 

Конзерве од главоножаца стављају се у промет под називом оне врсте главоножаца од 
које је конзерва произведена. 

 
Члан 89. 

Конзерве од главоножаца у уљу и конзерве од главоножаца у сосу које се стављају у 
промет морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да је месо беле или ружичасте боје, осим меса главоножаца који се стављају у промет 
као конзерве од главоножаца у сосу, да је месо чврсте конзистенције, али не и жилаво и 
тврдо; 

2) да у уљу нема више од 5% воде у односу на нето масу конзерве и да је уље бистро. 
г) Конзерве од морске рибе са поврћем, воћем, печуркама или житарицама и рибље  
 
паштете од морске рибе 

Члан 90. 
Конзерве од морске рибе са поврћем, воћем, печуркама или житарицама у смислу овог 

правилника су конзерве произведене прерадом морске рибе и поврћа, воћа, печурки или 
житарица, са додатком уља или соса. 

Сос који се користи као додатак може осим уља да садржи масти животињског или 
биљног порекла. 

Ако се у производњи конзерви од морске рибе са поврћем, воћем, печуркама или 
житарицама употребљава крупна плава риба, месо рибе мора бити без кости, коже и 
црвеног меса, а ако се употребљава ситна плава риба или бела риба, месо може бити са 
кожом и костима. 

 
Члан 91. 

Према количини поврћа, воћа, печурки или житарица, конзерве од морске рибе са 
поврћем, воћем, печуркама или житарицама стављају се у промет као: 

1) риба са поврћем, воћем, печуркама или житарицама, ако садржи најмање 50% меса у 
односу на нетомасу конзерве; 

2) поврће са рибом, воће са рибом, печурке са рибом или житарице са рибом ако садржи 
25-50% меса рибе у односу на нето-масу конзерве; 

3) рибља паштета од поврћа и морске рибе, ако садржи најмање 25% млевеног меса 
морске рибе у односу на нето масу конзерве. 

 
Члан 92. 

Конзерве од морске рибе са поврћем, воћем, печуркама или житарицама које се стављају 
у промет морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да је конзистенција поврћа, воћа, печурки, односно житарица чврста, али не и сувише 
тврда; 

2) да је месо мекане конзистенције; 
3) да имају пријатан мирис и укус својствен сировинама од којих су произведене. 

 
Члан 93. 

Рибља паштета од морске рибе у смислу овог правилника је производ добијен од ситне 
плаве рибе и јестивих делова остале морске рибе, уз додатак масти животињског или 
биљног порекла и супе од куване рибе. 

У производњи рибље паштете од морске рибе могу се употребљавати емулгатори до 2% 
и остали адитиви из прилога бр. 1. овог правилника, ако је њихова употреба технолошки 
оправдана. 
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Рибља паштета од поврћа и морске рибе у смислу овог правилника је производ добијен 
као рибља паштета из става 1. овог члана уз додатак концентрованог сока од парадајза 
(пиреа) и млевеног поврћа. 

Рибља паштета од морске рибе и рибља паштета од поврћа и морске рибе, које се 
стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да не садрже више од 35% масноће; 
2) да имају мирис и укус својствен сировини од које су произведене; 
3) да је садржај добро уситњен и повезан у компактну целину; 
4) да је садржај без издвојене масти; 
5) да је садржај карактеристичне боје; 
6) да је садржај мазиве конзистенције. 

 
Следећи део 
2) Конзерве од слатководне рибе 

Члан 94. 
Конзерве од слатководне рибе стављају се у промет као конзерве од укљева, конзерве 

од димљеног шарана, конзерве од димљеног толстолобика, конзерве од димљене 
слатководне беле рибе, конзерве од слатководне беле рибе са поврћем, воћем, печуркама 
или житарицама и рибље паштете од слатководне рибе. 
 
а) Конзерве од укљева 

Члан 95. 
Конзерве од укљева стављају се у промет као конзерве од укљева и конзерве од 

димљених укљева. 
Конзерве од укљева су конзерве произведене прерадом меса укљева, са додатком уља 

или соса. 
Према врсти налива, конзерве од укљева стављају се у промет као конзерве од укљева у 

уљу или сосу и конзерве од димљених укљева у уљу или сосу. 
 

Члан 96. 
Конзерве од укљева које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су укљеви сложени уредно, наизменично врат-реп; 
2) да је кожица сребрнасте боје, односно златносмеђе боје код конзерви од димљених 

укљева, као и да може бити испуцана и делимично скинута са свих укљева; 
3) да је месо укљева сочно, бело до бледоружичасте боје, осим димљених укљева који 

се стављају у промет као конзерве од димљених укљева у сосу, с тим да уз кост може бити 
и ружичасто; 

4) да у уљу, код конзерви које се стављају у промет као конзерве од укљева у уљу и 
конзерве од димљених укљева у уљу, нема више од 10% воде и да је уље бистро. 
 
б) Конзерве од димљеног шарана 

Члан 97. 
Конзерве од димљеног шарана у смислу овог правилника су конзерве произведене 

прерадом меса шарана, са додатком уља или соса. 
Према врсти налива, конзерве од димљеног шарана стављају се у промет као конзерве 

од димљеног шарана у уљу и конзерве од димљеног шарана у сосу. 
 

Члан 98. 
Конзерве од димљеног шарана које се стављају у промет морају испуњавати следеће 

захтеве: 
1) да су произведене од меса шарана; 
2) да су комади рибе сложени тако да је кожа комада окренута на исту страну; 
3) да су попречни резови комада равни, а ако су комади резани пре димљења може бити 

највише 25% комада са неравним попречним резовима; 
4) да је кожа комада рибе неоштећена и да је златно-мрке боје, с тим да површина на 

којој се налази кост може бити незнатно оштећена; да су стране резова боје меса, осим 
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димљене рибе која се ставља у промет као конзерва од димљене рибе у сосу; да нема 
тамних мрља од згрушане беланчевине или недовољно очишћене утробе; 

5) да комади рибе имају дужину приближну дужини лименке, да нису ужи од 10 mm и 
тањи од 3 mm, односно, ако су без коже и уздужно резани пре димљења да нису дебљи од 
15 mm; 

6) да у уљу нема мрвица меса или коже у знатнијој мери, с тим да их на површини може 
бити само у траговима; 

7) да је месо сочно, односно, да није дрвенасто ни превише меко; 
8) да комади рибе имају мирис и укус својствен димљеној слатководној риби, с тим да 

комади из конзерве који су ускладиштени до два месеца могу имати мирис и на муљ, као и 
да садрже највише 2,5% соли; 

9) да у уљу, код конзерви које се стављају у промет као конзерве од димљеног шарана у 
уљу, нема више од 10% воде и да је уље бистро. 
 
б) Конзерве од димљеног толстолобика 

Члан 99. 
Конзерве од димљеног толстолобика су конзерве произведене прерадом меса 

толстолобика, са додатком уља или соса. 
Према врсти налива, конзерве од димљеног толстолобика стављају се у промет као 

конзерве од димљеног толстолобика у уљу и конзерве од димљеног толстолобика у сосу. 
 

Члан 100. 
Конзерве од димљеног толстолобика које се стављају у промет морају испуњавати 

услове прописане у члану 98. тач. од 2. до 9. овог правилника. 
 
г) Конзерве од димљене слатководне беле рибе 

Члан 101. 
Конзерве од димљене слатководне беле рибе су конзерве произведене прерадом меса 

пастрмке, деверике, црвенперке, мрене, буцова, клена, караша и скобља, са додатком уља 
или соса. 

Према врсти налива, конзерве од димљене слатководне беле рибе стављају се у промет 
као конзерве од димљене слатководне беле рибе у уљу и конзерве од димљене 
слатководне беле рибе у сосу. 

 
Члан 102. 

Конзерве од димљене слатководне беле рибе које се стављају у промет морају 
испуњавати услове прописане у члану 98. тач. 2, 3, 4, 6, 7, 8. и 9. овог правилника. 
д) Конзерве од слатководне беле рибе са поврћем, воћем, печуркама или житарицама  
 
рибље паштете од слатководне рибе 

Члан 103. 
Конзерве од слатководне беле рибе са поврћем, воћем, печуркама или житарицама су 

конзерве произведене прерадом меса слатководне беле рибе и воћа, поврћа, печурки, 
односно житарица, са додатком уља или соса. 

Конзерве из става 1. овог члана које се стављају у промет, морају испуњавати услове 
прописане у чл. 91. и 92. овог правилника. 

 
Члан 104. 

Рибља паштета од слатководне беле рибе је производ добијен од слатководне рибе уз 
додатак биљне масти и уља животињског или биљног порекла и супе од куване рибе. 

У производњи рибље паштете од слатководне рибе могу се користити емулгатори у 
количини до 2% као и остали адитиви из прилога бр. 1 овог правилника, ако је њихова 
употреба технолошки оправдана. 

 
Члан 105. 

Рибља паштета од поврћа и слатководне беле рибе је производ добијен као паштета из 
става 1. овог члана уз додатак концентрованог парадајза (пиреа) и млевеног поврћа. 
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Рибља паштета од слатководне беле рибе и рибља паштета од поврћа и слатководне 
беле рибе, које се стављају у промет, морају испуњавати следеће захтеве: 

1) рибља паштета од слатководне беле рибе мора садржати најмање 40% меса рибе у 
односу на нето масу производа; 

2) рибља паштета од поврћа и слатководне беле рибе мора садржати најмање 25% меса 
рибе у односу на нето масу конзерве; 

3) да не садрже више од 35% масноће; 
4) да имају мирис и укус сировине од које су произведени; 
5) да је садржај добро уситњен и повезан у компактну целину; 
6) да је садржај без издвојене масти; 
7) да је мазиве конзистенције. 

 
3) Рибље полутрајне конзерве 

Члан 106. 
Рибље полутрајне конзерве су производи добијени прерадом појединих врста рибе 

према одговарајућем технолошком поступку, чија употребљивост не може бити дужа од 18 
месеци. 

Рибље полутрајне конзерве производе се као: 
1) пастеризоване полутрајне конзерве; 
2) непастеризоване полутрајне конзерве. 
Припадност производа појединој групи мора се декларисати. 

 
Члан 107. 

Рибље полутрајне пастеризоване конзерве се обрађују у херметички затвореним 
судовима или омотачима на температури нижој од 100°С. 

Рибљим непастеризованим полутрајним конзервама, у којима су за конзервисање 
коришћени кухињска со и органске киселине из прилога 1. овог правилника, могу се као 
конзерванси додавати материје прописане овим правилником. 

Према пореклу рибе, рибље полутрајне конзерве стављају се у промет као полутрајне 
конзерве од морске рибе и полутрајне конзерве од слатководне рибе. 
 
а) Полутрајне конзерве од морске рибе 

Члан 108. 
Полутрајне конзерве од морске рибе стављају се у промет као маринаде и производи од 

слане рибе. 
 

Члан 109. 
Полутрајне конзерве од морске рибе које се стављају у промет морају испуњавати 

следеће захтеве: 
1) да полутрајне конзерве од рибе у уљу и саламури садрже најмање 70% рибе у односу 

на нето масу конзерве; 
2) да полутрајне конзерве од рибе у сосу садрже најмање 60% рибе у односу на нето 

масу конзерве; 
3) да маринаде садрже најмање 30% рибе у односу на нето масу конзерве; 
4) да испуњавају и остале посебне захтеве прописане овим правилником за поједине 

врсте полутрајних конзерви. 
 
Маринаде 

Члан 110. 
Маринаде су слано-кисели непастеризовани производи произведени према одређеном 

технолошком поступку, са додатком поврћа или без њега, заливени саламуром, сирћетном 
киселином, сосом или уљем. 

Према поступку прераде, маринаде се стављају у промет као хладне маринаде и пржене 
маринаде. 
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Члан 111. 
Хладне маринаде су производи произведени прерадом свеже или сољене рибе у слано-

киселој средини, са додатком поврћа и зачина, заливене саламуром, сирћетном киселином, 
сосом или уљем. 

Према врсти рибе од које су произведене и начина прераде, хладне маринаде стављају 
се у промет као русле и остале хладне маринаде. 

 
Члан 112. 

Русле су производи од хладно маринираних папалина или сардела мање величине, са 
додатком црног лука, поврћа и зачина, заливени саламуром и сирћетном киселином. 

 
Члан 113. 

Русле које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да је риба сложена у редове уредно и густо, тако да се између редова налази слој 

резаног поврћа; 
2) да је кожица рибе сјајне светлосребрнасте боје, ненаборана, нескинута и да није 

испуцана на више од 20% рибе; 
3) да је месо рибе беле боје и чврсте конзистенције; 
4) да имају мирис ароматичан, на ферментисани црни лук, као и укус својствен хладно 

маринираној риби; 
5) да не садрже више од 50% резаног црног лука и другог поврћа у односу на нето масу 

производа; 
6) да саламура може слабо опалесцирати. 

 
Производи од слане рибе 

Члан 114. 
Под производима од слане рибе, у смислу овог правилника, подразумевају се полутрајне 

конзерве добијене прерадом сољених инћуна или сардела, са додатком уља, соса или 
саламуре. 

 
Члан 115. 

Производи од слане рибе стављају се у промет као: пружени филети, смотани филети, 
очишћена сардела у уљу, сосу или саламури, делимично очишћена сардела и делимично 
очишћен инћун у уљу, сосу или саламури и сарделна паста. 

 
Члан 116. 

Пружени филети и смотани филети су полуконзерве произведене прерадом меса 
сољених инћуна или сардела, са додатком уља, соса или саламуре. 

Према врсти додатака, пружени филети и смотани филети стављају се у промет као 
пружени филети у уљу, сосу или саламури и смотани филети у уљу, сосу или саламури. 

 
Члан 117. 

Пружени филети који се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су филети сложени уредно и густо, и то ред на ред у мањим посудама, односно 

унакрсно у већим посудама; 
2) да је месо очишћено од костију кичме и већег дела коже; да је месо ружичасто-смеђе 

боје, а код мање зреле рибе, бледо до жуто-ружичасте боје, осим пружених филета у сосу, 
с тим да филети инћуна могу имати по средини уздужну линију смеђе боје, да се филети на 
притисак прстију не распадају и да не садрже више од 20% соли. 

 
Члан 118. 

