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ПРАВИЛА И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА НА
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ЗА 2018. ГОДИНУ
ЈП ,,Србијашуме,, Београд, ШГ,,Београд,,, Београд уступљено је на коришћење рибарско подручје
,,БЕОГРАД,, и то риболовне воде водотока река: Сава од 49. км до ушћа у Дунав, Дунав од Старих
Бановаца на 1187. км до Великог Села на 1150. км речног тока, основне и детаљне каналске мреже
хидромелиорационог система „Панчевачки рит“, основне и детаљне каналске мреже
хидромелиорационог система „Галовица“ од ушћа у Саву до 23. км тока и свих осталих притока
наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског
подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја УГОВОРОМ О УСТУПАЊУ
НА КОРИШЋЕЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ,,БЕОГРАД,, бр 119-01-484/8-2/2016-17 од 30.12.2016
године Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
Све дозволе за привредни риболов које издаје ШГ,,Београд,, Београд важе на деловима рибарског
подручја којим газдује ШГ,,Београд,, риболовне воде река Саве и Дунава.
Дозвола за привредни риболов важи искључиво уз личну карту .
Годишњa дозвола за привредни риболов гласи на име и важи уз личну карту.
Годишњу дозвола за привредни риболов издаје корисник РП на захтев привредног друштва или
предузетника.Уз захтев за издавање дозволе за привредни риболов привредно друштво или предутетник
доставља доказ о испуњености услова из члана 32. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда.
Годишња дозвола за привредни риболов која се издаје привредном друштву или предузетнику, важи
само за једно лице у рaдном односу код привредног друштва, односно за предузетника.
Годишња дозвола за привредни риболов одузима се лицу које престане да испуњава услове за
обављање привредног риболова , ако се утврди да је дозвола издата на основу нетачних података или
ако то лице привредни риболов обавља супротно одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда.
У случају привременог прекида обављања делатности предузетник је дужан да најкасније у року од три
(3) дана од дана настанка разлога привремене спречености, врати дозволу за привредни риболов
кориснику РП који је издао дозволу.
Привредни рибар је у обавези да редовно попуњава образац евиденције дневног улова (образац Е2).
Привредни рибар је у обавези да првог радног дана у месецу кориснику рибарског подручја достави у
два примерка попуњен, потписан и оверен образац месечног улова (образац Е3) за претходни месец, с
тим што корисник један примерак задржава за себе, а други потписан и оверен примерак враћа
привредном рибару.

Привредни рибар је у обавези да најкасније до 31. децембра текуће године преда кориснику у два
примерка попуњен, потписан и оверен образац годишњег улова (образац Е3), с тим што корисник један
примерак задржава за себе, а други потписан и оверен примерак враћа привредном рибару.
Приликом попуњавања месечног и годишњег извештаја у колону назив врсте, уноси се тачан назив
врсте, без коришћења израза бела риба.
Корисник ће водити евиденцију примљених месечних и годишњих извештаја.
Привредном рибару који не достави годишњи извештај у прописаном року неће се издати дозвола за
следећу годину.
Врсте и цене дозволе за привредни риболов су следеће:
1.за све алате------------------------ 90 000,00 динара
2.бућка-------------------------------- 40 000,00 динара
Један привредни рибар може имати највише 30 алата видно обележених плочицом коју издаје корисник
Рибарског подручја, након склапања уговора (плочица садржи назив корисника – ЈП „Србијашуме“,
назив шумског газдинства- ШГ „Београд“ назив рибарског подручја – РП „Београд“, серијски број
дозволе привредног рибара и редни број алата).
Привредни риболов обавља се мрежарским, удичарским и самоловним алатима и средствима
који не угрожавају јувенилне примерке риба и животиња којима се риба храни.
За обављање привредног риболова не могу се користити мрежарски алати (обруч, кошара, завеса или
дрљача) и удичарски алати (грабуља, трокрака удица, самица и пампурски струк).
Мрежарски алати се деле на стајаће и повлачеће.
Стајаћи мрежасти алати су стајаће мреже. Стајаће мреже које се користе у периоду летњег рачунања
времена имају страну окаца најмање 50 мм у сувом стању, односно 46 мм у влажном стању, а у периоду
зимског рачунања времена имају страну окаца најмање 40 мм у сувом стању односно 37 мм у влажном
стању.
Повлачећи мрежарски алати су повлачеће и поклапајуће мреже. Повлачеће мреже које се користе у
периоду летњег рачунања времена имају страну окаца најмање 50 мм у сувом стању, односно 46 мм у
влажном стању, а у периоду зимског рачунања времена имају страну окаца најмање 40 мм у сувом
стању односно 37 мм у влажном стању и користе се без додатних помагала за лов рибе повлачењем по
дну.
