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ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА РИБЉЕГ ФОНДА 

На рибарском подручју забрањено је: ловити, поседовати и 

уништавати рибљу млађ и примерке рибе у време мреста и 

ловостаја; ловити рибу непосредно руком; ловити рибу 
експлозивом и другим распрскавајућим средствима, харпуном, 

остима, подводном пушком и другим забрањеним или 

недозвољеним средствима и алатима, ватреним оружјем, струјом, 
вештачким извором светлости или хемијским и другим средствима 

која убијају, трују или омамљују рибу; прекидати или ометати 

миграторне путеве риба;ловити ноћу младицу, липљана и 
пастрмку; затварати, одвраћати и исцрпљивати воду из риболовне 

воде, ако се тиме проузрокује опасност за опстанак риба;технички 

неоправдано, испуштати воду из вештачких језера и других 
акумулација ако се тиме проузрокује опасност за опстанак рибе; 

неовлашћено порибљавање и транслокација рибе; ометати 

постављање знакова којима се обележава рибарско подручје, 
рибље плодиште, природно добро, рибњак или риболовна вода за 

риболов под посебним условима и местима на којима је риболов 

забрањен, као и вршити присвајање, оштећивање и премештање 
знакова; спречавати спашавање рибе и рибље млађи, са земљишта 

које је поплављено;  кретање лицу без дозволе за привредни или 

рекреативни риболов са средствима и алатима за риболов ван 
путева на рибарском подручју, а у непосредној близини риболовне 

воде; држање алата и средстава за привредни риболов и 

електрориболов у пловним објектима која се налазе на риболовној 
води или у објектима и возилима који се налазе у њеној 

непосредној близини од стране лица која нису овлашћена за 
обављање привредног риболова, или риболова у 

научноистраживачке сврхе; мочити лан, дивизму и конопљу; 

ловити рибу потезањем, односно качењем удицом за тело –
грабуљањем;спречавати рибочувара у извршавању овлашћења 

прописаних законoм; спречавати или ометати лица која поседују 

дозволу за привредни или рекреативни риболов да на риболовној 
води обављају исти; постављање ограда или било каквих препрека 

којима се спречава приступ рибочувара риболовној води; употреба 

алата за привредни риболов на риболовној води која није 
намењена за обављање привредног риболова; загађивати 

риболовну воду штетним и опасним материјама које могумењати 

или погоршавати устаљени квалитет риболовне воде и на тај 
начин угрожавати рибљи фонд; поседовање рибе која је уловљена 

супротно одредбама  закона. 
 
Рибарско подручје “Јерма” је установљено у границама 

Специјалног резервата природе “Јерма”, а чине га риболовне воде 

реке Јерме и мањих притока-потока као што су: Звоначки, 
Kусоврански и Погановски. Реке и потоци су ритронског типа 

(углавном средњи и горњи ритрон), са прелазном салмонидно-

ципринидном зоном. Фауну риба представља 9 врста ихтиофауне 
при чему је читаво подручје Јерме салмоидни регион. 

 

Посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови 
делови значајни за биолошке потребе риба (мрест, зимовање, раст, 

исхрана и кретање/миграција) Kао посебна станишта на РП 

“Јерма” сматрају се притоке реке Јерме. Kао посебна станишта 
риба на овом подрчју могу се сматрати цели токови Звоначког и 

Погановског потока до границе РП “Јерма”. 

На рибарском подручју “Јерма” на основу  еколошких 

карактеристика проглашeна су посебна станишта риба, и то: 

 цео ток Звоначког потока  
 и цео ток Погановског потока  

до границе РП “Јерма”. 

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, 

забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни). 

У посебним стаништима риба није дозвољено вађење песка, 

шљунка, камења и пањева, нити предузимање радњи којима се, 

нарушавањем еколошких одлика риболовних вода, угрожава 
рибљи фонд.  