Смотани филети од инћуна или сардела који се стављају у промет морају испуњавати 
следеће захтеве: 

1) да су филети савијени тако да на једној страни спирале настане удубљење за пупољак 
капра или комадић црвене паприке, осим смотаних филета у сосу; 
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2) да су филети сложени уредно, са пупољком капра или комадићем црвене паприке 
окренутим према отвору посуде, с тим да филети паковани у посуде већих димензија 
морају имати између сваког реда перфорирани пергамент или пергамент-папир; 

3) да су пупољци капра затворени и тамнозелене боје. 
Смотани филети морају испуњавати и услове из члана 117. тачка 2. овог правилника. 

 
Члан 119. 

Очишћене сарделе у уљу, сосу или саламури су полутрајне конзерве произведене 
прерадом сољене сарделе са додатком саламуре, уља или соса. 

 
Члан 120. 

Очишћене сарделе у уљу, сосу или саламури које се стављају у промет морају 
испуњавати следеће захтеве: 

1) да су без главе, репа и коже и да су зреле; 
2) да су сложене уредно у редове; 
3) да је месо на прелому сарделе ружичасто до црвено-смеђе боје и такве конзистенције 

да се на притисак прстију не распада. 
Одредбе става 1. овог члана примењују се и на очишћеног инћуна у уљу, сосу или 

саламури. 
 

Члан 121. 
Делимично очишћене сарделе у саламури, уљу или сосу и инћун у саламури, уљу или 

сосу су полутрајне конзерве произведене прерадом сољене сарделе, односно инћуна, са 
додатком саламуре, уља или соса. 

 
Члан 122. 

Делимично очишћена сардела или инћун у саламури, уљу или сосу који се стављају у 
промет, морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да су без главе и утробе; или 
2) да су без главе, утробе и репа. 

 
Члан 123. 

Сардела у саламури и инћун у саламури су полутрајне конзерве произведене прерадом 
сољених сардела, односно сољених инћуна са додатком саламуре. 

 
Члан 124. 

Сарделе у саламури и инћун у саламури који се стављају у промет морају испуњавати 
захтеве прописане у члану 120. став 1. тач. 2. и 3. овог правилника, као и следеће захтеве: 

1) да се риба ставља у промет са репом, главом и кожом; 
2) да се на први ред рибе могу ставити и ловорови листови; 
3) да се између редова рибе ставља танак слој соли. 

 
Члан 125. 

Комадићи од слане рибе који се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да се на месу комадића слане рибе могу наћи мањи делови коже; 
2) да је месо светле до тамноружичасте боје, да је такве конзистенције да се на притисак 

прстију не распада и да не садржи више од 20% соли. 
 

Члан 126. 
Сардела паста је производ добијен прерадом сољених и очишћених сардела и инћуна. 
У производњи сарделне пасте може се употребити и млевено месо сољених скуша, или 

највише 20% у односу на нето масу полутрајне конзерве. 
 

Члан 127. 
Сарделна паста која се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да је маса добро самлевена, хомогена и мазива; 
2) да је жућкасто-ружичасте до смеђе боје. 
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б) Полутрајне конзерве од слатководне рибе 

Члан 128. 
Полутрајне конзерве од слатководне рибе стављају се у промет као кавијар и рибља 

икра. 
 

Члан 129. 
Кавијар је полутрајна конзерва произведена прерадом риба из породице Acipenseridae 

(јесетра, моруна, паструга и кечига). 
 

Члан 130. 
Кавијар који се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да су зрнца икре, дијаметра 2,5 mm, слободна, без везивног ткива, опни и сл., с тим да 

нема више од 1% поломљених зрнаца икре у односу на укупан број зрнаца икре; 
2) да се зрнца икре лако одвајају једна од других и да се окретањем лименке за 45° 

помичу на страну нагиба, одвајајући се потпуно од плашта лименке; 
3) да не садржи мање од 35% суве материје ни више од 6% кухињске соли; 
4) да не садржи слободних масних киселина више од количине која се може 

неутралисати са 3 mg калијум-хидроксида (КОН) на један грам кавијара; 
5) да није слузав, али ни потпуно сув. 

 
Члан 131. 

Рибља икра је производ произведен од икре слатководне рибе, као и од икре морске 
рибе. 

Рибља икра ставља се у промет са назнаком врсте рибе од које је произведена. 
 

Члан 132. 
Рибља икра од шарана (Cuprinus) мора испуњавати захтеве из члана 130. тач. 4. и 5. овог 

правилника. 
 

Члан 133. 
У производњи кавијара и рибље икре могу се користити конзерванси дозвољени овим 

правилником. 
Забрањено је стављати у промет кавијар и рибљу икру који су бојени. 

 
б) Смрзнути производи од рибе 

Члан 134. 
Под смрзнутим производима од рибе подразумевају се производи од рибе, комада рибе 

и уситњеног меса рибе, који се пре смрзавања могу подврћи уситњавању, мешању, 
формирању, термичкој обради, облагању и сл., а затим  смрзнути  и  ускладиштити  на  
температури  не  вишој  од -18°С. 

При производњи смрзнутих производа од рибе, могу се користити адитиви дозвољени 
овим правилником, ако је њихова употреба технолошки оправдана. 

Смрзнути производи од рибе стављају се у промет као панирана риба, смрзнута риба и 
остали смрзнути производи од рибе. 

 
Члан 135. 

Панирана риба ставља се у промет као рибљи штапићи, рибљи комадићи, филети и 
одресци од рибе. 

 
Члан 136. 

Панирана риба која се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да нема оштећених и изломљених делова; 
2) да је обложна маса добро приљубљена уз рибу; 
3) да има својствен мирис и укус за одговарајућу врсту свеже рибе; 
4) да није ужегла или на други начин измењена због непрописног смрзавања и 

складиштења; 
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5) да филети рибе не садрже остатке нејестивих делова, док одресци крупне рибе могу 
садржати кости кичменог стуба, а ситна риба може садржати кичму и реп. 

 
Члан 137. 

Декларација за смрзнуте производе од рибе мора на оригиналном паковању садржати и 
упутство за припрему. 
 
г) Остали производи од рибе 
Сољена риба 

Члан 138. 
Према пореклу, сољена риба ставља се у промет као сољена морска риба и сољена 

слатководна риба. 
 

Члан 139. 
Сољена морска риба је производ добијен сољењем сарделе, инћуна, скуша, харинге и 

других врста риба. Сољена морска риба се ставља у промет као: 
1) цела морска риба, са главом, утробом и репом; 
2) carne a carne-сољена морска риба којој је одстрањена глава; 
3) семи филети-сољена морска риба, без главе, утробе и репа. 

 
Члан 140. 

Сољена морска риба која се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да је риба сложена уредно, унакрст, водоравно и густо у редове и да се између 
2) редова риба налази равномерно распоређен слој соли; 
3) да су у једном паковању рибе приближно исте величине; 
4) да површина рибе није жута од оксидисаног рибљег уља; 
5) да је месо карактеристичне боје и такве конзистенције да се при вађењу из амбалаже 

не ломи и не гњечи на притисак прстију. 
 

Члан 141. 
Сољена слатководна риба је производ добијен сољењем слатководне рибе. 
Према количини соли, сољена слатководна риба ставља се у промет као јако сољена 

слатководна риба ако садржи више од 14% соли у односу на нето масу рибе. 
Према врсти рибе, сољена слатководна риба ставља се у промет као сољени шаран, 

сољени смуђ, сољена штука, сољена слатководна бела риба, сољена моруна, сољена 
јесетра, сољени сом и друге сољене крупне или округле слатководне рибе. 

 
Члан 142. 

Сољени шаран, сољени смуђ, сољена штука и сољена слатководна бела риба који се 
стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 

1) да имају укус и мирис својствен зрелој сољеној риби; 
2) да су резани са стране леђа дужином кичме од главе до близу репа, с тим да не сме 

бити пререзана трбушна страна рибе. 
У једној производној партији може бити до 5% рибе са неправилним резом, с мањим 

оштећењима ткива у трбушној шупљини и црвено-смеђим мрљама на површини меса. 
 

Члан 143. 
Сољена моруна, сољена јесетра, сољени сом и друге сољене крупне и округле 

слатководне рибе, која се стављају у промет, морају испуњавати захтеве из члана 142. овог 
правилника, с тим што се режу у комаде усправним резовима на кичмени стуб. 
 
Димљена риба 

Члан 144. 
Димљена риба је производ произведен топлим или хладним димљењем рибе. 
Према врсти рибе, димљена риба ставља се у промет као хладно димљена укљева, 

димљена харинга (слеђ) и остала димљена риба. 
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Члан 145. 
Хладно димљена укљева је производ добијен хладним димљењем укљева. 

 
Члан 146. 

Хладно димљена укљева која се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да има мирис и укус својствен слатководној димљеној риби, с тим да непосредно 

после димљења може имати незнатан мирис и укус муља; 
2) да је златносмеђе боје; 
3) да не садржи више од 14% соли. 
У једној производној партији може бити до 15% укљева пепељасте боје и 10% укљева 

које имају на површини мрље светлије од кристала соли. 
 

Члан 147. 
Димљена харинга (слеђ) је производ произведен хладним или топлим димљењем 

сољене харинге. 
 

Члан 148. 
Димљена харинга (слеђ) која се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да има мирис и укус ароматичан и својствен димљеној харинги, без трагова плесни, 

ужеглог и другог непријатног мириса и укуса; 
2) да је површина кожице харинге чиста и неоштећена, светле или тамносмеђе боје; 
3) да месо има боју димљене рибе и да је суво и чврсте конзистенције. 

 
Сушена риба 

Члан 149. 
Сушена риба је производ добијен сушењем меснатих врста рибе на ваздуху, уз употребу 

соли или без ње. 
Према врсти рибе од које је произведена, сушена риба ставља се у промет као сушени 

бакалар и остала сушена риба. 
 

Члан 150. 
Сушени бакалар је производ произведен сушењем морске рибе из породице Gadidae. 

 
Члан 151. 

Сушени бакалар који се ставља у промет мора испуњавати следеће захтеве: 
1) да има мирис пријатан и својствен сувом бакалару, без ужеглости или других страних 

примеса; 
2) да има површину чисту и неоштећену; 
3) да су утроба, глава и шкрге потпуно одстрањени, осим ваздушног мехура; 
4) да је кожица бакалара уједначене светложуте до тамније жуте боје, а може имати 

мање тамне површине; 
5) да је месо светложућкасте до тамножућкасте боје, тврдо као дрво, и да не садржи 

више од 18% воде. 
 
Готова јела од рибе 

Члан 152. 
Готова јела од рибе се производе од меса различитих врста рибе и производа од рибе, 

других намирница, додатака и адитива. 
 

Члан 153. 
Готова јела од рибе се стављају у промет као готова јела од рибе и тај производ мора да 

садржи најмање 30% меса рибе, односно производа од рибе, у односу на нето масу 
производа. 

Ако се ставља у промет као готово јело од рибе, тај производ мора да садржи најмање 
20% меса рибе, односно производа од рибе, у односу на нето масу производа. 
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Члан 154. 
Готова јела од рибе у декларацији морају садржати и упутство за коришћење производа. 

 
Члан 155. 

Код готових јела од рибе мора бити декларисана врста рибе или производ од рибе од 
које је готово јело произведено, као и начин технолошког поступка: смрзавања, 
пастеризације или стерилизације. 
 
Кобасице од рибе 

Члан 156. 
Кобасице од рибе се производе од различитих врста морске и слатководне рибе, чистог 

меса пернате живине, машински откошћеног меса пернате живине или меса крупне стоке за 
клање, биљне или животињске масти и масног ткива, додатака и адитива. 

Укупна количина употребљеног меса и масног ткива пернате живине или меса и масног 
ткива крупне стоке за клање, не сме бити већа од 40% у односу на нето масу количину меса 
рибе. 

 
Члан 157. 

Кобасице од рибе стављају се у промет у природним или вештачким омотачима 
(цревима), и могу бити димљене. 

 
Члан 158. 

Кобасице од рибе стављају се у промет као: 
1) свеже кобасице; 
2) барене кобасице; 
3) куване кобасице. 

 
Свеже кобасице од рибе 

Члан 159. 
Свеже кобасице од рибе производе се од основних сировина наведених у члану 156. овог 

правилника, додатака, адитива и воде. 
Свеже кобасице се пуне у јестиве омотаче. 

 
Члан 160. 

Свеже кобасице које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да садрже најмање 15% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да су беле до светлоружичасте боје; 
4) да су на пресеку уочљиви комадићи мускулатуре; 
5) да после печења имају карактеристичан укус и мирис меса рибе. 
Свеже кобасице од рибе стављају се у промет као охлађене или смрзнуте, и чувају се на 

температури од 0° до 4°С, односно смрзнуте на температури од -18°С. 
 
Барене кобасице од рибе 

Члан 161. 
Барене кобасице од рибе производе се од основних сировина наведених у члану 156. 

овог правилника, додатака из чл. 10. и 11. овог правилника, адитива из Прилога број 1 овог 
правилника и воде. 

Барене кобасице се могу димити или им се може додати концентрат дима. 
 

Члан 162. 
Барене кобасице које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да садрже најмање 11% беланчевина из меса рибе; 
2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да су беле до светлоружичасте боје; 
4) да им је пресек хомоген; 
5) да су им мирис и укус специфични на рибље месо. 



13 Aneks - Ribarstvo 

 
90 

Барене кобасице од рибе стављају се у промет у охлађеном стању и чувају на 
температури од 0° до 4°С. 
 
Куване кобасице од рибе 

Члан 163. 
Куване кобасице од рибе производе се од меса рибе, машински откошћеног меса рибе уз 

додатак основних сировина наведених у члану 156. овог правилника, додатака из чл. 10. и 
11. овог правилника, адитива из Прилога број 1 овог правилника и супе од куване рибе. 

Куване кобасице од рибе пуне се у вештачке непропусне омотаче. 
 

Члан 164. 
Куване кобасице од рибе које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да садрже најмање 10% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да су мазиве конзистенције; 
4) да је боја производа бела до светлосмеђе. 
Куване кобасице од рибе стављају се у промет у охлађеном стању и чувају на 

температури од 0° до 4°С. 
 

Члан 165. 
Декларација за кобасице од рибе мора садржати и податак о врсти рибе од чијег је меса 

производ израђен. 
 
Производи од ракова, шкољкаша и морских јежева и морских краставаца 

Члан 166. 
За производњу производа од ракова могу се употребити слатководни и морски ракови, 

смрзнути ракови и смрзнути репови морских ракова. 
 

Члан 167. 
За производњу производа од шкољкаша могу се употребити живе дагње и друге врсте 

живих шкољкаша, које у погледу квалитета испуњавају услове прописане одредбама члана 
33. овог правилника. 

