На основу члана 12. став 4. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда („Службени гласник РС”, број 36/09),
Mинистар животне средине и просторног планирања, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА
РИБОЧУВАРА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ИЗДАТИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА
РИБОЧУВАРА
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови и поступак за издавање и
одузимање лиценце за рибочувара (у даљем тексту: лиценца), као и начин вођења регистра
издатих лиценци.
Члан 2.
Лиценца се издаје на захтев лица које је положило стручни испит за рибочувара.
Захтев за издавање лиценце лице из става 1. овог члана подноси министарству
надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство),
најкасније 90 дана од дана полагања стручног испита за рибочувара.
Члан 3.
Захтев за издавање лиценце садржи име и презиме подносиоца захтева,
пребивалиште и адресу.
Уз захтев из става 1. овог члана подносе се следећа документа:
- уверење о положеном стручном испиту за рибочувара;
- фотокопија личне карте;
- доказ о уплати републичке административне таксе.
Члан 4.
Министарство издаје лиценцу решењем најкасније 30 дана од дана подношења
уредног захтева за издавање лиценце.
Члан 5.
На предлог инспектора за заштиту животне средине издата лиценца може бити
одузета ако рибочувар у вршењу послова рибочувара не извршава овлашћења или
прекорачи овлашћења прописана Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда.
Члан 6.
Предлог за одузимање лиценце из члана 5. овог правилника подноси се у писаној
форми и садржи доказе о прекорачењу овлашћења или неизвршавању овлашћења
прописаних Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
Члан 7.
У случају одузимања лиценце Министарство ће избрисати рибочувара из регистра
издатих лиценци.

Члан 8.
Министарство води регистар издатих лиценци.
Регистар из става 1.овог члана води се у електронској форми.
Регистар садржи датум уписа у регистар, број лиценце, име, презиме и јединствени
матични број грађана, датум полагања стручног испита за рибочувара и датум одузимања.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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