НАЧИН ОБАВЉАЊА РЕКРЕАТИВНОГ РИБОЛОВА 

 

Технике риболова, опрема, алати и врсте мамаца којима се може 

ловити на риболовним водама рибарског подручја спроводиће се у 

складу са Правилником о начину, алатима и средствима којима се 
обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и 

средствима којима се обавља рекреативни риболов (“Службени 

гласник РС”бр.9/17, 34/18). 

Риболов на поточну македонску пастрмку може се обављати само 

техником мушичарења и искључиво на вештачки мамац 

(различите врсте вештачких мушица) и само по принципу “улови 
па пусти”. 

На основу садашњег стања рибљег фонда а у циљу максималне 

заштите и одржавања виталности популација риба за природну 
репродукцију, у 2021. години у риболовним водама рибарског 

подручја „Јерма“ примениће се следећи режим риболова: 

 

Дневни улов рекреативног риболовца на РП „Јерма“ 

Риболовна 

врста 
 

ДНЕВНИ УЛОВ 

Установљава се ограничење масе дневног улова 

рекреативних риболоваца  на највише 5 кг за 

улов свих аутохтоних врста риба. 

 Максималан број комада 

Kлен, 

Поточна 

мрена 
 

максимално10 комада у дозвољеној ловној 

величини збирно 

Kада један уловљен примерак прелази масу од 5 кг, за све 

аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у 

комадима, већ ће се у таквим случајевима сматра да је 

испуњен дневни улов рекреативног риболовца. 

 

Поточна 

македонска 

пастрмка 

 

само по принципу “улови па 

пусти” 

 

 

Рибљи фонд на рибарском подручју заштићен је у складу са 
Законом, подзаконским актима и програмима управљања 

рибарским подручјем: трајним забранама, ловостајем, 

минималном ловном дужином и бројем уловљених комада. 
Мере заштите се заснивају на принципу неопходности потпуне 

заштите екосистема реке и околних екосистема као јединсвене 

целине, а посебно у зонама I и II степена заштите, тј очување 
екосистема риболовних вода. 

 

На поплављеном подручју није дозвољено обављање риболова док 
се вода не повуче у корито риболовне воде. 



Није дозвољено одлагање отпада на обалама риболовних вода и у 
риболовној води. 

Рекреативни риболов обавља се удичарским алатима, тако да 

риболовац може користити највише три штапа са по две удице на 
сваком штапу. Приликом риболова вештачким мамцима 

риболовац може користити два вештачка мамца који укупно не 

могу имати више од три удице. 
Лов живих мамаца за привредни риболов обавља се помоћним 

мрежарским средствима (рогач, черенац и сачма). Лов живих 

мамаца за рекреативни риболов обавља се помоћним мрежарским 
средством, черенцем са величином окаца од 10 мм и димензија 

100цм x 100 цм, осим на риболовним водама чија је ширина мања 

од 2 м. 
Рекреативни риболов свих врста пастрмки, младице Hucho hucho и 

липљана Thymallus thymallus обавља се само вештачким 

риболовним мамцем. Није дозвољено коришћење система са 
воденом куглом и тиролским дрвцетом у лову свих врста 

пастрмки, младице Hucho hucho и липљана Thymallus thymallus.  

 

Као живи мамац за рекреативни риболов не могу се користити 
алохтоне врсте риба. 

 

НАРЕДБА О МЕРАМА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ 

РИБЉЕГ ФОНДА 

Забрањује се рекреативни риболов младице, поточне пастрмке, 
македонске пастрмке, дримске пастрмке и липљена током целе 

године у времену од 21,00 до 3,00 часа у периоду летњег рачунања 
времена, а од 18,00 до 5,00 часова у периоду зимског рачунања 

времена.  

Забрањује се рекреативни риболов осталих врста риба током целе 
године у времену од 21,00 до 3,00 часа у периоду летњег рачунања 

времена, а од 18,00 до 5,00 часова у периоду зимског рачунања 

времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не 
одреди.  