 
Члан 168. 

Производима од дагњи, у смислу овог правилника, сматрају се конзерве од дагњи. 
При производњи конзерви од дагњи могу се користити додаци из чл. 10. и 11. овог 

правилника и адитиви из прилога 1. овог Правилника број 1. 
 

Члан 169. 
Конзерве од дагњи које се стављају у промет морају испуњавати следеће захтеве: 
1) да су дагње сложене збијено, али не и пренатрпано; 
2) да је месо дагњи свеже, чисто, одвојено од љуштуре и бисуса и неоштећено, с тим да 

у једној лименки може бити највише 20% оштећених дагњи, да је месо бледе до 
наранџасто-жуте боје, осим меса дагњи у сосу, да има мирис својствен за дагње и да је 
меке конзистенције; 

3) да у уљу нема више од 10% воде у односу на нето масу конзерве и да је уље бистро; 
4) да је сок дагњи чист, с тим да може опалесцирати. 

 
Члан 170. 

За производњу производа од морских јежева може се употребити само живи хридинасти 
морски јеж. 
 
Производи од жаба, корњача и пужева 

Члан 171. 
За производњу производа од жаба могу се употребити само батаци зелене жабе и мале 

смеђе жабе са којих је претходно скинута кожа. 
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За производњу производа од корњача могу се употребити само грчка чанчара, европска 
корњача из рибњака, бара и мочвара и морска корњача. 

 
Члан 172. 

За производњу производа од пужева могу се употребити велики виноградарски и њему 
сродни пужеви који имају месо беле боје, босански пуж који има месо сиве боје и 
македонски пуж који има месо тамносиве боје. 

Пужеви из става 1. овог члана морају бити живи и са неоштећеном кућицом. 
 
VII. ПАКОВАЊЕ, ТРАНСПОРТОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ РИБА, РАКОВА, ШКОЉКАША, 
МОРСКИХ ЈЕЖЕВА, МОРСКИХ КРАСТАВАЦА, ЖАБА, КОРЊАЧА И ПУЖЕВА 

Члан 173. 
Рибе, ракови, шкољкаши, морски јежеви, морски краставци, жабе, корњаче и пужеви 

морају бити паковани у амбалажу на начин прописан овим правилником. 
Амбалажа мора бити довољно чврста (да може издржати манипулацију и пренос), чиста 

и без страних мириса. После сваке употребе амбалажа мора бити очишћена и 
дезинфикована раствором одговарајућих дезинфекционих средстава. 

Амбалажа мора имати отворе који омогућују цеђење воде, сукрвице и сл. Амбалажа мора 
испуњавати и друге услове који су за амбалажу предвиђени прописом о здравственом 
надзору над предметима опште употребе. 

 
Члан 174. 

Ситна морска риба, крупна морска риба и бела морска риба пакују се у расутом стању у 
посуде од нерђајућег метала, пластичне масе или другог погодног материјала. 

 
Члан 175. 

Ландовина, шкампи, ситни ракови и раковице, зависно од величине, пакују се у расутом 
стању у дрвене, пластичне или алуминијумске сандуке или у сандуке од другог погодног 
материјала. 

Крупне раковице (Maja spp.) пакују се живе у корпе, и то тако да се стављају на подлогу 
од сена, алги, саргије или сламе у више редова. 

 
Члан 176. 

Морска риба, козице и шкампи у сандуцима морају бити помешани и покривени ситно 
млевеним или љускастим ледом. 

Количина леда мора бити довољна да се првобитна својства производа из става 1. овог 
члана очувају до места продаје. 

Одредба става 1. овог члана не примењује се при транспорту живих шкампа. 
 

Члан 177. 
Хлап, јастог и слатководни ракови пакују се живи у дрвене сандуке. 
Производи из става 1. овог члана слажу се у једном или у два реда на подлогу од сена, 

алги, саргије или сламе. Маказе хлапова морају бити повезане, а репови повијени. 
 

Члан 178. 
Каменице се пакују у саламуре, корпе или бурад тако што се стављају на подлогу од 

морске траве и слажу тако да је испупчени део окренут ка дну амбалаже. Поклопац 
амбалаже мора бити чврсто притиснут на каменице. 

Дагње и други шкољкаши пакују се у сандуке, корпе или вреће. 
 

Члан 179. 
Морски јежеви пакују се у сандуке без поклопца, с тим да морају бити сложени у редове и 

прекривени морском травом. 
Морски краставци пакују се осушени у пластичне кесе. 
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Члан 180. 
Морска риба која се због величине не може паковати у сандуке, превози се обешена или 

положена тако да се вода од леда и сукрвица може несметано цедити из трбушне 
шупљине. 

Полеђивање рибе из става 1. овог члана врши се љускастим или млевеним ледом тако 
да трбушна страна и прсна шупљина рибе буду испуњени ледом ако је риба без утробе, а 
спољне стране положене рибе да буду обложене ледом. 

 
Члан 181. 

Рибе, ракови, корњаче и морски јежеви у свежем или смрзнутом стању, као и смрзнути 
производи превозе се превозним средствима која омогућавају одржавање температуре 
хлађења или смрзавања током транспорта. 

Превозна средства морају бити обложена инертним материјалом. 
Живе морске животиње из става 1. овог члана могу се превозити у базенима или 

посудама са морском водом. 
 

Члан 182. 
Охлађену морску рибу треба складиштити, транспортовати и чувати тако да јој се 

температура не повиси изнад 5°С. 
 

Члан 183. 
Жива слатководна риба може се транспортовати и чувати у базенима или посудама са 

водом. 
Свежа охлађена и дубоко смрзнута слатководна риба, као и смрзнути производи од 

слатководне рибе транспортују се при условима наведеним у члану 181. ст. 1. и 2. овог 
правилника. 

Свежа охлађена слатководна риба пакује се у расутом стању у посуде од нерђајућег 
метала, пластичне масе или сличног материјала. 

Риба мора бити помешана и прекривена ситно млевеним или љуспастим ледом. 
 

Члан 184. 
Охлађену слатководну рибу треба складиштити, транспортовати и чувати тако да јој се 

температура не повиси изнад 4°С. 
 

Члан 185. 
Охлађени или смрзнути жабљи батаци складиште се, транспортују и чувају упаковани у 

пластичним врећицама нето масе до 3 kg, које се слажу у одговарајуће посуде од 
нерђајућег метала, пластичне масе или картона, при условима који обезбеђују одржавање 
температуре хлађења, односно смрзавања. 

 
Члан 186. 

Живе жабе, пужеви, корњаче, ракови, шкољкаши и морски јежеви могу се транспортовати 
у плетеним корпама од прућа, металним или пластичним кутијама, као и мрежастим 
врећама које се морају ставити у сандуке. 

 
Члан 187. 

За сву рибу, ракове, шкољкаше, морске јежеве, жабе, корњаче и пужеве, као и за 
производе од њих ако се стављају у промет у расутом стању морају бити видно истакнути 
подаци о врсти, и ако је то овим правилником предвиђено о категорији. 
 
VIII. ПАКОВАЊЕ, ТРАНСПОРТОВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА ОД 
РИБА, РАКОВА, ШКОЉКАША, МОРСКИХ ЈЕЖЕВА, МОРСКИХ КРАСТАВАЦА, ЖАБА, 
КОРЊАЧА И ПУЖЕВА 

Члан 188. 
Рибље конзерве и полутрајне конзерве стављају се у промет у лименкама од белог лима, 

алуминијума или алуминијумске фолије, у посудама од пластичне масе, у стакленкама или 
у амбалажи од другог погодног материјала. 
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Производи од смрзнуте рибе стављају се у промет у фолијама од алуминијума, 
пластичне масе и целофана, у картонским кутијама обложеним пластичним фолијама, 
пергаментом или целофаном или у комбинацијама тих амбалажних материјала и других 
погодних материјала. 

Готова јела од рибе стављају се у промет у лименкама од алуминијума или другог 
погодног материјала. 

 
Члан 189. 

Спољна површина амбалаже мора бити чиста, неоштећена и без деформација. 
Унутрашња површина лименке не сме бити кородирана, а може бити марморирана. 
Унутрашња површина лименке у коју се пакују производи из члана 188. овог правилника, 

који садрже сос са киселошћу рН вредности мање од 6 и који лако изазива корозију, мора 
бити заштићена (вернирана) посебном пресвлаком. 

 
Члан 190. 

На дну или поклопцу лименки морају бити видљиво утиснути: 
1) назив производа; 
2) назив произвођача; 
3) датум производње. 
Подаци могу бити утиснути шифровано или у пуном називу. 
Ако су сви наведени подаци утиснути или одштампани у пуном називу на лименци, не 

морају се штампати на омотачу или етикети. 
На лименци, омотачу или етикети мора бити видљиво одштампан податак о року трајања 

или датум до кога је производ употребљив. 
 

Члан 191. 
За производе од ракова, шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача и пужева, ако се 

стављају у промет у лименкама као конзерве или полутрајне конзерве, важе одредбе чл. 
188. до 190. овог правилника. 

 
Члан 192. 

Конзерве и полутрајне конзерве чувају се на сувом месту и морају бити заклоњене од 
светлости, с тим да температура при чувању полутрајних конзерви мора бити од + 4°С до 
+10°С. 

 
Члан 193. 

Сољена морска риба ставља се у промет у дрвеним бурадима (барила) без металних 
обруча, у херметички затвореним лименкама, у пластичним посудама, или другој погодној 
амбалажи. 

Декларација за сољену морску рибу мора садржати и податке о врсти сољене рибе. 
Текст декларације мора бити исписан читко на амбалажи. 

 
Члан 194. 

Димљена риба и сушена риба стављају се у промет у сандуцима од белог сувог и 
безмирисног дрвета, у картонским кутијама, у пластичним врећама или другој погодној 
амбалажи. 

Дрвени сандуци морају изнутра бити обложени чистим и неупотребљаваним белим 
папиром. 

 
Члан 195. 

Услови за чување, складиштење и транспортовање смрзнуте рибе, смрзнутих рибљих 
производа и смрзнутих производа од других животиња су: 

1) смрзнута риба и смрзнути производи од рибе морају се чувати у смрзнутом стању 
испод -18°С тако да задрже квалитет током складиштења, транспорта и дистрибуције све 
до продаје, укључивши и малопродају; 

2) смрзнута риба и смрзнути производи од рибе морају бити заштићени од сушења и 
оксидације; 
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3) материје интензивног мириса не смеју бити ускладиштене заједно са рибом, односно 
производима од рибе. 

 
Члан 196. 

Амбалажа за производе од рибе мора, соим услова прописаних овим правилником, 
испуњавати и услове који су за амбалажу предвиђени прописом о здравственом надзору 
над предметима опште употребе. 
 
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 197. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о квалитету риба, 

ракова, шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача, пужева и њихових производа 
("Службени лист СФРЈ", бр. 65/79 и 48/84). 

 
Члан 198. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у "Службеном 
листу СРЈ". 

Бр. 50/1 
21. јануара 2003. године 
Београд 

Савезни министар 
привреде и унутрашње трговине 

Петар Тројановић, с.р. 
Прилог бр. 1 

 
 
 

ДОЗВОЉЕНИ АДИТИВИ ЗА РИБЕ, РАКОВЕ, ШКОЉКАШЕ, МОРСКЕ ЈЕЖЕВЕ, МОРСКЕ 
КРАСТАВЦЕ, ЖАБЕ, КОРЊАЧЕ, ПУЖЕВЕ И ЊИХОВЕ ПРОИЗВОДЕ 

БОЈЕ 

Непрерађене намирнице из члана 1. овог правилника не смеју да садрже додате боје 

Адитив Производ Максималан садржај 

Е 101 (i) Рибофлавин 
          (ii) Рибофлавин-5'-фосфат 
Е 140 Хлорофили и хлорофилни 

Готова јела од намирница 
из члана 1. овог 
правилника 

Према захтевима 
технолошког 

поступка 

Е 141 Бакарни комплекси хлорофила и хлорофилина Рибља паштета и паштета од ракова - II -  

Е 150а Карамел обични Претходно кувани ракови - II - 

Е 150b Карамел каустично сулфитни Имитације лососа - II - 

Е 150с Карамел амонијачни Сурими - II - 

Е 150d Карамел амонијачно сулфитни Рибља икра - II - 

Е 153 Биљни угаљ Димљена риба   
  
  
  
  
  
  
  

Е 160а Каротини 

Е 160с Паприка екстракт, капсантин, капсорубин 

Е 162 Цвекла црвено, бетанин 

Е 163 Антоцијани 

Е 170 Калцијум-карбонат 

Е 171 Титан-диоксид 

Е 172 Оксиди и хидроксиди гвожђа 

Е 100 Куркумин 
Е 102 Тартразин 
Е 104 Хинолин жута 

Рибља паштета и паштета 
од ракова 

100 mg/kg 
појединачно или 
у комбинацији 
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Е 110 Сансет жута ФЦФ (Оранж жута С) 
Претходно кувани ракови 250 mg/kg 

појединачно или 
у комбинацији 

Е 120 Кошенила, карминска киселина, кармин 
Е 122 Азорубин (Кармоизин) 
Е 124 Понсо 4Р (Кошенила црвена А) 
Е 129 Алура црвена АЦ 
Е 131 Патент плава В 
Е 132 Индиготин (Индиго кармин) 
Е 133 Брилијант плава ФЦФ 
Е 142 Зелена С 
Е 151 Брилијант црна БН (Црна ПН) 
Е 155 Браон ХТ 
Е 160d Ликопен 
Е 160е Бета-апо-8'-каротенал (С30) 
Е 160f  Етил естар бета-апо-8'-каротенске киселине 
(С30) 
Е 161b Лутеин 

Имитације лососа 500 mg/kg 
појединачно или 
у комбинацији 

Сурими 500 mg/kg 
појединачно или 
у комбинацији 

Рибља икра 300 mg/kg 
појединачно или 
у комбинацији 

Димљена риба 100 mg/kg 
појединачно или 
у комбинацији 

  
  

Е 123 Амарант Рибља икра 30 mg/kg 

Е 160b Анато, биксин, норбиксин Димљена риба 10 mg/kg 

ЗАСЛАЂИВАЧИ 

Адитив Производ Максималан садржај 

Е 950 Ацесулфам К Слатко-кисели трајни или полутрајни 
производи од рибе ракова и шкољкаша и 
маринаде 

