Нацрт
На основу члана 19. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда („Службени гласник РС”, број 36/09), министар животне средине и просторног
планирања доноси
ПРАВИЛНИК
О ФОРМИ, САДРЖАЈУ И ОБИМУ ФИНАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О КОРИШЋЕЊУ
РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују форма,
извештаја о коришћењу рибарског подручја.

садржај

и

обим

финалног

Члан 2.
Финални извештај о коришћењу рибарског подручја корисник доставља
министарству у писаној и електронској форми.
Финални извештај о коришћењу рибарског подручја садржи све релевантне
податке приказане у годишњим извештајима о коришћењу рибарског подручја и својим
обимом мора бити исти или већи од обима података садржаним у годишњим извештајима
о коришћењу рибарског подручја.
Члан 3.
Финални извештај о коришћењу рибарског подручја садржи:
1) податке о кориснику рибарског подручја;
2) податке о рибарском подручју;
3) основне хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике вода
рибарског подручја;
4) податке о категоризизацији риболовних вода, рибљим врстама у водама
рибарског подручја, процену њихове биомасе (количине) и годишње продукције са
посебним освртом на риболовно најзначајније врсте, a на основу Програма управљања
рибарског подручја;
5) предузете мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
6) спроведена порибљавања по врстама и количини риба и времену и месту
порибљавања;
7) предузете мере за заштиту рибљих плодишта, риба и рибље млађи са плавних
подручја;
8) дозвољени излов рибе по врстама и количинама на основу годишњег прираста
рибљег фонда;
9) предузете мере унапређењa риболовних активности, као и за унапређење
риболовног туризма на рибарском подручју;
10) организацију рибочуварске службе и број рибочувара;
11) податке о раду рибочуварске службе (прилог 1);
12) економске показатеље коришћења рибарског подручја;
13) средства утрошена за спровођење програма управљања рибарским подручјем за
сваку годину појединачно и збирно, као и начин обезбеђивања и коришћења тих
средстава;

14) сваку промену на рибарском подручју која је од значаја за коришћење
рибарског подручја.
Подаци из става 1. тач. 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12) и 13) приказују се упоредним
прегледом за сваку годину коришћења рибарског подручја, табеларним приказом.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
Гласнику Републике Србије”.
Број
У Београду, ___________. 2009. године
МИНИСТАР
Др Оливер Дулић

Прилог 1
РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ:
КОРИСНИК:
РИБОЛОВНЕ ВОДЕ:
ГОДИНА:

Укупан број радних налога
Поднете кривичне пријаве
Поднете прекршајне пријаве
ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ОДУЗЕТА СРЕДСТВА И АЛАТИ

Одузети апарати за електрориболов
Одузети чамци
Одузети ванбродски мотори
Одузети мрежарски алати (у комадима)
Одузете мрежарски алати (у метрима)
Одузети сенкери
Одузети бубњеви
Одузети удичарски алати за за привредни
риболов
Одузета средства, алати и опрема за рекреативни
риболов
Остало