Приликом обављања рекреативног и привредног риболова 

дозвољен је неограничен излов свих алохтоних врста: сивог 
толстолобика, белог толстолобика, амура, обе врсте америчког 

сомића, сунчице, амурског чебачока, амурског спавача, 

великоустог баса, бабушке, дужичастe пастрмкe, охридске 
пастрмке, језерске златовчица, поточне златовчице, свих врста 

рода Neogobius и краткокљуног шилцета.  

Одредбе ове наредбе не односе се на рибу која је произведена у 

рибњацима и на рибу која је увезена. 

Риболовац је дужан да води евиденцију о улову, на 

јединственом обрасцу (Е1 образац), и да је заједно са дозволом 

носи приликом излазака на воду. Корисник не може издати 

дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио 

евиденцију улова за претходну годину (на Е1 обрасцу). 

 

ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ УЛОВ ЗА СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ 

РИБА, И ТО У ПЕРИОДУ И ДУЖИНИ МАЊОЈ ОД (cm) 

 младица Hucho hucho  

 

од 1. III до 31.  
VIII; 

100cm 

поточна пастрмка Salmo trutta и 

македонска пастрмка Salmo 

macedonicus 

од 1. X до 1. III; 

Само по принципу „улови 

па пусти“ 

дримска пастрмка Salmo од 1. X до 1. III; 25cm 

farioides  

 липљен Thymallus thymallus  од 1. III до 31. V;   30cm 

штука Esox lucius  

 

од 1. II до 31. III; 40cm 

 буцов Aspius aspius  

 

од 15. IV до 15. 

VI; 

30cm 

шаран Cyprinus carpio  

 

од 1. IV до 31. V; 30cm 

 

сом Silurus glanis  

 

од 1. V до 15. VI; 60cm 

смуђ Sander lucioperca  од 1. III до 30. IV; 40cm 

смуђ камењар Sander volgensis  од 1. III до 30. IV; 25cm 

 мрена Barbus barbus  

од 15. IV до 31. V; 

25cm 

 деверика Abramis brama  20cm 

плотица Rutilus pigus 20cm 

 јаз Leuciscus idus  20cm 

клен Squalius cephalus  20cm 

скобаљ Chondrostoma nasus  20cm 

 

Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине 
основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге 

ивице дуж најдуже осе љуштуре. Риба уловљена у току ловостаја, 

као и примерци чија је величина мања од прописане овом 
наредбом мора се одмах, на месту улова, вратити у риболовну 
воду са што мање оштећења. 

 

ТРАЈНО ЈЕ ЗАБРАЊЕН УЛОВ ЗА СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ РИБА 

 

моруна  Huso huso 

 

све врсте рода Eudontomyzon 

spp. 

 

сим Acipenser nudiventris све врсте рода Lampetra spp. 

паструга Acipеnser 

stellatus 

велики вретенар  Zingel zingel 

атлантска јесетра 

Acipenser sturio 

мали вретенар Zingel streber 

дунавска јесетра 

Acipenser gueldenstaedti 
балонов балавац 

Gymnocephalus baloni 

кечига Acipenser ruthenus 

европска јегуља Anguilla 

anguilla 

вијун Oxynoemacheilus bureschi 

главатица Salmo 

marmoratus 

вијуница Cobitis elongata 

дунавска харинга Alosa 
caspia 

балкански вијун Sabanejewia 
balcanica 

црноморска харинга 

Alosa immaculata 

бугарски вијун Sabanejewia 

bulgarica 

црнка Umbra krameri пегунца Alburnus chalcoides 

светлица Telestes souffia 

 

источна мренка Barbus 

cyclolepis 

дримски шарадан 

Pachychilon pictum 

белка Leucaspius delineatus 

лињак Tinca tincа 

 

караманова бодорка Rutilus 

karamani 

златни караш Carassius 

carassius 

рак речни Astacus astacus 

чиков Misgurnus fossilis 

 

рак поточни Austropotamobius 
torrentium. 