200 mg/kg 

Е 951 Аспартам - II - 300 mg/kg 

Е 954 Сахарин и његове Na, K i Ca соли - II - 
160 mg/kg као 

слободан имид 

Е 959 Неохесперидин DC - II - 30 mg/kg 

ОСТАЛИ АДИТИВИ 

Адитив Производ Максималан садржај 

Е 290 Угљен-диоксид 
Е 300 Аскорбинска киселина 
Е 301 Натријум-аскорбат 
Е 302 Калцијум-аскорбат 
Е 330 Лимунска киселина 
Е 331 Натријум-цитрати 
Е 332 Калијум-цитрати 
Е 333 Калцијум-цитрати 
Е 938 Аргон 
Е 939 Хелијум 
Е 941 Азот 
Е 942 Азот(Т)-оксид 
Е 948 Кисеоник 

Непрерађене намирнице из члана 1. 
правилника (могу да буду замрзнуте и 
дубоко замрзнуте) 

Према захтевима 
технолошког поступка 

Е 170 Калцијум-карбонати: 
 (i) Калцијум-карбонат 
 (ii) Калцијум-хидрогенкарбонат 
Е 260 Сирћетна киселина 
Е 261 Калијум-ацетат 
Е 262 Натријум-ацетати: 
 (i) Натријум-ацетат 
 (ii) Натријум-хидрогенацетат 
(натријум-диацетат) 
Е 263 Калцијум-ацетат 
Е 270 Млечна киселина 
Е 290 Угљен-диоксид 
Е 296 Јабучна киселина 
Е 300 Аскорбинска киселина 
Е 301 Натријум-аскорбат 
Е 302 Калцијум-аскорбат 
Е 304 Естри масних киселина и аскорбинске киселине: 
   (i) аскорбилпалмитат 
   (ii) аскорбилстеарат 
Е 306 Екстракт богат токоферолима 

Производи од намирница из чл. 1. 
Правилника 

Према захтевима 
технолошког поступка 
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Е 307 Алфа-токоферол 
Е 308 Гама-токоферол 
Е 309 Делта-токоферол 
Е 322 Лецитини 
Е 325 Натријум-лактат 
Е 326 Калијум-лактат 
Е 327 Калцијум-лактат 
Е 330 Лимунска киселина 
Е 331 Натријум-цитрати: 
   (i) Мононатријум-цитрат 
   (ii) Динатријум-цитрат 
   (iii) Тринатријум-цитрат 
Е 332 Калијум-цитрати: 
   (i) Монокалијум-цитрат 
   (ii) Трикалијум-цитрат 
Е 333 Калцијум-цитрати: 
   (i) Монокалцијум-цитрат 
   (ii) Дикалцијум-цитрат 
   (iii) Трикалцијум-цитрат 
Е 334 L(+)-Винска киселина 
Е 335 Натријум-тартарати: 
   (i) Мононатријум-тартарат 
   (ii) Динатријум-тартарат 
Е 336 Калијум-тартарати: 
   (i) Монокалијум-тартарат 
   (ii) Дикалијум тартарат 
Е 337 Калијум-натријум-тартарат 
Е 350 Натријум-малати: 
   (i) Натријум-малат 
   (ii) Натријум-хидрогенмалат 
Е 351 Калијум-малат 
Е 352 Калцијум-малати: 
   (i) Калцијум-малат 
   (ii) Калцијум-хидрогенмалат 
Е 354 Калцијум-тартарат 
Е 380 Триамонијум-цитрат 
Е 400 Алгинска киселина 
Е 401 Натријум-алгинат 
Е 402 Калијум-алгинат 
Е 403 Амонијум-алгинат 
Е 404 Калцијум-алгинат 
Е 406 Агар 
Е 407 Карагенан 
Е 407а Обрађене еушеума алге 
Е 410

1
 Гума из семена рогача (Каруба гума) 

Е 412
1
 Гуар гума 

Е 413 Трагакант гума (Трагаканта) 
Е 414 Акација гума (Арапска гума) 
Е 415

1
 Ксантан гума 

Е 417
1
 Тара гума 

Е 418 Гелан гума 
Е 422 Глицерол 
Е 440 Пектини: 
   (i) Пектин 
   (ii) Амидован пектин 
Е 460 Целулозе: 
   (i) Микрокристална целулоза 
   (ii) Целулоза у праху 
Е 461 Метилцелулоза 
Е 463 Хидроксипропилцелулоза 
Е 464 
Хидроксипропилметилцелулоза 
Е 465 Етилметилцелулоза 
Е 466 Карбоксиметилцелулоза 
(натријум-карбоксиметилцелулоза) 
Е 469 Ензимски хидролизована 
карбоксиметилцелулоза 
Е 470а Натријумове, калијумове и калцијумове соли 
масних киселина 
Е 470б Магнезијумове соли масних киселина 
Е 471 Моно- и диглицериди масних киселина 
Е 472а Естри сирћетне киселине и моно- и 
диглицерида масних киселина 
Е 472б Естри млечне киселине и моно- и диглицерида 
масних киселина 
Е 472ц Естри лимунске киселине и моно- и 
диглицерида масних киселина 
Е 472д Естри винске киселине и моно- и диглицерида 
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масних киселина 
Е 472е Естри моно- и диацетилвинске киселине и 
моно- и диглицерида масних киселина 
Е 472ф Мешовити естри сирћетне и винске киселине 
и моно- и диглицерида масних киселина 
Е 500 Натријум-карбонати: 
 (i) Натријум-карбонат 
 (ii) Натријум-хидрогенкарбонат 
 (iii) Натријум-сесквикарбонат 
Е 501 Калијум-карбонати: 
 (i) Калијум-карбонат 
 (ii) Калијум-хидрогенкарбонат 
Е 503 Амонијум-карбонати: 
 (i) Амонијум-карбонат 
 (ii) Амонијум-хидрогенкарбонат 
Е 504 Магнезијум-карбонати: 
  (i) Магнезијум-карбонат 
  (ii) Магнезијум-хидроксид-карбонат (магнезијум-
хидроген-карбонат) 
Е 507 Хлороводонична киселина 
Е 508 Калијум-хлорид 
Е 509 Калцијум-хлорид 
Е 511 Магнезијум-хлорид 
Е 513 Сумпорна киселина 
Е 514 Натријум-сулфати: 
  (i) Натријум-сулфат 
  (ii) Натријум-хидрогенсулфат 
Е 515 Калијум-сулфати: 
  (i) Калијум-сулфат 
  (ii) Калијум-хидрогенсулфат 
Е 516 Калцијум-сулфат 
Е 524 Натријум-хидроксид 
Е 525 Калијум-хидроксид 
Е 526 Калцијум-хидроксид 
Е 527 Амонијум-хидроксид 
Е 528 Магнезијум-хидроксид 
Е 529 Калцијум-оксид 
Е 530 Магнезијум-оксид 
Е 570 Масне киселине 
Е 574 Глуконска киселина 
Е 575 Глуконо-делта-лактон 
Е 576 Натријум-глуконат 
Е 577 Калијум-глуконат 
Е 578 Калцијум-глуконат 
Е 640 Глицин и његове 
натријумове соли 
Е 938 Аргон 
Е 939 Хелијум 
Е 941 Азот 
Е 942 Азот(I)-оксид 
Е 948 Кисеоник 
Е 1103 Инвертаза 
Е 1200 Полидекстроза 
Е 1404 Оксидисан скроб 
Е 1410 Моноскробфосфат 
Е 1412 Дискробфосфат 
Е 1413 Фосфатиран дискробфосфат 
Е 1414 Ацетилован дискробфосфат 
Е 1420 Ацетилован скроб 
Е 1422 Ацетилован дискробадипат 
Е 1440 Хидроксипропилскроб 
Е 1442 Хидроксипропилдискроб фосфат 
Е 1450 Скроб-натријум-октенилсукцинат 
Е 1451 Ацетилован оксидисан скроб 

_____________ 
1 не смеју да се користе у производњи дехидрираних производа који се рехидрирају 

приликом ингестије 
  

КОНЗЕРВАНСИ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНА 

Адитив Производ Максималан садржај 

Е 200 Сорбинска киселина 
Е 202 Калијум-сорбат 
Е 203 Калцијум-сорбат 

Полутрајни производи од рибе и рибље 
икре 

2000 mg/kg 
појединачно или у комбинацији, као 

слободна киселина 
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Е 210 Бензојева киселина 
Е 211 Натријум-бензоат 
Е 212 Калијум-бензоат 
Е 213 Калцијум бензоат 

Усољена осушена риба 200 mg/kg 
појединачно или у комбинацији, као 

слободна киселина 

Кувани ракови 2000 mg/kg 
појединачно или у комбинацији, као 

слободна киселина 

Crangon crangon и Crangon vulgaris, кувани 6000 mg/kg 
појединачно или у комбинацији, као 

слободна киселина 

Е 200 Сорбинска киселина 
Е 202 Калијум-сорбат 
Е 203 Калцијум-сорбат 

Производи од рибе, ракова и главоножаца 
на бази протеина 

2000 mg/kg 
појединачно или у комбинацији, као 

слободна киселина 

Е 220 Сумпор-диоксид 
Е 221 Натријум-сулфит 
Е 222 Натријум-хидрогенсулфит 
Е 223 Натријум-метабисулфит 
Е 224 Калијум-метабисулфит 
Е 226 Калцијум-сулфит 
Е 227 Калцијум-хидрогенсулфит 
Е 228 Калијум-хидрогенсулфит 

Сува усољена риба рода Gadidae 200 mg/kg као SO2 

Ракови и главоношци: 
- Свежи, замрзнути и дубоко замрзнути 
- Ракови фамилија Penaeidae, 
Solenceridae и Aristeidae: 
- До 80 јединки 
- 80 до 120 јединки 
- Преко 120 јединки 
- Кувани 

У јестивим деловима као SO2 

150 mg/kg  
 
 

150 mg/kg 
200 mg/kg 
300 mg/kg 
50 mg/kg 

Производи од рибе и ракова на бази 
протеина 

200 mg/kg као SO2 

Е 284 Борна киселина 
Е 285 Натријум-тетраборат (боракс) 

Кавијар 4 g/kg као борна киселина 

АНТИОКСИДАНСИ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНА 

Производ Адитив Максималан садржај 

Е 315 Ериторбинска киселина 
Е 316 Натријум-ериторбат 

Трајни и полутрајни рибљи производи 
Замрзнута и дубоко замрзнута риба са 
црвеном кожом 

1500 mg/kg 
као ериторбинска киселина 

ОСТАЛИ АДИТИВИ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНА 

Производ Адитив Максималан садржај 

Е 338 Фосфорна киселина 
Е 339 Натријум-фосфати 
Е 340 Калијум-фосфати 
Е 341 Калцијум-фосфати 
Е 343 Магнезијум-фосфати 
Е 450 Дифосфати 
Е 451 Трифосфати 
Е 452 Полифосфати 

Сурими 
Производи од ракова у конзервама 

1 g/kg 
појединачно или у комбинацији као 

Р2О5 

Рибља паштета и паштета од ракова 
Филети непрерађене рибе, замрзнути или 
дубоко замрзнути 
Непрерађени или прерађени ракови и 
шкољкаши, замрзнути или дубоко 
замрзнути 

5 g/kg 
појединачно или у комбинацији као 

Р2О5 

Е 385 Калцијум-динатријум-
етилендиаминтераацетат 

Замрзнути и дубоко замрзнути ракови 
Рибе, ракови и мекушци у конзервама и 
теглама 

75 mg/kg 

Е 420 Сорбитол: 
  (i) Сорбитол 
  (ii) Сорбитол сируп 
Е 421 Манитол 
Е 953 Изомалт 
Е 965 Малтитол 

Замрзнута и дубоко замрзнута 
непрерађена риба, ракови, мекушци и 
главоношци 

Према захтевима технолошког поступка 
када се не користе као заслађивачи 

(i) Малтитол: 
(ii) Малтитол сируп 
Е 966 Лактитол 
Е 967 Ксилитол 

    

Е 620 Глутаминска киселина 
Е 621 Мононатријум- глутаминат 
Е 622 Монокалијум-глутаминат 
Е 623 Калцијум-диглутаминат 
Е 624 Моноамонијум-глутаминат 
Е 625 Магнезијум-диглутаминат 

Производи од намирница из члана 1. 
правилника 

10 g/kg 
појединачно или у комбинацији 

Е 626 Гуанилна киселина Производи од намирница из члана 1. 500 mg/kg 
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Е 627 Динатријум-гуанилат 
Е 628 Дикалијум-гуанилат 
Е 629 Калцијум-гуанилат 
Е 630 Инозинска киселина 
Е 631 Динатријум-инозитат 
Е 632 Дикалијум-инозитат 
Е 633 Калцијум-инозитат 
Е 634 Калцијум 5'-рибонуклеотиди 
Е 635 Динатријум 5'-рибонуклеотиди 

правилника  појединачно или у комбинацији 

Е 425 Коњак
2
:
 

(i) Коњак гума 
(ii) Коњак глукоманан 

Производи од намирница из члана 1. 
правилника 

10 g/kg 
 појединачно или у комбинацији 

______________ 
2 не смеју да се користе у производњи дехидрираних производа који се рехидрирају 

приликом ингестије 
  
 
ИЗМЕНЕ 

 Члан 41. тачка 14. Правилника о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и 
о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу СЦГ", бр. 56/2003 од 26.12.2003. године. 

Члан 41. 
...Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе које се односе на 

услове употребе адитива у следећим правилницима: 
... 
14. Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске 

јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе ("Службени лист 
СРЈ", бр. 6/2003); 

... 
Члан 34. Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница 

Правилник је објављен у "Службеном листу СЦГ", бр. 4/2004 од 23.1.2004. године. 
Члан 34. 

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе које се односе на 
декларисање и означавање упакованих намирница у следећим правилницима: 

... 
- Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, 

морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе ("Службени лист СРЈ", бр. 
6/2003); 

... 
  
Претходни део 
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55. Pravilnik o konstrukcisko-tehničkim osnovama, veličini oka, nacinu 
upotrebe i namjeni pojedinih vrsta mreža i drugih sredstava za 
obavljanje privrednog i sportskog ribolova, vađenja školjkaša, korala, 
sunđera i morskog bilja 
Правилник о конструкцијско-техничким основама, величини ока, начину употребе и намјени 
појединих врста мрежа и других средстава за обављање привредног и спортског риболова, 

вађење шкољкаша, корала, сунђера и морског биља 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 и 9/2006. 