Поклапајуће мреже које се користе у периоду летњег рачунања времена имају страну окаца најмање 50
мм у сувом стању, односно 46 мм у влажном стању, а у периоду зимског рачунања времена имају
страну окаца најмање 40 мм у сувом стању односно 37 мм у влажном стању, осим сачме која има страну
окаца најмање 30 мм у сувом стању ,односно 28 мм у влажном стању.
Лов живих мамаца за привредни риболов обавља се помоћним мрежарским средствима (рогач, черенац
и сачма).
Страна окаца мрежарских и помоћних мрежарских средстава у сувом стању одређује се мерењем
размака од 11 чворова и дељењем добијеног броја са 10. При мерењу окаца мрежарских и помоћних
мрежраских средстава у влажном стању дозвољава се смањење размака за 5%.
Удичарски алати за привредни риболов су струкови који могу имати од 10 до 100 удица. Начин излова
рибе бућком обавља се помоћу удичарског алата главног канапа са једном једнокраком удицом и једног
штапа са једном једнокраком удицом и средства бућка.
Самоловни алати су бубњеви или вршке и сенкери и имају страну окца најмање 50 мм у сувом стању,
односно 46 мм у влажном стању, а пречник првог обруча бибњева или вршки и сенкера не може бити
већи од 1,4 м.

Сенкери који се користе у периоду од 01. децембра до 1. марта имају страну окца најмање 30 мм у сувом
стању, односно 28 мм у влажно стању.
Привредни рибар је у обавези да се придржава периода забране употребе стајаћих и самоловних
мрежарских алата прописаних законом и подзаконским актима.У складу са Правилником о начину,
алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и начину, алатима, опреми и
средствима којима се обавља рекреативни риболов („Сл.гл. РС“ број 9/2017) стајаћи мрежарски алати
и самоловни алати не користе се у периоду од 1. априла до 31. маја.
Стајаћи мрежарски алати користе се у времену од 17 до 08 часова у периоду летњег рачунања времена ,
а у периоду зимског рачунања времена користе се без временског ограничења.
Стајаћи мрежарски алати и самоловни алати, осим бубња, не могу се користити на растојању мањем од
30 м од обале риболовне воде, укључујући и обале речних ада. Постављање мрежарских алата у
риболовну воду врши се до једне половине ширине исте.
Мрежарски алат са супротне обале водотока реке или друге риболовне воде (канала, мртваје ,баре,
рукавца и сл) не поставља се истовремено.
Стајаћи мрежарски алати и самоловни алати не могу се користити на риболовним водама или
њиховим деловима који су Програмом управљања рибарским подручјем одређени као посебна
станишта риба на растојању мањем од 200 м од границе посебног станишта риба, узводно,
низводно и ка матици реке. На рибарском подручју „Београд“ Јојкићев Дунавац је одређен као
посебно станиште риба.
Приликом обављања привредног риболова дозвољен је неограничен лов свих алохтоних врста : сивог
тостолобика, белог тостолобика, амура, обе врсте америчког сомића, сунчице , амурског чебачока,
амурског спавача, бабушке, великоустог баса, краткокљунг шилцета.
Трајно се забрањује улов следећих врста:
моруна, сим, паструга, атланска јестра, дунавска јестра, европска јегуља, главатица, дунавска харинга,
црноморска харинга, црнка, светлица , дримски шарадан, лињак, златни караш, чиков, све врсте рода
Eudontomyzon spp., све врсте рода Lampetra, велики вретенар, мали вретенар, балонов балавац, вијун,
вијуница, балкански вијун, бугарски вијун, пегунца, источна мрена, белка, караманова бодорка, речни
рак, поточни рак.
Привремено се забрањује улов за следеће врсте риба и то у периоду:
- кечига ____________________________________ од 01. марта до 31. маја
- младица ____________________________________ од 01. марта до 31. августа
- поточна , дримска, македонска пастрмка _________ од 01.октобра до 01. марта.