 

Трајно се забрањује улов  и за следеће 

врсте:  главатица Salmo marmoratus; црнка 
Umbra krameri;  светлица Telestes souffia;  

дримски шарадан Pachychilon pictum; чиков 

Misgurnus fossilis; све врсте рода 
Eudontomyzon spp.; све врсте рода Lampetra 

spp.;   вијун Oxynoemacheilus bureschi;    

бугарски вијун Sabanejewia bulgarica;  
источна мренка Barbus cyclolepis; караманова бодорка Rutilus 

karamani;  рак речни Astacus astacus;  рак поточни 

Austropotamobius torrentium. Поред ових врста строгозаштићене 
врсте риба су и Pelecus cultratus (Сабљарка) Rhodeus 

amarus(Гавчица),Romanogobio albipinnatus(Говедарка),Romanogobo 

banaticus(Банатска кркуша),Romanogobio kessleri 
kessleri(Кеслерова кркуша),Romanogobio uranoscopus(Танкорепа 

кркуша) и Cottus gobio(Пеш). 

 
На основу: Правилника о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 

гљива ( “Службени гласник РС” бр. 5/10, 47/11,32/16 и 98/16 ) 

на рибарском подручју је у свим рекама забележено присуство 

строго заштићеног поточног рака Austropotamobius torrentium 

и вијунице Cobitis elongata. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПРИРОДИ: 

 

▪ Одлагање отпада на обалама риболовних вода и у 

риболовној води није дозвољено (сав отпад који 

направимо пожељно је разврстати, и одложити у 

најближу канту или контејнер за рециклажу); 

▪ Забрањено је испуштати или просипати отпадно уље у 

или на земљиште, површинске и подземне воде; 

▪ Не користимо детерџенте за прање у природи; 

▪ Не уносимо стране врсте (алохтоне) у водотоке; 

▪ Не узимамо врсте (строго заштићење и заштићене); 

▪ Не нарушавамо функционисање екосистема. 

 

 

 

 

 

 



АПЕЛ РИБОЛОВЦИМА 

Поштовани риболовци на риболовним водама потребно 

је: 

1.Поштовање и познавање прописа и забрана које важе 

на риболовној води где пецате (упознајте се са 

програмима управљања РП) 

2.Носите и попуњавајте Е1 образац 

3.Поштујте права других пецароша 

4.Поштујте и не нарушавајте екосистеме(не остављајте 

отпад за собом, не уностит стране врст, не  узимајте 

строгозашзићене врсте, не дижите буку..) 

5.Не премештајте водене организме из једног водног 

тела у друго 

6.Вратите у воду: строгозаштићене врсте, врсте у 

ловостају, јединке испод мере или броја дозвољених 

комада, женке пуне икре 

7.Не враћајте у воду стране/алохтоне врсте 

8.Опрему за риболов и одећу/обућу одржавајте у чистом 

стању 

9.Приликом приласка риболовној води користите већ 

постојеће стазе и путеве 

10.Своје вештине и знања преносите на млађе 

 

 

УХВАТИ И ПУСТИ  

 

 
Рибе у нашим водама су заштићене законским 

актима/документима и планским документима у 

рибарству(програмима управљања),  у складу са тим  на 

терену се спроводе по рибарским подручјима мере 

заштите: трајан или периодични ловостај, минимална 

ловна дужина и максималан број уловљених примерака, па 

је рекреативни риболовац често у ситуацији да уловљену 

рибу мора да ослободи и пусти. 

Риболовац је дужан да према рибама које је забрањено 

задржати поступа са посебном пажњом, како би им 

нанео што мање повреда и тако омогућио да након 

враћања буду у стању да нормално живе.   

Не: замарајте, извлачите преко камења грања, траве. Када 

је уловите брзо је извуците из воде користећи адекватан 

прибор.  

Користите мередов без чворова. 

Најбоље да рибу не извлачите из воде. Ако је морате 

извлачити  користите влажну крпу. Ни мала риба се не сме 

вадити из воде подизањем најлоном. Тежина рибе истеже и 

оштећује кичмену мождину (одмах уз мозак). 