 
I ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА 
1. Риболов повлачним мрежама - кочама 

Члан 1 
Повлачне мреже-коче, дијеле се на: 
а. Дубинске повлачне мреже; 
б. Лебдеће повлачне мреже. 
Помоћу дубинских мрежа-коча лове се искључиво рибе које ријетко напуштају морско дно, 

док се лебдећим повлачним мрежама врши улов рибе у пелогијалу. 
 

Члан 2 
Величина ока на мрежама из члана 1. овог правилника не смије бити мања од 20 mm, на 

врећи (саку) и 40 mm на крилима (кошуљи), повлачне мреже-коче. 
 
2. Риболов ситне плаве рибе 

Члан 3 
Риболов ситне плаве рибе обавља се кружним мрежама пливарицама, мрежама 

потегачама, мигавицама, љетним тратама или сарделама, мрежама стајачицама, војгама, уз 
употребу или без употребе осветљења и лебдећим кочама. 

Риболов ситне плаве рибе врши се, по правилу, сходно на свим риболовним подручјима 
на којима се оне појављују. 

Величина ока на кружној мрежи пливарици, мрежи потегачи (љењој трати, срделари или 
мигавици када се користе за лов ситне плаве рибе), као и на лебдећој кочи ни на једном 
дијелу мреже не смије бити мања од 10 mm, док дужина може бити највише 800 m и 
вертикалног испуста 120 m. 

 
Члан 4 

Риболов ситне плаве рибе има предност над свим осталим врстама морског риболова. 
 
3. Риболов са обалним повлачним мрежама 

Члан 5 
Величина ока на обалним повлачним мрежама (кочицама или тартанама), ни на једном 

дијелу не смије бити мања од 12 mm. 
 

Члан 6 
Риболов са обалним повлачним мрежама дозвољен је од 1. новембра до 1. марта. 

 
Члан 7 

Са обалним повлачним мрежама не смије се ловити дању од изласка до заласка сунца и 
по увалама које одреди надлежни орган за морско рибарство. 
 
4. Риболов крупне плаве рибе 

Члан 8 
Риболов крупне плаве рибе (тунида), обавља се туноловним кружним пливарицама или 

туноловкама, мрежама потегачама-шабакунима, мрежама стајачицама поландарама, 
мрежним клопкама тунарама или чекалицама, струковима или парангалима и повразима 
помоћу мамаца. 
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Величина ока ни на једном дијелу мрежа наведеним у ставу 1. овог члана не смије бити 
мања од: 

- 40 mm на туноловкама; 
- 28 mm на шабакунима; 
- 100 mm на тунарама или чекалицама. 
Риболов крупне плаве рибе са туноловцима обавља се помоћу једног или више бродова. 
У лову велике плаве рибе судјелују не само туноловац који нађе рибу, већ и туноловци 

који му се приближе и затраже судјеловање у лову. 
 
5. Лов јастога, хлапова и других ракова 

Члан 9 
Лов јастога, хлапова и других ракова обавља се мрежама стајачицама, јастогарама или 

тонотама и вршама од мрежног тега за лов тих ракова и не смију се ловити другим 
риболовним средствима. 

Приликом лова јастогарама забрањена је употреба мамаца. 
Ради заштите великих ракова из става 1. овог члана од нерационалног искоришћавања и 

уништавања, републички орган управе надлежан за послове морског рибарства, посебним 
прописом, на бази претходно прибављеног мишљења одговарајуће научне установе, може 
подијелити риболовно подручје на двије или више зона у којима се наизмјенично лови. 

Величина ока на мрежама за лов јастога, хлапова и других ракова не смије бити мања од 
120 mm, а величина ока на врши за лов тих ракова не смије бити мања од 60 mm. 
 
6. Риболов са мрежама стајачицама 

Члан 10 
Мреже стајачице могу се груписати на: троструке мреже стајачице, једноструке мреже 

стајачице, мреже за улов ципола и мреже за лов јегуља. 
Мреже из става 1. овог члана користе се без употребе средстава за плашење риба. 
Висина мреже из става 1 овог члана не може бити већа од 4 m, без обзира на величину 

ока, осим мрежа срделаре и поландаре чија висина мреже не може бити већа од 22 m. 
Дужина мрежа из става 1 овог члана не може бити већа од 160 m у Бококоторском заливу 

и 500 m на отвореном мору, осим мрежа срделаре и поландаре чија дужина не смије бити 
већа од 400 m. 
+ Види:чл. 1. Правилника - 9/2006-10. 

 
Члан 11 

Троструке мреже стајачице дијеле се на: 
- једноподне мреже стајачице - попунице за лов приднених врста риба и других морских 

животиња које се смију употребљавати само топљењем на дочек без употребе средстава за 
плашење риба; 

Висина мрежа не смије бити већа од 5,5 ока попуна или спољњег застора и 60 ока махе 
или унутрашњег застора, а величина ока на средишњем застору или махи не смије бити 
мања од 28 mm; 

- једноподне мреже стајачице - листарице намијењене за лов листова на мјестима 
прикладним за њихов лов; 

Висина мреже не смије бити већа од 2,5 ока попуна или спољње застора и 25 ока махе 
или унутрашњег застора, а коефицијент набирања мрежног тега може бити већи од 1/3. 

Величина ока на средишњем дијелу или махи не смије бити мања од 36 mm; 
- двоподне и троподне мреже стајачице салпаре намијењене лову салпи и других 

приднених врста риба смију се употребљавати топљењем на дочек или заокруживањем јата 
риба. 

Двоподне салпаре су састављене из троструког мрежног тега који се налази у доњем 
дијелу мреже, чија висина попуна или спољњег застора не смије бити већа од 7,5 ока а 
висина махе или унутрашњег застора од 60 ока и једноструког мрежног тега, који се налази у 
горњем дијелу мреже. 

Троподне салпаре су састављене из троструког мрежног тега који се налази у горњем и 
доњем дијелу мреже чија висина попуна или спољњег застора не смије бити већа од 5 ока, а 
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висина махе или унутрашњег застора од 40 ока и једноструког мрежног тега који се налази у 
средишњем дијелу мреже, чија висина не смије бити већа од 50 ока. 

Величина ока на махи или средњем застору код троструког мрежног тега и код 
једноструког мрежног тега не смије бити мања од 40 mm. 

 
Члан 12 

Риболов са мрежама стајачицама - попуницама, дозвољен је од 15. августа до 30. априла. 
Риболов двоподним и троподним салпарама дозвољен је од 1. новембра до 30. априла. 
Риболов листарицама дозвољен је од 15. септембра до 30. априла. 

 
Члан 13 

У једноструке мреже стајачице убрајају се: 
1. Мреже букваре намијењене за лов букава, које се смију употребљавати само 

топљењем на дочек. Висина мреже не смије бити већа од 300 ока. 
Величина ока на мрежним букварама може бити од 20 до 26 mm. 
2. Мреже гавунаре намијењене за лов гавуна, које се смију употребљавати топљењем на 

дочек и преграђивањем за то прикладних подручја. 
Висина мреже не смије бити већа од 400 ока, а величина ока на мрежама гавунарама не 

смије бити мања од 10 mm. 
3. Мреже гираре или бускавице намијењене за лов гира, које се смију употребљавати на 

дочек; 
Висина гирара не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама гирарама не 

смије бити мања од 15 mm. 
4. Мреже менуларе намијењене за лов гира оштруља, које се употребљавају на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама менуларама 

може бити од 16-20 mm. 
5. Мреже раковице за лов раковица, чија висина не смије бити већа од 4,5 ока, а 

коефицијент набирања мрежног тега не може бити већи од 1/3. 
Величина ока на мрежама раковицама не смије бити мања од 150 mm. 
6. Мреже прострице или санадише намијењене улову приднених врста риба и других 

морских организама, које се смију употребљавати на дочек и преграђивањем или 
заокруживањем подручја прикладних за улов тих врста риба. 

Висина мрежа не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама прострицама не 
смије бити мања од 28 mm. 

7. Мреже војге намијењене за улов ситне плаве рибе, које се смију употребљавати 
топљењем на дочек и уз употребу свијетла заокруживањем рибе која се скупља под 
свијетлом. 

Висина мреже не смије бити већа од 450 ока, а величина ока на мрежама војгама не смије 
бити мања од 16 mm. 

8. Мреже склатаре намијењене лову склата дрхтуља, ража, румба и гулубова. 
Висина мреже не смије бити већа од 4 ока, а величина ока не мања од 40 mm. 
9. Мреже псаре намијењене лову морских паса и мачака. 
Висина мрежа не смије бити већа од 20 ока, а величина ока не смије бити мања од 60 mm. 
10. Мреже поландаре за улов поландара, трупа, луца и других великих риба, које се 

употребљавају топљењем на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 400 ока, а величина ока на мрежама поландарама не 

смије бити мања од 40 mm. 
11. Мреже срделаре за улов срдела које се употребљавају топљењем на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 700 ока, а величина ока не смије бити мања од 15 

mm. 
+Види:чл. 2. Правилника - 9/2006-10. 

 
Члан 14 

Риболов мрежама гавунарама дозвољен је од 01. маја до 31. јануара, мрежама 
олижницама од 01. августа до 30. априла, а мрежама гирарама (бусхавицама), од 01. 
октобра до 30. априла. 

Риболов мрежама раковицама дозвољен је од 01. јула до 30. априла. 
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Риболов мрежама из тач. 1, 4, 6. и 10. члана 13 овог правилника дозвољен је у току цијеле 
године. 

 
Члан 15 

Приликом риболова са свим врстама мрежа стајачица забрањена је употреба осветљења, 
осим код употребе војги за лов ситне плаве рибе. 

 
Члан 16 

За лов ципола могу се употребљавати кружне мреже ципларице, мреже ципларе и мреже 
клопке - тавани. 

1. Кружне мреже ципларице употребљавају се заокруживањем или заграђивањем јата 
риба са или без употребе троструких мрежа стајачицама тзв. "Скакала". 

Скакала су разапета на штаповима и пливају по површини мора, тако да једним дијелом 
покривају пливајуће мреже ципларице, а служе искључиво за изловљавање ципола који 
искачу из кружне мреже. 

Величина ока ни на једном дијелу кружне мреже ципларице не смије бити мања од 26 mm. 
Величина ока на махи или унутрашњем застору троструке мреже стајачице скакалу не 

смије бити мања од 28 mm. 
2. Мрежа циплара употребљава се само за заграђивање риба, а састоји се од једне 

велике вертикалне мреже која у води стоји од површине до дна мора и друге мање која је 
разапета на штаповима и плива по површини мора, покривајући једним дијелом пливајуће 
велике мреже. Изловљавање рибе унутар простора који је ограђен вертикалном мрежом 
обавља се мрежама стајачицама, чија величина ока не смије бити мања од 28 mm. 

Величина ока на мрежи циплари ни на једном дијелу не смије бити мања од 26 mm. 
3. Мрежне клопке тавани употребљавају се са троструким мрежама стајачицама, које се 

налазе изнад морске површине, тако да једним дијелом покривају пливајуће подводне 
мреже и служе искључиво за изловљавање ципола који искачу из мора. 

Код тавана за подводне мреже могу се употребљавати само једноструке мреже стајачице. 
Величина ока на подводним и надводним мрежама стајачицама не смије бити мања од 28 

mm. 
Мреже из тач. 1, 2. и 3. овог члана смију се користити само без употребе осветљења а 

дозвољена је употреба остију. 
 

Члан 17 
За лов јегуља у водама ријеке Бојане (у рукавцима, каналима и сл.), за вријеме сеобе из 

слатких вода у море, могу се употребљавати стајаћи лагунарни коголи и врше од мрежног 
тега чија величина ока не смије бити мања од 12 mm. 

Лов јегуља средствима из става 1. овог члана дозвољен је од 01. јуна до 01. марта. 
Средствима из става 1. овог члана забрањено је ловити друге врсте риба. 

 
7. Риболов малим риболовним средствима 

Члан 18 
Величина ока на вршама за лов рибе не смије бити мања од 26 mm, а за лов малих 

ракова (шкампи), мања од 18 mm. 
 

Члан 19 
Риболов са парангалима или струковима у току дана дозвољен је удицама чија ширина 

лука не смије бити мања од 9 mm. 
Риболов парангалима ноћу дозвољен је удицама чија ширина лука не смије бити мања од 

14 mm. 
Максимална дужина приднених парангала која се смије употребљавати износи 1500 m а 

пливајућих 24 km. 
 
8. Сакупљање шкољкаша, сунђера, корала и морског биља 

Члан 20 
За сакупљање шкољки, сунђера, корала и морског биља употребљавају се приручна 

средства и одговарајућа опрема и то: 
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1. Приручна средства за вађење шкољки су грабуље, клијешта и ронилачки нож; 
2. За сакупљање корала може се користити моторни компресор ниског притиска са 

одијелом и шљемом (класична и тешка опрема); 
3. За сакупљање корала може се користити моторни компресор високог притиска, 

спремници за ваздух, регулатори, одијела и остала ситна опрема (аутономна или лака 
опрема); 

4. За сакупљање корала може се користити комбинација лаке и тешке опреме из тачке 2. и 
3. овог члана (Норгила) са одговарајућим компресором ниског и високог притиска и остала 
опрема; 

5. Хидраулична дреџа (Вонголара) за сакупљање шкољки са системом испирања улова; 
6. Дреџа са металним оквиром и грабуљама (Ранпон) највеће попречне дужине 4 m. 
Употреба опреме из тачке 2, 3, и 4. као и направе из тач. 5. и 6. овог члана које се користе 

и повлачењем или потезањем са чамца или брода, смију се употребљавати само уз дозволу 
надлежног републичког органа на основу претходно прибављеног мишљења надлежне 
научне установе. 

 
Члан 21 

Институт за биологију мора дужан је да формира комисију која је дужна да једанпут 
годишње изврши преглед исправности опреме и алата привредних друштава, предузетника 
и физичких лица која се баве морским риболовом и на основу тога изда сагласност за 
обављање дјелатности. 

Стручна комисија из става 1. овог члана дужна је да једанпут годишње провјери да ли 
рониоци за сакупљање шкољки, сунђера, корала и морског биља имају годишње љекарско 
увјерење о здравственој способности издато од здравствене установе која има медицинске 
стручњаке за преглед ронилаца, као и доказ о исправности (атест) опреме. 

 
Члан 22 

Величина ока на мрежама, односно мрежног тега на риболовним средствима из овог 
правилника мјери се у мокром стању од чвора до чвора (улаза), дужином стране ока. 