- липљен ____________________________________ од 01. марта до 31. маја
- штука ____________________________________ од 01. фебруара до 31. марта
- буцов ____________________________________ од 15. априла до 15. јуна
- шаран _____________________________________ од 01 .априла до 31. маја
- сом
_____________________________________ од 01. маја до 15. јуна
- смуђ _____________________________________ од 01. марта до 30. априла
- смуђ камењар________________________________ од 01. марта до 30. априла
- мрена ______________________________________ од 15. априла до 31. маја
- деверика ___________________________________ од 15. априла до 31. маја
- плотица ____________________________________ од 15. априла до 31. маја
- јаз
____________________________________ од 15. априла до 31. маја
- клен
____________________________________ од 15. априла до 31. маја
- скобаљ ____________________________________ од 15. априла до 31. маја
Забрањује се лов и промет следећих врста риба чија је дужина мања од наведених и то :
- кечига ---------------------------------------- 40 цм
- младица-------------------------------------- 100 цм
- поточна пастрмка-------------------------- 25 цм

- дримска пастрмка------------------------- 25 цм
- македонска пастрмка---------------------- 25 цм
- липљен---------------------------------------- 30 цм
- штука------------------------------------------ 40 цм
- мрена------------------------------------------ 25 цм
- поточна мрена------------------------------- 15 цм
- шаран----------------------------------------- 30 цм
- деверика-------------------------------------- 20 цм
- плотица--------------------------------------- 20 цм
- јаз---------------------------------------------- 20 цм
- скобаљ---------------------------------------- 20 цм
- клен------------------------------------------- 20 цм
- буцов----------------------------------------- 30 цм
- носара---------------------------------------- 15 цм
- кркуша--------------------------------------- 10 цм
-сом--------------------------------------------- 60 цм
-смуђ------------------------------------------- 40 цм
- смуђ камењар------------------------------ 25 цм
- гргеч------------------------------------------ 10 цм
- манић---------------------------------------- 25 цм
- речна шкољка----------------------------8 цм
ТОКОМ 2018. И 2019. ГОДИНЕ НА РП „БЕОГРАД“ ЗАБРАЊЕН ЈЕ РИБОЛОВ КЕЧИГЕ.
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 мора се одмах , на
месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења.
Делови рибарског подручја „Београд“ проглашени за посебна станишта риба, као и делови на
којима важе органичења употребе техника, опреме и алата за привредни риболов, видно су
обележени таблама жуте боје.
Ограничења техника, опреме и алата за привредни риболов на РП „Београд“ утврђени
Програмом управљања рибарским подручјем „Београд“:
•
У току једног дана рибар може да користи највише 30 појединачних алата. Сви стајаћи
мрежарски алати морају бити извађени из воде до 08:00 часова ујутру током летњег рачунања времена и
зими без ограничења.
•
Стајаћи мрежарски алати и самоловни алати, осим бубња не могу се користити на растојању
мањем од 30 м од обале риболовне воде, укључујући и обалу речне аде.
•
Бубњеви морају бити видно обележени и то штапом који мора да вири из воде најмање 10 цм.
•
На сваком алату мора бити привезана идентификациона плочица са серијским бројем дозволе
рибара и то на канапу који је ближи обали или на узводном везу алата уколико је алат положен
паралелно са обалом, а на бубњевима на канапу којим је алат привезан за штап тако да је
идентификациона плочица уочљива са воде.
Осим овога:
•
Током целог времена коришћења рибарског подручја, забрањује се сваки облик риболова у
посебном станишту риба, као и употреба и постављање стајаћих мрежарских алата и самоловних алата
на растојању мањем од 200 м од границе посебног станишта риба, узводно, низводно и ка матици реке, а
што се пре свега односи на посебно станиште „Јојкићев Дунавац“;

•
током летњег рачунања времена дозвољен је рекреативни риболов у времену од 03 до 23 часа,
односно током летњег рачунања времена забрањен је рекреативни риболов ноћу у времену од 23 до 03
часа на следећим локацијама:
- река Дунав од 1173. км до 1168. км речног тока;
- река Сава од 49. км речног тока до ушћа у Дунав.
Током трајања Програма спроводиће се следеће мере заштите рибарског подручја и рибљег
фонда:
•
Чување и заштита посебних станишта риба: Ова мера, осим трајне забране сваког облика
риболова у посебним стаништима риба, подразумева и забрану вађења песка, шљунка, камења и
пањева, као и забрану предузимања радњи којима се нарушавају природне еколошке одлике риболовних
вода, односно посебних станишта риба и угрожава рибљи фонд.
•
У периоду од 01. фебруара до 15. јуна, у стварно и потенцијално плавним зонама као природним
плодиштима, на реци Дунав - у каналу Балатон (1178. км) и Батином каналу (1173.-1175. км), и на реци
Сави на локалитету Ада Маџарлија (14. км) забрањено је обављање привредног риболова. У осталом
делу године, односно од 16. јуна до 31.јануара дозвољена је употреба самоловног алата „бубња“.
•
Током целе године забрањена је употреба сенкера и мрежарских алата на следећим локацијама:
Рукавац Аде Хује 1163. км, Мале воде и Великоселски рит 1150. км, Лука Београд, Лука Панчево. Сава Чукарички рукавац 6. км, зона Бродоградилишта Београд 4. км, Лева обала 8.-11. км (канал Галовица и
Петрац од ушћа у Саву до црпне станице), Јаковачки канал 16. км, ушће реке Колубаре 27. км.