Не стискајте је, не држите је за шкрге, шкржни поклопац и 

очи. 

Користите удицу без контра куке, не користите претанке 

најлоне. Када вадите удицу користите пеан кљешта и нека 

риба буде у води или на влажној крпи сво време. 

Ако је риба прогутала удицу предубоко не ширите јој 

ждрело, већ пресеците предвез што ближе удици. 

Приликом придржавања наквасите руке, опрезно и нежно 

придржавајте је са трбушне стране око основе репног 

пераја и стомака. Не држите је ван воде дуже од 1 до 2 

минута. 

Када је пуштате окрените јој главу узводно, пазите на 

предаторе, пустите да поврати снагу, одгледајте је како 

одлази. 

 

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПОШТОВАТИ РЕЖИМ 

„УХВАТИ И ПУСТИ“ 

  

Рекреативни риболовац поштовањем режима 

„УХВАТИ и ПУСТИ“ за домаће врсте, и не 

враћањем у воду страних врста доприноси 

унапређењу и побољшању рибљих заједница. 
 

УМЕРЕН  ПРИТИСАК РИБОЛОВАЦА -Здрава рибља 

заједница је разноврсна у погледу врста и јединки, овакво 

богатство  пружа веће могућности за рекреативни риболов, 

па је већа шанса да уловите риболовно атрактивне 

примерке. 

 

ВЕЛИКИ ПРИТИСАК РИБОЛОВАЦА- Непоштовање 

мера заштите рибљих врста је прекршај и кажњиво је. Ако 

не поштујете режим „УХВАТИ и ПУСТИ“ и домаће врсте 

(строгозаштићене, у ловостају, испод мере и броја комада) 

не враћате у воду погоршавате састав рибљих заједница јер  

се: губи богатство и разноврсност врста због пада у броју и 

врстама, губе се риболовно атрактивне јединке, има мање 

полно зрелих јединки.  

 

РЕЖИМ“УХВАТИ И ПУСТИ“- Поштовање режима 

„УХВАТИ И ПУСТИ“ доприноси очувању и обнављању 

здраве рибље заједнице. Обновљена заједница је богата и 

разноврсна врстама па пружа веће могућности за 

рекреативни риболов. 

 

 

САЧУВАЈМО РИБЕ НАШИХ ВОДА. 

 

ПОШТУЈТЕ РЕЖИМ „УХВАТИ И ПУСТИ“ 

Е1 ОБРАЗАЦ 

Попуните Е1 образац , то је законска обавеза. Правилним 

попуњавањем помажете и омогућавате да се утврди прави 

притисак на рибе наших вода од стране рекреативних 

риболоваца. 

Риболовац је дужан да води евиденцију о улову на 

јединственом Е1 обрасцу, и да је заједно са дозволом 

носи приликом изласка на воду. 

Притисак на рибљи фонд рачуна се као збир 

притисака од стране привредних рибара и 

рекреативних риболоваца. Због неправилно 

попуњених или непопуњених Е1 образаца тј. 

Недостатка стварних података о излову рекреативних 

риболоваца притисак рекреативних риболоваца 

рачуна се на основу Законског максимума. То значи 

да се рачуна да сваки риболовац проведе 60 дана на 

риболовној води и да сваки пут улови 5кг 

рибе(аутохтоне). За свако РП овај број се множи са 

укупним бројем риболоваца (по броју издатих 

дозвола) на РП. Корисник не може издати дозволу за 

текућу годину риболовцу који није доставио 

евиденцију улова за претходну годину (Е1). 

Молимо Вас да правилним попуњавањем помогнете 

и омогућите да се утврди прави притисак на рибљи 

фонд од стране рекреативних риболоваца. 

ПОПУНИТЕ Е1 ОБРАЗАЦ. 

САЧУВАЈМО РИБЕ НАШИХ ВОДА. 

...Бистро. 

 

 

 

 

 
 