Величина ока код врша плетених од метала, пластике или шибља мјери се најкраћом 
ширином отвора ока. 

 
Члан 23 

Коефицијент набирања мреже, односно мрежног тега представља однос набраног и 
потпуно испруженог мрежног тега - мреже, односно таквог код којег су ока мреже потпуно 
истегнута, тј. затворена, а исказује се децималним бројем, разломком или у процентима. 

 
Члан 24 

Забрањено је преиначавати конструкције мрежа одређене овим Правилником 
повећавањем њихових висина, спајањем по висини двије или више истовјетних или 
различитих мрежа и уплетати попон. 

 
Члан 25 

Код обављања риболова мрежама, парангалима и вршама мора се видљиво означити 
њихов положај у мору. 

Положај сваке мреже, парангала и врше мора се означити са видљивом плутајућом 
ознаком на почетку и на крају постављене мреже. 

Плутајуће ознаке на почетку и на крају постављене мреже, парангала и врше морају бити 
једнаке величине и боје. 

Под видљивом плутајућом ознаком из става 2. и 3. овог члана подразумијева се плутајућа 
ознака од пловака свијетле боје. 

На плутајућој ознаци из ст. 2, 3. и 4. овог члана обавезно морају бити читљиво исписани 
регистарска ознака брода и број риболовне дозволе. 

Величина слова и бројева из става 5. овог члана мора износити најмање 5 cm. 
 
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26 
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Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о конструкцијско-
техничким основама, величини ока, начину употребе и намјени појединих врста мрежа и 
других средстава за обављање привредног и спортског риболова, вађење шкољкаша, 
корала, сунђера и морског биља ("Службени лист РЦГ", број 53/92). 

 
 

Члан 27 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Републике Црне Горе". 
  
ОСНОВНИ ТЕКСТ 
  
На основу члана 38. став 1. тачка 2. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", 

број 55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 
Правилник о конструкцијско-техничким основама, величини ока, начину употребе и намјени 
појединих врста мрежа и других средстава за обављање привредног и спортског риболова, 

вађење шкољкаша, корала, сунђера и морског биља 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 

 
I ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА 
1. Риболов повлачним мрежама - кочама 

Члан 1 
Повлачне мреже-коче, дијеле се на: 
а. Дубинске повлачне мреже; 
б. Лебдеће повлачне мреже. 
Помоћу дубинских мрежа-коча лове се искључиво рибе које ријетко напуштају морско дно, 

док се лебдећим повлачним мрежама врши улов рибе у пелогијалу. 
 

Члан 2 
Величина ока на мрежама из члана 1. овог правилника не смије бити мања од 20 mm, на 

врећи (саку) и 40 mm на крилима (кошуљи), повлачне мреже-коче. 
 
2. Риболов ситне плаве рибе 

Члан 3 
Риболов ситне плаве рибе обавља се кружним мрежама пливарицама, мрежама 

потегачама, мигавицама, љетним тратама или сарделама, мрежама стајачицама, војгама, уз 
употребу или без употребе осветљења и лебдећим кочама. 

Риболов ситне плаве рибе врши се, по правилу, сходно на свим риболовним подручјима 
на којима се оне појављују. 

Величина ока на кружној мрежи пливарици, мрежи потегачи (љењој трати, срделари или 
мигавици када се користе за лов ситне плаве рибе), као и на лебдећој кочи ни на једном 
дијелу мреже не смије бити мања од 10 mm, док дужина може бити највише 800 m и 
вертикалног испуста 120 m. 

 
Члан 4 

Риболов ситне плаве рибе има предност над свим осталим врстама морског риболова. 
 
3. Риболов са обалним повлачним мрежама 

Члан 5 
Величина ока на обалним повлачним мрежама (кочицама или тартанама), ни на једном 

дијелу не смије бити мања од 12 mm. 
 

Члан 6 
Риболов са обалним повлачним мрежама дозвољен је од 1. новембра до 1. марта. 

 
Члан 7 
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Са обалним повлачним мрежама не смије се ловити дању од изласка до заласка сунца и 
по увалама које одреди надлежни орган за морско рибарство. 
 
4. Риболов крупне плаве рибе 

Члан 8 
Риболов крупне плаве рибе (тунида), обавља се туноловним кружним пливарицама или 

туноловкама, мрежама потегачама-шабакунима, мрежама стајачицама поландарама, 
мрежним клопкама тунарама или чекалицама, струковима или парангалима и повразима 
помоћу мамаца. 

Величина ока ни на једном дијелу мрежа наведеним у ставу 1. овог члана не смије бити 
мања од: 

- 40 mm на туноловкама; 
- 28 mm на шабакунима; 
- 100 mm на тунарама или чекалицама. 
Риболов крупне плаве рибе са туноловцима обавља се помоћу једног или више бродова. 
У лову велике плаве рибе судјелују не само туноловац који нађе рибу, већ и туноловци 

који му се приближе и затраже судјеловање у лову. 
 
5. Лов јастога, хлапова и других ракова 

Члан 9 
Лов јастога, хлапова и других ракова обавља се мрежама стајачицама, јастогарама или 

тонотама и вршама од мрежног тега за лов тих ракова и не смију се ловити другим 
риболовним средствима. 

Приликом лова јастогарама забрањена је употреба мамаца. 
Ради заштите великих ракова из става 1. овог члана од нерационалног искоришћавања и 

уништавања, републички орган управе надлежан за послове морског рибарства, посебним 
прописом, на бази претходно прибављеног мишљења одговарајуће научне установе, може 
подијелити риболовно подручје на двије или више зона у којима се наизмјенично лови. 

Величина ока на мрежама за лов јастога, хлапова и других ракова не смије бити мања од 
120 mm, а величина ока на врши за лов тих ракова не смије бити мања од 60 mm. 
 
6. Риболов са мрежама стајачицама 

Члан 10 
Мреже стајачице могу се груписати на: троструке мреже стајачице, једноструке мреже 

стајачице, мреже за улов ципола и мреже за лов јегуља. 
Мреже из става 1. овог члана користе се без употребе средстава за плашење риба. 
Висина мрежа из става 1. овог члана не може бити већа од 4 m, без обзира на величину 

ока. 
Дужина мрежа из става 1. овог члана не може бити већа од 160 m у Бококоторском заливу 

и 500 m на отвореном мору. 
 

Члан 11 
Троструке мреже стајачице дијеле се на: 
- једноподне мреже стајачице - попунице за лов приднених врста риба и других морских 

животиња које се смију употребљавати само топљењем на дочек без употребе средстава за 
плашење риба; 

Висина мрежа не смије бити већа од 5,5 ока попуна или спољњег застора и 60 ока махе 
или унутрашњег застора, а величина ока на средишњем застору или махи не смије бити 
мања од 28 mm; 

- једноподне мреже стајачице - листарице намијењене за лов листова на мјестима 
прикладним за њихов лов; 

Висина мреже не смије бити већа од 2,5 ока попуна или спољње застора и 25 ока махе 
или унутрашњег застора, а коефицијент набирања мрежног тега може бити већи од 1/3. 

Величина ока на средишњем дијелу или махи не смије бити мања од 36 mm; 
- двоподне и троподне мреже стајачице салпаре намијењене лову салпи и других 

приднених врста риба смију се употребљавати топљењем на дочек или заокруживањем јата 
риба. 
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Двоподне салпаре су састављене из троструког мрежног тега који се налази у доњем 
дијелу мреже, чија висина попуна или спољњег застора не смије бити већа од 7,5 ока а 
висина махе или унутрашњег застора од 60 ока и једноструког мрежног тега, који се налази у 
горњем дијелу мреже. 

Троподне салпаре су састављене из троструког мрежног тега који се налази у горњем и 
доњем дијелу мреже чија висина попуна или спољњег застора не смије бити већа од 5 ока, а 
висина махе или унутрашњег застора од 40 ока и једноструког мрежног тега који се налази у 
средишњем дијелу мреже, чија висина не смије бити већа од 50 ока. 

Величина ока на махи или средњем застору код троструког мрежног тега и код 
једноструког мрежног тега не смије бити мања од 40 mm. 

 
Члан 12 

Риболов са мрежама стајачицама - попуницама, дозвољен је од 15. августа до 30. априла. 
Риболов двоподним и троподним салпарама дозвољен је од 1. новембра до 30. априла. 
Риболов листарицама дозвољен је од 15. септембра до 30. априла. 

 
Члан 13 

У једноструке мреже стајачице убрајају се: 
1. Мреже букваре намијењене за лов букава, које се смију употребљавати само 

топљењем на дочек. Висина мреже не смије бити већа од 300 ока. 
Величина ока на мрежним букварама може бити од 20 до 26 mm. 
2. Мреже гавунаре намијењене за лов гавуна, које се смију употребљавати топљењем на 

дочек и преграђивањем за то прикладних подручја. 
Висина мреже не смије бити већа од 400 ока, а величина ока на мрежама гавунарама не 

смије бити мања од 10 mm. 
3. Мреже гираре или бускавице намијењене за лов гира, које се смију употребљавати на 

дочек; 
Висина гирара не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама гирарама не 

смије бити мања од 15 mm. 
4. Мреже менуларе намијењене за лов гира оштруља, које се употребљавају на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама менуларама 

може бити од 16-20 mm. 
5. Мреже раковице за лов раковица, чија висина не смије бити већа од 4,5 ока, а 

коефицијент набирања мрежног тега не може бити већи од 1/3. 
Величина ока на мрежама раковицама не смије бити мања од 150 mm. 
6. Мреже прострице или санадише намијењене улову приднених врста риба и других 

морских организама, које се смију употребљавати на дочек и преграђивањем или 
заокруживањем подручја прикладних за улов тих врста риба. 

Висина мрежа не смије бити већа од 200 ока, а величина ока на мрежама прострицама не 
смије бити мања од 28 mm. 

7. Мреже војге намијењене за улов ситне плаве рибе, које се смију употребљавати 
топљењем на дочек и уз употребу свијетла заокруживањем рибе која се скупља под 
свијетлом. 

Висина мреже не смије бити већа од 450 ока, а величина ока на мрежама војгама не смије 
бити мања од 16 mm. 

8. Мреже склатаре намијењене лову склата дрхтуља, ража, румба и гулубова. 
Висина мреже не смије бити већа од 4 ока, а величина ока не мања од 40 mm. 
9. Мреже псаре намијењене лову морских паса и мачака. 
Висина мрежа не смије бити већа од 20 ока, а величина ока не смије бити мања од 60 mm. 
10. Мреже поландаре за улов поландара, трупа, луца и других великих риба, које се 

употребљавају топљењем на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 400 ока, а величина ока на мрежама поландарама не 

смије бити мања од 40 mm. 
 

Члан 14 
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Риболов мрежама гавунарама дозвољен је од 01. маја до 31. јануара, мрежама 
олижницама од 01. августа до 30. априла, а мрежама гирарама (бусхавицама), од 01. 
октобра до 30. априла. 

Риболов мрежама раковицама дозвољен је од 01. јула до 30. априла. 
Риболов мрежама из тач. 1, 4, 6. и 10. члана 13 овог правилника дозвољен је у току цијеле 

године. 
 
 

Члан 15 
Приликом риболова са свим врстама мрежа стајачица забрањена је употреба осветљења, 

осим код употребе војги за лов ситне плаве рибе. 
 

Члан 16 
За лов ципола могу се употребљавати кружне мреже ципларице, мреже ципларе и мреже 

клопке - тавани. 
1. Кружне мреже ципларице употребљавају се заокруживањем или заграђивањем јата 

риба са или без употребе троструких мрежа стајачицама тзв. "Скакала". 
Скакала су разапета на штаповима и пливају по површини мора, тако да једним дијелом 

покривају пливајуће мреже ципларице, а служе искључиво за изловљавање ципола који 
искачу из кружне мреже. 

Величина ока ни на једном дијелу кружне мреже ципларице не смије бити мања од 26 mm. 
Величина ока на махи или унутрашњем застору троструке мреже стајачице скакалу не 

смије бити мања од 28 mm. 
2. Мрежа циплара употребљава се само за заграђивање риба, а састоји се од једне 

велике вертикалне мреже која у води стоји од површине до дна мора и друге мање која је 
разапета на штаповима и плива по површини мора, покривајући једним дијелом пливајуће 
велике мреже. Изловљавање рибе унутар простора који је ограђен вертикалном мрежом 
обавља се мрежама стајачицама, чија величина ока не смије бити мања од 28 mm. 

Величина ока на мрежи циплари ни на једном дијелу не смије бити мања од 26 mm. 
3. Мрежне клопке тавани употребљавају се са троструким мрежама стајачицама, које се 

налазе изнад морске површине, тако да једним дијелом покривају пливајуће подводне 
мреже и служе искључиво за изловљавање ципола који искачу из мора. 

Код тавана за подводне мреже могу се употребљавати само једноструке мреже стајачице. 
Величина ока на подводним и надводним мрежама стајачицама не смије бити мања од 28 

mm. 
Мреже из тач. 1, 2. и 3. овог члана смију се користити само без употребе осветљења а 

дозвољена је употреба остију. 
 

Члан 17 
За лов јегуља у водама ријеке Бојане (у рукавцима, каналима и сл.), за вријеме сеобе из 

слатких вода у море, могу се употребљавати стајаћи лагунарни коголи и врше од мрежног 
тега чија величина ока не смије бити мања од 12 mm. 

Лов јегуља средствима из става 1. овог члана дозвољен је од 01. јуна до 01. марта. 
Средствима из става 1. овог члана забрањено је ловити друге врсте риба. 

 
7. Риболов малим риболовним средствима 

Члан 18 
Величина ока на вршама за лов рибе не смије бити мања од 26 mm, а за лов малих 

ракова (шкампи), мања од 18 mm. 
 

