PRAVILNIK ZA SPORTSKO-REKREATIVNI RIBOLOV
Члан 17.
Спорстки риболов обавља се удичарским прибором са максимално три штапа, са максимално
две везане удице.
Забрањује се употреба такозваног јежа.
Члан 18.
Забрањује се ноћни риболов у периоду летњег рачунања времена од 21-03 часа и од 19-07 часа
у току зимског рачунања времена, осим ако лице нема посебну дозволу за ноћни риболов која се
плаћа на лицу места а изадата од стране Управљача.
Ноћно пецање мора бити најављено 24 часа унапред а чувараска служба је дужна да обезбеди
и обележи место. Риболовац не може на лицу места да затражи друго место осим оног које је
резервисано.
Члан 19.
Забрањује се риболов такозваним системом развлачења из чамца или теледиригованих
пловила.
Члан 20.
Забрањује се коришћење сопствених пловила на надувавање (гумени чамци итд) као и било
која друга пловила која се не налазе на главном везу који је Управљач одредио. Чамац се може
користити само на местима где је то дозвољено. Та места обележена су црвеним бовама и свако
лице које жели да пеца из чамца биће обавештено и усмено и писмено тачно о местима где сме да
се креће чамцем.
Свако ко пусти своје дозољено пловило на РП „Краљевац“ мораће да плати посебну таксу чију
ће висину Управљач да одреди.
Члан 21.
За риболов грабљивица могу користити бела риба и варалица. Строго је забрањено лов
грабљивица на алохтоне врсте риба, као и на заштићене врсте риба као што су Чиков, Лињак и
Барски караш.
Члан 22.
За лов кедера дозвољена је употреба черенца са окцима 10X10мм и величине максимално
1X1мм. Дозвољено је на овај начин упецати до 30ком. кедера.
Члан 23.
Забрањен је сваки приступ у мрестилиште у РП „Краљевац“ (1 зона заштите) а лице које се
затекне одговараће кривично по чл.163/а Кр.Закона РС .
Члан 24.
Приликом контроле власник дозволе за спортски риболов дужан једа овлашћеном лицу да на
увид сва потребна документа и омогући му неометану контролу алата, улови и возила уколико то
сл. лице затражи. Власник дозволе дужан је да поступи по упутству сл.лица.

Члан 25.
Лице које буде ухваћено са недозвољеним уловом тј. рибом испод мере, преко мере или са
рибом уловљеном за време ловостаја биће санкционисамо. Као прво, биће сачинјен записник који
потписује ов. лице (чувар) и лице које је затечено са недозвољеним уловом (није у обавези да
потпише записник). Може му бити одузет прибор за пецање и дозвола за риболов у зависности од
тежине прекршаја (процена чувара на терену), ако је одузет прибор издаје се одоговарајући
РЕВЕРС. Прибор је у привременом поседу стараоца до окончања Кр. поступка.
Члан 26.
Свако место за риболов је без обзира ко га је направио остаје на слободно расплоагање
стараоцу тј. то лице нема право да тражи право првенства ако га је направио (покосио трску,
траву, грање).
Члан 27.
Квоте улова су следеће:
1) дозвољено је у току једног дана однети максимално 5кг. Аутохтоних врста рибе (шаран,
штука, сом)
2) уколико су примерци ситнији дозвољено је однети 3ком. рибе (наравно ако су примерци у
мери) ШАРАН 30цм, ШТУКА 40цм и СОМ 60цм
3) ако риба (1 ком.) има 5кг. ±1кг сматра се да је испуњена дневна квота улова
4) улов беле рибе, бабушке је неограничен.
Уколико племенита риба прелази услове из ст.3 овог члана примерак се мора неоштећен
вратити у воду.
Члан 28.
Трајно се забрањује риболов следећих врста рибе:
- барски караш
- лињак
- чиков
- водени ракови (свих врста)
Затим трајно се забрањује лов на барску корњачу, змију белоушку, видру, скочи миша и
воденог пацова као и све остале птице и дивљач у СРП „Краљевац“.
Члан 29.
Уколико се примерак оштети на тај начин да рибочувар процени да неће преживети
риболовац који је ту рибу трајно повредио – оштетио дужан је да штету надоканди стараоцу.
Вредност одштете је у односу 1:5 што значи, да се оштећени примерка плаћа 5 пута скупље од
тржишне цене рибе (у зависности од врсте). Риба се мери на лицу места, саставља записник који
потписују обе стране (риболовац није у обавези да потпише записник). Сл. лице слика улов, ако је
риба испод мере риба се слика са постављеним мерилом испод рибе а дужина се мери
праволинијски од корена репа до врха главе (уста). Новац од одштете користи се за обнову рибљег
фонда строго наменски. Записник се предаје управнику.
Члан 30.
За риболов на крупне циприниде и сома риоболовац мора обавезно да поседује:
1) сак за чување рибе димензија минимално 60*100цм (у саку се не смеју држати примерци
испод или преко мере). Сак је платнени а окца величине максимално 10*10мм.

2) мередов минималних димензија 60*60цм. или 60цм . ако је округлог облика, окца на
мередову могу бити максимално 10*10дмм
3) постављени мекани јастук (душек за привремено одлагање и мерење рибе димензија мин.
60*100цм
4) вага, метар и фотоапарат ради бржег мерења уколико жели да слика улов
5) забрањује се употреба куке за прихватање рибе. Уколико риболовац нема неке од ових 5
ставки осим (под 4.) сл. лице има право да истог момента риболовца удаљи са воде и
забрани му даљи риболов. Дозвољени миминмални дијаметар најлона је 0,30мм. И
дебљи.
Члан 31.
Превозно срество којим је дошао до риболовне воде риболовац је дужан да остави на за то
предвиђено место (о детаљима информисати се код чувара).
Члан 32.
Риболовац је дужан да место за пецање остави чисто и уредно како је затекао одн. да смеће
одложи на предвиђено место (буре, кесу).
Уклико смеће остави на месту где је пецао ван места предвиђеног за то сл. лице има право да
наплати мандатну казну у висини цене дневне дозволе за риболов.
Члан 34.
Ширина риболовног места може бити максимално 5-6 метара исто толико штапови морају
приближно заузимати и у води. Забрањено је лепезасто забацивати штапове и тиме ометати
остале риболовце.
Сви горе наведени чланови су издвојени у овај правилник из Правилника о унтрашнјем реду и
чуварској служби.