•
У периоду од 1. маја до 15. јуна на рибарском подручју је забрањена употреба струка,
удичарског алата за привредни риболов.
•
Рекреативни риболов забрањен је на каналу „Визељ“ у дужини од 600 м на локацији 3 км +150 м
до 3 км +750 м. Ова забрана је у складу са реалним потребама Кану-Кајак Клуба „БСК“ Борча, да на
овом подручју несметано обавља своје спортске активности.
Осим наведених мера спроводиће се и следеће:
•
спровођење одредби прописаних Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
( „Службени Гласник РС”, број 128/14) и свих важећих поџаконских аката;
•
спровођење мера појачаног чувања и контроле рибљег фонда у периоду мреста главних и
риболовно значајних рибљих врста, на свим препознатим плодиштима.
•
ефикасно сузбијање и спречавање сваког облика криволова;
•
на свим риболовним водама вршити строгу контролу улова риба према прописаној минималној
ловној дужини;
•
уредно и законски прописано обележавање одговарајућим таблама риболовних вода на
рибарском подручју, а посебно посебних станишта риба и вода под посебним режимима риболова и
њихово редовно одржавање;
•
контрола забране риболова врста које су трајно или привремено (у време мреста) забрањене за
риболов;
•
контрола потпуне забране риболова на посебним стаништима риба;
•
праћење активности матичних примерака риба током периода репродукције;
•
продужиће се период забране лова на рибље врсте у периоду мреста, уколико се процени да су
услови за мрест били неповољни и да је рибама потребно још времена да се успешно измресте;
•
контрола да ли се рекреативни и привредни риболов одвијају у складу са прописаним режимом;
•
интензивирање активности на сузбијању криволова, посебно у вези са коришћењем забрањених
техника као што је електрориболов, риболов помоћу плина, експлозива и другим неозвољеним алатима
и средствима;
•
контрола употребе сонара као помоћног средста искључиво при вршењу рекреативног
риболова.

Забрањено је на рибарском подручју и другој риболовној води:
- ловити, поседовати и уништавати рибљу млађ и примерке рибе у време мреста и ловостаја;
- ловити рибу руком;
- ловити рибу експлозивом и другим распрскавајућим средствима, харпуном, остима, подводном
пушком и другим забрањеним или недозвољеним средствима и алатима, ватреним оружјем, струјом,
вештачким изворима светлости или хемијским и другим средствима која убијају, трују или омамљују
рибу;
- преграђивати водени ток привременим или сталним преградама које ометају пролаз рибе, ако то није
предвиђено инвестиционо-техничком документацијом за изградњу, односно реконструкцију објекта
или постројења, осим за хидроенергетска постројења инсталиране снаге веће од 1 МW;
- ловити ноћу младицу ,липљена и пастрмку;
- затварати, одвраћати и исцрпљивати воду из риболовне воде, ако се тиме проузрокује опасност за
опстанак рибе;
- нагло ,технички неоправдано, испуштати воду из природних и вештачких језера и других акумулација
ако се тиме проузрокује опасност за опстанак рибе;
- ометати постављање табли којима се обележава рибарско подручје , посебно станиште, природно
добро, рибњак или риболовна вода за риболов под посебним условима и местима на којима је риболов
забрањен, као и вршити оштећења и премештање табли;
- спречавати спашавање рибе и рибље млађи ,са земљишта које је поплављено;
- кретање лица без дозволе за привредни риболов 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 објектима, возилима и пловним
објектима која се налазе на риболовној води или на другим објектима на рибарском подручју од стране
лица која нису овлашћена за обављање привредног риболова или риболова у научноистраживачке
сврхе;
- мочити лан, дивизму о конопљу;
- ловити рибу потезањем, односно качењем удице за тело-грабуљањем;
- спречавати на било који начин , рибочувара у извршењу одредби из члана 14. Закона о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда;
- спречавати или ометати лица која поседују дозволу за привредни или рекреативан риболов да на
риболовној води обавља исти;
- постављање ограда или било каквих препрека којима се спречава приступ рибочувара риболовној
води;
- употреба алата за привредни риболов на води која није намењена за обављање привредног риболова;
- загађивати риболовну воду штетним и опасним материјама које могу мењати или погоршавати
устаљени квалитет риболовне воде и на тај начин угрожавати рибљи фонд;
- поседовање рибе која је уловљена супротно одредбама Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда („Сл.гл.РС“, бр.128/14).
ЈП „Србијашуме“
ШГ „Београд“
Београд