Члан 19 
Риболов са парангалима или струковима у току дана дозвољен је удицама чија ширина 

лука не смије бити мања од 9 mm. 
Риболов парангалима ноћу дозвољен је удицама чија ширина лука не смије бити мања од 

14 mm. 
Максимална дужина приднених парангала која се смије употребљавати износи 1500 m а 

пливајућих 24 km. 
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8. Сакупљање шкољкаша, сунђера, корала и морског биља 

Члан 20 
За сакупљање шкољки, сунђера, корала и морског биља употребљавају се приручна 

средства и одговарајућа опрема и то: 
1. Приручна средства за вађење шкољки су грабуље, клијешта и ронилачки нож; 
2. За сакупљање корала може се користити моторни компресор ниског притиска са 

одијелом и шљемом (класична и тешка опрема); 
3. За сакупљање корала може се користити моторни компресор високог притиска, 

спремници за ваздух, регулатори, одијела и остала ситна опрема (аутономна или лака 
опрема); 

4. За сакупљање корала може се користити комбинација лаке и тешке опреме из тачке 2. и 
3. овог члана (Норгила) са одговарајућим компресором ниског и високог притиска и остала 
опрема; 

5. Хидраулична дреџа (Вонголара) за сакупљање шкољки са системом испирања улова; 
6. Дреџа са металним оквиром и грабуљама (Ранпон) највеће попречне дужине 4 m. 
Употреба опреме из тачке 2, 3, и 4. као и направе из тач. 5. и 6. овог члана које се користе 

и повлачењем или потезањем са чамца или брода, смију се употребљавати само уз дозволу 
надлежног републичког органа на основу претходно прибављеног мишљења надлежне 
научне установе. 

 
Члан 21 

Институт за биологију мора дужан је да формира комисију која је дужна да једанпут 
годишње изврши преглед исправности опреме и алата привредних друштава, предузетника 
и физичких лица која се баве морским риболовом и на основу тога изда сагласност за 
обављање дјелатности. 

Стручна комисија из става 1. овог члана дужна је да једанпут годишње провјери да ли 
рониоци за сакупљање шкољки, сунђера, корала и морског биља имају годишње љекарско 
увјерење о здравственој способности издато од здравствене установе која има медицинске 
стручњаке за преглед ронилаца, као и доказ о исправности (атест) опреме. 

 
Члан 22 

Величина ока на мрежама, односно мрежног тега на риболовним средствима из овог 
правилника мјери се у мокром стању од чвора до чвора (улаза), дужином стране ока. 

Величина ока код врша плетених од метала, пластике или шибља мјери се најкраћом 
ширином отвора ока. 

 
Члан 23 

Коефицијент набирања мреже, односно мрежног тега представља однос набраног и 
потпуно испруженог мрежног тега - мреже, односно таквог код којег су ока мреже потпуно 
истегнута, тј. затворена, а исказује се децималним бројем, разломком или у процентима. 

 
Члан 24 

Забрањено је преиначавати конструкције мрежа одређене овим Правилником 
повећавањем њихових висина, спајањем по висини двије или више истовјетних или 
различитих мрежа и уплетати попон. 

 
Члан 25 

Код обављања риболова мрежама, парангалима и вршама мора се видљиво означити 
њихов положај у мору. 

Положај сваке мреже, парангала и врше мора се означити са видљивом плутајућом 
ознаком на почетку и на крају постављене мреже. 

Плутајуће ознаке на почетку и на крају постављене мреже, парангала и врше морају бити 
једнаке величине и боје. 

Под видљивом плутајућом ознаком из става 2. и 3. овог члана подразумијева се плутајућа 
ознака од пловака свијетле боје. 
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На плутајућој ознаци из ст. 2, 3. и 4. овог члана обавезно морају бити читљиво исписани 
регистарска ознака брода и број риболовне дозволе. 

Величина слова и бројева из става 5. овог члана мора износити најмање 5 cm. 
 
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о конструкцијско-

техничким основама, величини ока, начину употребе и намјени појединих врста мрежа и 
других средстава за обављање привредног и спортског риболова, вађење шкољкаша, 
корала, сунђера и морског биља ("Службени лист РЦГ", број 53/92). 

 
Члан 27 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/05 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 
 

Министар, 
Мр Милутин Симовић, с.р. 

  
ИЗМЕНЕ 
  
На основу члана 38 став 1 тачка 2 Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", 

број 55/03),  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донијело је 
 

Правилник о измјени и допуни Правилника о конструкцијско-техничким основама, величини 
ока, начину употребе и намјени појединих врста мрежа и других средстава за обављање 
привредног и спортског риболова, вађење шкољкаша, корала, сунђера и морског биља 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 9/2006 од 14.2.2006. године. 

 
Члан 1 

У Правилнику о конструкцијско-техничким основама, величини ока, начину употребе и 
намјени појединих врста мрежа и других средстава за обављање привредног и спортског 
риболова, вађење шкољкаша, корала, сунђера и морског биља ("Службени лист РЦГ", бр. 
10/04), у члану 10 ст. 3 и 4. мијењају се и гласе: 

"Висина мреже из става 1 овог члана не може бити већа од 4 m, без обзира на величину 
ока, осим мрежа срделаре и поландаре чија висина мреже не може бити већа од 22 m". 

"Дужина мрежа из става 1 овог члана не може бити већа од 160 m у Бококоторском заливу 
и 500 m на отвореном мору, осим мрежа срделаре и поландаре чија дужина не смије бити 
већа од 400 m." 

 
Члан 2 

У члану 13 додаје се нова тачка 11 која гласи:  
"11. Мреже срделаре за улов срдела које се употребљавају топљењем на дочек. 
Висина мреже не смије бити већа од 700 ока, а величина ока не смије бити мања од 15 

mm". 
 

Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Републике Црне Горе". 
Број: 325/06-0206-663 
Подгорица, 2. фебруар 2006. године 
 

Министар,  
мр Милутин Симовић, с.р. 
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56. Pravilnik o iznosu naknade za obavljanje privrednog ribolova (lov i 
uzgoj), obrascu dozvole i načinu vođenja registra izdatih dozvola 

На основу члана 11 став 6, члана 13 став 2 и члана 32 став 6. Закона о морском 
рибарству ("Службени лист РЦГ", број 55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде доноси 

 
Правилник о износу накнаде за обављање привредног риболова (лов и узгој), обрасцу 

дозволе и начину вођења регистра издатих дозвола 
 

Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 
 

Члан 1 
Привредна друштва, предузетници и физичка лица која испуњавају услове за обављање 

привредног риболова из члана 10 и члана 32 став 1 Закона о морском рибарству, плаћају 
накнаду за обављање привредног риболова у појединачном износу по врсти и капацитету 
риболовних средстава, као и важности риболова, и то: 

- по основу снаге мотора 3 ЕУР-а за сваки киловат; 
- за приднену мрежу - коча 200 ЕУР-а; 
- за пелагичну мрежу - коча 100 ЕУР-а; 
- за кружну мрежу пливарицу 50 ЕУР-а; 
- за обалну мрежу потегачу 180 ЕУР-а; 
- за повлачну мрежу 80 ЕУР-а; 
- за стајачицу 80 ЕУР-а; 
- врша за рибе 10 ЕУР-а; 
- ости 30 ЕУР-а; 
- приднени парангали 0,50 ЕУР-а (по удици); 
- пливајући пaрангали 0,20 ЕУР-а (по удици); 
- врша за шкампе 10 ЕУР-а; 
- врша за лов великих ракова 15 ЕУР-а; 
- лов шкољки дреџом или ескаватором 5000 ЕУР-а; 
- лов или сакупљање других морских организама 2500 ЕУР-а; 
- калимера 300 ЕУР-а; 
- гриб 200 ЕУР-а; 
- сакупљање шкољки 300 ЕУР-а; 
- узгој риба у Бококоторском заливу 0,05 ЕУР-а/m2 
- узгој шкољки у Бококоторском заливу 0,03 ЕУР-а/m2 
- узгој рибе и шкољки на отвореном мору 0,02 ЕУР-а/m2. 

 
Члан 2 

Број опреме и алата који се могу употребљавати у малом привредном риболову износи, 
највише: 

- мрежа - 2 ком; 
- врше - 10 ком; 
- ости - 1 ком; 
- парангала - 200 удица; 
- потегача - 1 ком; 
- калимера - 1 ком; 
- ферал од 800 кандела. 

 
Члан 3 

Накнада из члана 1. овог правилника плаћа се за период важења дозволе за обављање 
риболова, односно узгоја. 

Накнада за риболов плаћа се сваке године и важи за календарску годину у којој је издата 
дозвола, а за узгој накнада се уплаћује за сваку годину посебно. 

Обрасци дозвола из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов 
саставни дио. 
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Члан 4 
Регистар издатих дозвола за обављање риболова и регистар издатих дозвола за 

обављање узгоја води орган управе надлежан за послове морског рибарства. 
Упис у регистар из става 1. овог члана врши се по службеној дужности, према обрасцу 

регистра за риболов, односно узгој, који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни дио. 

 
Члан 5 

У регистре из члана 4. овог правилника уписују се потребни подаци из дозвола за 
обављање риболова, односно узгоја, као и све промјене настале у вези са издатим 
дозволама. 

 
Члан 6 

У регистре из члана 4. овог правилника уписују се привредна друштва и предузетници, 
као и физичка лица којима је издата дозвола за обављање риболова или узгоја као и 
средства и опрема којима се врши риболов или узгој. 

 
Члан 7 

У регистре из члана 4. овог правилника обавезно се уписују: 
- привредна друштва и предузетници према облику својине у којој се налазе, или страно 

правно лице и др.; 
- физичко лице коме је издата дозвола за обављање риболова, односно узгоја, као 

запосленом лицу или пензионеру. 
 

Члан 8 
Регистри риболова или узгоја воде се у тврдо укориченој књизи чије су стране 

нумерисане. 
Књига регистара из става 1. овог члана мора се прије употребе овјерити код органа 

управе надлежног за послове морског рибарства. 
 

Члан 9 
Упис података у регистре из члана 4. овог правилника врши се мастилом или хемијском 

оловком. 
Ако се упис изврши погрешно, исправка се врши на начин што се погрешно уписана ријеч 

или дио текста прецрта, стим да ранији текст остане читљив а изнад њега се уписује нови 
текст црвеним мастилом или хемијском оловком. 

Сваки упис у регистре из става 1. овог члана мора бити на крају текста потписан од 
службеног лица које је извршило упис у те регистре. 

 
Члан 10 

Уз регистре из члана 4 овог правилника води се и збирка докумената у коју се улажу 
исправе за свако привредно друштво, предузетника или физичко лице којем је издата 
дозвола и то под редним бројем под којим је уписан у наведене регистре. 

 
Члан 11 

Регистри из члана 4. овог правилника су јавни. 
Орган управе надлежан за послове морског рибарства дужан је да сваком 

заинтересованом лицу дозволи увид у регистре и да на његов захтјев изда извод о 
појединим уписима. 

 
Члан 12 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину вођења и 
обрасцима рибарског регистра, одобрења за привредни и дозвола за спортски риболов на 
мору ("Службени лист РЦГ", број 53/92). 
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Члан 13 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Републике Црне Горе". 
Број: 325/04-0506-70/09 
Подгорица, 10. фебруара 2004. године 

 
Министар, 

Мр Милутин Симовић, с.р. 
  
 

Република Црна Гора 
Министарство пољопривреде,  
шумарства и водопривреде 
Број: ___________ 
Подгорица, ____ јануар 200___ год. 

На основу члана 11. Закона о морском рибарству ("Сл. лист РЦГ", број 55/03) издаје се 
 

ДОЗВОЛА ЗА ВЕЛИКИ ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ 
_______________________ из _________ 

(Привредно друштво - предузетник)       (мјесто) 
  

Подгорица 
МП 

  
ДРУГА СТРАНА 

ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВЕЛИКОГ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА 
 

Привредно друштво (предузетник) ______________________ 
Мјесто _________ 
Улица и број ____________ 
Бр. л.к. _________ 
ЈМБГ ___________________ 
Шифра дјелатности _______ 
Матични број дјелатности ______________ 
 
Пловни објекти: 

Редни 
број 

Назив пловног 
објекта са којим се 
обавља риболов 

Регистарски 
број 

Без мотора 
дужина у 
метрима 

БРТ 

Са 
мотором 
јачина у 

KW 

      

            

Власник ове дозволе смије обављати риболов само оним средствима која су уписана у 
регистар морског рибарства а која су назначена у овој дозволи и то: 

ТРЕЋА СТРАНА 
Риболовна средства: 

  

Ред. 
број 

Риболовна средства Комада 
Дужина у 

метрима и број 
удица 

Печат и потпис 
овлашћеног 

лица 
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ЧЕТВРТА СТРАНА 

Дозвола важи: 

Од ______________ 200___ год.        

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

Важност дозволе продужава се: 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

  
 

Република Црна Гора 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Број: ____________ 
Подгорица, _____ јануар 200___ год. 

На основу члана 11 Закона о морском рибарству ("Сл. лист РЦГ", број 55/03) издаје се 
 

ДОЗВОЛА ЗА МАЛИ ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ 
______________________________ из ____________  

(име и презиме односно назив фирме)                (мјесто) 
Подгорица 

МП 
  

ДРУГА СТРАНА 
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ МАЛОГ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА 

 
Привредно друштво, предузетник или име и презиме ______________________ 
Мјесто _____________________ 
Улица и број ________________ 
Бр. л.к. _____________________ 
ЈМБГ _______________________ 
Шифра дјелатности ___________ 
Матични број дјелатности ______________ 
 
Пловни објекти: 

Редни 
број 

Назив пловног 
објекта са којим се 
обавља риболов 

Регистарски 
број 

Без мотора 
дужина у 
метрима 

БРТ 
Са 

мотором 
јачина у 
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KW 

            

            

Власник ове дозволе смије обављати риболов само оним средствима која су уписана у 
регистар морског рибарства а која су назначена у овој дозволи и то: 

 
ТРЕЋА СТРАНА 

Риболовна средства: 
  

Ред. 
број 

Риболовна средства Комада 
Дужина у 

метрима и број 
удица 

Печат и потпис 
овлашћеног лица 

          

          

          

          

          

          

  
ЧЕТВРТА СТРАНА 

Дозвола важи: 

Од ______________ 200___ год.        

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

Важност дозволе продужава се: 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______     МП 

  
 

Република Црна Гора 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Број: _____________ 
Подгорица, ___________ 200___ год. 

На основу члана 31 Закона о морском рибарству ("Сл. лист РЦГ", број 55/03) издаје се 
 

ДОЗВОЛА ЗА УЗГОЈ 
______________________________ из ____________  

(привредно друштво - предузетник)                (мјесто) 
Подгорица 

МП 
  

ДРУГА СТРАНА 
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ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УЗГОЈА 
 

Привредно друштво (предузетник) _________________________ 
Мјесто _____________ 
Улица и број __________________ 
Бр. л.к. ____________ 
ЈМБГ ____________________ 
Шифра дјелатности ________________ 
Матични број дјелатности ___________ 

ТРЕЋА СТРАНА 
  

Локација   

  
Површина   

Врсте које се узгајају   

Број бова   

Број кавеза и димензија     

      

  
ЧЕТВРТА СТРАНА 

  

Дозвола важи: 

Од ______________ 200___ 
год.    

    

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
          _______________ 
МП - потпис овл. лица  

Важност дозволе продужава се: 

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
           _______________ 
МП - потпис овл. лица  

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
            _______________ 
МП - потпис овл. лица  

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
            _______________ 
МП - потпис овл. лица  

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
           _______________ 
МП - потпис овл. лица  

До ______________ 200___ год.     Износ накнаде ______    
           _______________ 
МП - потпис овл. лица  
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БРТ Јачина мотора у KW Напомена 

49. 50. 51 

      

      

  
ИЗМЕНЕ 
  
На основу члана 11 став 6, члана 13 став 2 и члана 32 став 6 Закона о морском 

рибарству ("Службени лист РЦГ", број 55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде доноси 

 
Правилник о измјени и допуни Правилника о износу накнаде за обављање привредног 

риболова (лов и узгој), обрасцу дозволе и начину вођења регистра издатих дозвола 
 

Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 9/2006 од 14.2.2006. године. 
 

Члан 1 
У Правилнику о износу накнада за обављање привредног риболова (лов и узгој), обрасцу 

дозволе и начину вођења регистра издатих дозвола ("Службени лист РЦГ", број 10/04), у 
члану 1 додаје се нова алинеја која гласи: 

"- за обалну мрежу потегачу сарделару - 80 еур-а" 
 

Члан 2 
У члану 2, алинеја 4 мијења се и гласи:  
"- парангала - 250 удица" 

 
Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/06-0206-666 
Подгорица, 2. фебруар 2006. године 
 

Министар,  
мр Милутин Симовић, с.р. 
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57. Pravilnik o cjenovniku za naknadu štete pričinjene protivpravnim 
ribolovom 

На основу члана 44 став 2. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 
55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 
Правилник о цјеновнику за накнаду штете причињене противправним риболовом 

 
Правилник је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 

 
Члан 1 

За противправно уловљену или уништену рибу и друге морске организме у вријеме 
дозвољеног риболова, учиниоци су дужни надокнадити штету и то: 

1. за: комарчу, арбун, угора, керњу, ковача, лист, шкрпину, ципола (скакавицу), ослић, 
зубатац, плавицу, бранцин, шкрпуна, туња, сабљарку, грдобу, салпу, јастога, хлапа, шкампа, 
дагњу, каменицу, вонголу, брбавицу и кућицу, 20 ЕУР-а по једном килограму; 

2. за: скушу, кантар, иверак, пагара, шараг, пицу, пишмоља, трагаља (модрака), кавалу, 
трљу камењарку, трљу блатарицу и ушату, 15 ЕУР-а по једном килограму; 

3. за: сарделу, ићуна, гавуна, шњур, гиру облицу, гиру оштруљу, ражу, сунђера и морског 
краставца, 10 ЕУР-а по једном килограму. 

 
Члан 2 

За рибу и друге морске организме уловљене испод најмање одређене мјере у вријеме 
дозвољеног риболова, учиниоци су дужни надокнадити штету, и то: 

1. за: комарчу, арбун, угора, керњу, ковача, лист, шкрпину, ципола (скакавицу), ослић, 
зубатац, плавицу, бранцин, шкрпуна, туња, сабљарку, грдобу, салпу, јастога, хлапа, шкампа, 
дагњу, каменицу, вонголу, брбавицу и кућицу, 10 ЕУР-а по комаду; 

2. за: скушу, кантар, иверак, пагара, шараг, пицу, пишмоља, трагаља (модрака), кавалу, 
трљу камењарку, трљу блатарицу и ушату, 8 ЕУР-а по комаду; 

3. за: сарделу, ићуна, гавуна, шњур, гиру облицу, гиру оштруљу, ражу, сунђера и морског 
краставца, 5 ЕУР-а по комаду. 

 
Члан 3 

За противправно уловљену рибу и друге морске организме из чл. 1. и 2. овог правилника, 
у вријеме ловостаја, накнада штете се повећава за 100%. 

 
Члан 4 

Накнада штете за рибу и друге морске организме уништену експлозивом, отровом или на 
начин штетан за њено расплођавање износи 2.000 ЕУР-а по сваком појединачном бацању. 

Уколико је на начин из става 1. овог члана причињена штета већих размјера (уништење 
рибље млађи и флоре), накнада штете извршиће се према налазу стручне комисије коју 
чине: 

- представник општине на чијем подручју је начињена штета; 
- представник Института за биологију мора из Котора; 
- Инспектор за рибарство на чијем је подручју настала штета. 

 
Члан 5 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о цјеновнику за накнаду 
штете причињене противправним риболовом ("Службени лист РЦГ", број 53/92). 

 
Члан 6 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/04 
Подгорица, 10. фебруар 2004. године 
 

Министар,  
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Мр Милутин Симовић, с.р. 
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58. Naredba o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mlađi nedoraslih 
riba i drugih morskih organizama 

На основу члана 38 тачка 1. Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 
55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 
Наредбу о забрани лова и стављања у промет рибље млађи недораслих риба и других 

морских организама 
 

Наредба је објављена у "Службеном листу РЦГ", бр. 10/2004 од 19.2.2004. године. 
 
1. Забрањено је ловити и стављати у промет рибљу млађ, недорасле рибе и друге 

недорасле морске организме. 
2. Под недораслим рибама и другим недораслим морским организмима, сматрају се 

недовољно развијене економски важне рибе, ракови, шкољке и сунђери, чија је дужина код 
појединих врста испод дужине одређене овом наредбом и то: 

 

За рибе: 

Ромбун (Pagellus erythrinus)    15 cm 

Ромбун батоглавац (Pagellus acarne)    15 cm 

Бежмек (Uranoscopus scaber)    16 cm 

Буква (Boops boops)    15 cm 

Ципол балавац (Liza ramada)    30 cm 

Ципол баташ (Mugil cephalus)    40 cm 

Ципол мржњак (Liza saliens)    28 cm 

Ципол путник (Chelon labrosus)    35 cm 

Ципол златар (Liza aurata)    28 cm 

Црнеј (Chromis chromis)    8 cm 

Фратар (Diplodus vulgaris)    15 cm 

Гавун обични (Atherina hepsetus)    8 cm 

Гавун олига (Atherina boyeri)    6 cm 

Гљара облица (Spicara smaris)    12 cm 

Гљара оштруља (Spicara flexuosa)    12 cm 

Гуљоч плочар (Gobius cobitis)    13 cm 

Гуљоч траваш (Zosterisessor ophiocephalus)    11 cm 

Гоф (Seriola dumerili)    80 cm 

Грдоба мркуља (Lophius piscatorius)    60 cm 

Грдоба жутка (Lophius budegassa)    45 cm 

Иглун (Tetrapturus belone)    120 cm 

Инћун (Engraulis encrasicolus)    11 cm 

Патарача (Platichthys flesus luscus)    25 cm 

Јегуља (Anguilla anguilla)    30 cm 

Кантор (Spondyliosoma cantharus)    25 cm 

Кањац (Serranus cabrilla)    16 cm 

Кавала (Sciaena umbra)    30 cm 

Керња (Epinephelus marginatus)    60 cm 

Кокот главаш (Trigloporus lastoviza)    24 cm 
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Орада (Sparus aurata)    20 cm 

Шанпјер (Zeus faber)    25 cm 

Швој (Solea vulgaris)    25 cm 

Ланцарда (Scomber japonicus)    25 cm 

Бранцин (Dicentrarchus labrax)    25 cm 

Трагаљ (Spicara maena)    14 cm 

Ослић, Луц (Merluccius merluccius)    22 cm 

Мармора (Lithognathus mormyrus)    18 cm 

Пагар (Pagrus pagrus pagrus)    36 cm 

Паламида (Sarda sarda)    45 cm 

Пас чуков (Mustelus mustelus)    75 cm 

Пас костељ (Sljualus acanthias)    65 cm 

Пас пикњавац (Mustelus punculatus)    60 cm 

Пиц (Diplodus puntazzo)    22 cm 

Пишмољ, Уготица велика (Merlangius merlangius euxinus)    12 cm 

Пирка (Serranus scriba)    15 cm 

Ража каменица (Raja clavata)    73 cm 

Ражица модропјега (Raja miraletus)    37 cm 

Сабљарка (Xiphias gladius)    120 cm 

Салпа (Sarpa salpa)    25 cm 

Скуша (Scomber scombrus)    20 cm 

Смоква (Labrus bimaculatus)    18 cm 

Срдела (Sardina pilchardus sardina)    12 cm 

Шараг (Diplodus sargus sargus)    21 cm 

Шкрпина (Scorpaena scrofa)    25 cm 

Шкрпун (Scorpaena porcus)    14 cm 

Шњур (Trachurus trachurus)    20 cm 

Шњур пучинар (Trachurus mediterraneus)    20 cm 

Шпар (Diplodus annularis)    10 cm 

Барбун камењарка (Mullus surmeletus)    20 cm 

Барбун (Mullus barbatus)    20 cm 

Трупац (Auxis rochei)    32 cm 

Туњ (Thunnus thynnus)    70 cm/6,4 kg 

Угор (Conger conger)    40 cm 

Укљата (Oblada melanura)    17 cm 

Врана (Labrus merula)    22 cm 

Зубатац (Dentex dentex)    30 cm 

 
За ракове (CRUSTACEA) 

 

Карло, Хлап (Homarus gammarus)    28 cm 

Јастог (Palinurus elaphas)    28 cm 

Раковица (Maja sljuinado)    10 cm 

Шкамп (Nephrops norvegicus)    10 cm 

Црни гамбор (Penaeus kerathturus)    10 cm 
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Козица (Parapenaeus longirostris)    9 cm 

 
За главоношце (CEPHALOPODA) 

 

Сипа (Sepia officinalis)    12 cm 

Хоботница (Octopus vulgaris)    1 kg 

Музгавци (Eledone moschata)    0,2 kg 

 
За шкољке (BIVALVIA) 

 

Дагња (Mytilus galloprovincialis)    5 cm 

Јаковљена капица (Pecten jacobaeus)    9 cm 

Каменица (Ostrea edulis)    6 cm 

Кокош (Venus gallina)    2,5 cm 

Кућица (Ruditapes decussatus)    2,5 cm 

Куњка (Arca noae)    5 cm 

Прњавица (Venus verrucosa)    3 cm 

 
За остале врсте шкољки    

2 cm 

 
За сунђере (SPONGIA) 

 

Сунђер (Spongia officinalis adriatica)    10 cm 

 
За морске краставце: 

 

Морски краставац, Трп (Holothuria sp.)    14 cm 

 
3. Рибе се мјере по дужини од врха главе (губице) до краја репног пераја. Туњ се мјери 

од врха њушке до најкраће дужине репне пераје, а сабљарка се мјери од врха доње вилице 
до најкраће дужине репне пераје. 

Ракови се мјере од ока до врха испруженог репа. Женке ракова које носе јаја, без обзира 
на њихову дужину, морају се одмах вратити у воду. 

Главоношци са десет кракова (сипе и лигње) се мјере од врха предњег леђног дијела 
тијела трупа до краја леђног дијела тијела трупа. Главоношцима са десет кракова 
(хоботнице и музгавци) мјери се само тежина. 

Шкољке и сунђери се мјере по њиховој највећој дужини односно пречнику. 
Морски краставци се мјере испружени од најистуренијег дијела предњег до 

најистуренијег дијела задњег краја. 
4. Ако на одређеном риболовном подручју улов недораслих риба и других морских 

животиња код риболова придненим и лебдећим кочама, обалним повлачним мрежама и 
обалним мрежама, потегачама износи у једном повлачењу преко 50% од укупне масе 
улова, лов на том подручју треба прекинути. 

5. Улов недораслих риба и других недораслих морских организама може износити 
највише до 20% од укупне масе улова. 

6. Забрањено је ловити или ако се случајно улове морају се вратити у море, морски 
сисари (китови, делфини, фоке итд.), морске птице и морски гмизавци (морске корњаче). 

7. Привредна друштва, предузетници и физичка лица која лове рибљу млађ, недорасле 
рибе и друге недорасле морске организме, казниће се сходно члану 55. тачка 3 Закона о 
морском рибарству а за лов морских сисара, птица и морских гмизаваца казниће се сходно 
члану 55, тачка 3, осим за лов који је утврђен чланом 37. став 3. 

8. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани лова и стављања 
у промет рибље млађи, недораслих риба и других морских животиња ("Службени лист 
РЦГ", број 53/92). 

9. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/04-0506-70/02 
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Подгорица, 10. фебруара 2004. године 
Министар, 

мр Милутин Симовић, с.р. 
  
ИЗМЕНЕ 
  
На основу члана 38 тачка 1 Закона о морском рибарству ("Службени лист РЦГ", број 

55/03), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донијело је 
 

Наредбу о измјени Наредбе о забрани лова и стављања у промет рибље млађи, 
недораслих риба и других морских организама 

 
Наредба је објављена у "Службеном листу РЦГ", бр. 9/2006 од 14.2.2006. године. 

 
1. У Наредби о забрани лова и стављања у промет рибље млађи, недораслих риба и 

других морских организама ("Службени лист РЦГ", број 10/04), у тачки 2 ријечи: 

"Грдоба мркуља (Lophius piscatorius) 60 cm 

Грдоба жутка (Lophius budegassa) 45 cm 

Инћун (Engraulis ecrasicolus) 11 cm 

Ослић (Luc Merluccius merluccius) 22 cm 

Паламида (Sarda sarda) 45 cm 

Срдела (Sardina pilchardus sardina) 12 cm 

Буква (Boops boops) 15 cm 

Барбун камењарка (Mullus surmeletus) 20 cm 

Барбун (Mullus barbatus) 20 cm", 

замјењују се ријечима: 

"Грдоба мркуља (Lophius piscatorius) 45 cm 

Грдоба жутка (Lophius budegassa) 45 cm 

Инћун (Engraulis encrasicolus) 9 cm 

Ослић (Luc Merluccius merluccius) 20 cm 

Паламида (Sarda sarda) 40 cm 

Срдела (Sardina pilchardus sardina) 10 cm 

Буква (Boops boops) 12 cm 

Барбун камењарка (Mullus surmeletus) 11 cm 

Барбун (Mullus barbatus) 11 cm". 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Републике Црне Горе". 

Број: 325/06-0206-662 
Подгорица, 2. фебруар 2006. године 
 

Министар,  
мр Милутин Симовић, с.р. 
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