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Документ се може репродуковати исључиво у целости. 1 

1. Увод 
Стратегија инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења 
рибљег фонда је резултат потребе Сектора за инспекцијске послове(у даљем 
тексту СИП) да дефинише механизме реализације овлашћења и обавеза 
дефинисаних законским актима, националним стратегијама као и циљевима 
дефинисаним мисијом СИП-а.  

Истовремено израдом ове стратегија СИП усклађује свој рад са захтевима 
Препоруке Европског Парламента и Савета од 4. априла 2001. о минималним 
критеријумима за инспекције заштите животне средине у државама 
чланицама (2001/331/ЕZ) односно у складу са смерницама Мреже Европске 
Уније за имплементацију и спровођење закона у области животне средине 
(„European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law (IMPEL)“-у даљем тексту ИМПЕЛ мрежа).  

Неопходно је напоменути да се поменута препорука ЕУ као и смерница 
ИМПЕЛ мреже не примењују директно на област заштите рибљег фонда с 
обзиром да је њена иницијална намена предвиђена за примену у области 
контроле индустријских објеката. Међутим, без обзира на наведено, приступ 
дефинисан у смерницама је, уз неопходне модификације, у потпуности 
применљивим и на област рибљег фонда. Такође, усвајањем и 
имплементацијом оваквог приступа иде се у сусрет захтевима који ће тек 
бити дефинисани и на територији ЕУ. 

Ревизија стратегија инспекцијског надзора у области заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда је је предвиђена постојећом стратегијом која 
усвојена у септембру 2010. године и представља резултат активности и 
реализације циљева дефинисаних у њој.  

Поред реализације организационих циљева, израда стратегија, између 
осталог, треба да служи у следеће сврхе: 

 Да помогне у фокусирању рада и развоја инспекције,  
 Да илуструје постављене циљеве и критеријуме за оцену успешности 

рада инспекције; 
 Да понуди критеријуме у односу на које се може вршити евалуација и 

ревизиј рада инспекције и  
 Да понуди транспарентност и јасноћу контролисаним корисницима 

риболовних вода као и другим заинтересованим странама. 

2. Методолошки приступ 
Методолошки приступ који је примењен у овој стратегији генерално је 
дефинисан документима ИМПЕЛ мреже. Уважавајући основне принципе и 
захтеве постулиране у референтим документима предвиђеним за управљање 
инспекцијама у областима животне средине стратегија је организована кроз 
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15 поглавља. Поред докумената предвиђених за управљање инспекцијама у 
областима животне средине коришћени су и референтни документи 
предвиђени за инспекторе за заштиту животне средине као и водичи и 
смернице за планирање инспекција.  

Полазећи од горе наведених основа извршене су неопходне модификације у 
циљу прилагођавања специфичностима које носи инспекцијски надзор у 
области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда као и модификације 
узроковане специфичностима законског оквире Р Србије те просторног 
оквира АП Војводине. Независно од овога генерално је дефинисан и усвојен 
циклус инспекције у области животне средине који има 7 корака, а који су 
приказани на слици 1. 

1b. Дефинисање приритета
• Процена ризика
• Рангирање и класификација
• Ресурси

1а. Опис контекста
• Дефинисање обима
• Прикупљање података

1ц. Дефинисање циљева и 
стрaтегије

• Циљеви
• Стартешки приступи у циљу 

обезбеђења усклађености

1д. Планирање и ревизија
• Организациони, људски и 

финансијски услови
• План и распоред 

инспекција
• Ревизија

2. Оквир за реализацију
• Радни протоколи и упутства
• Протоколи за комуникацију
• Менаџмент и размена 

података

3. Реализација и 
извештавање

• Планиране инспекције
• Ванредне инспекције
• Извештавање

4. Монитринг перформанси
• Мониторинг
• Екстерно извештавање

 
Слика 1. Циклус инспекције у области животне средине 
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Имајући у виду да је корак 1 реализован током израде првог издања 
стратегије, основна, суштинска измена у овом издању је замена искуственог 
модела у процени ризика (где се термин „ризик“ употребљава начин 
дефинисан у Еuropean Union Network for the Implementation and Enforcement 
of Environmental Law (IMPEL), „Step-by-step guidance book for planning of 
environmental inspection“, 2008) и рангирања објеката надзора, са типичним 
модулом процене ризика и рангирања објеката надзора (термини за оба 
модула се користе у контексту дефинисаном у Swedish Environmental 
Protection Agency, „Draft abstract sheet on methods for risk based classification 
and ranking of inspection objects (installations and activities)”).  

3. Законски оквир 
Област рибљег фонда је уређена Законом о одрживом коришћењу рибљег 
фoнда ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)(у даљем тексту Закон) као основним 
законом и одговараjућим подазаконски актима донешеним на основу Закона. 
Надлежност покрајинске иснпекције је дефинисана навединим Законом и 
Законом о утврђивању надлежности аутономне покрајине војводине("Сл. 
Гласник РС", бр. 99/2009), чланом 22: 

„АП Војводина, преко својих органа, у области рибарства, у складу са 
законом: 

1) даје сагласност на програме унапређења рибарства на 
рибарским подручјима на територији АП Војводине; 
2) уступа на коришћење рибарска подручја на територији АП 
Војводине;  
3) убира средства од накнада за коришћење рибарског подручја 
на територији АП Војводине;  
4) обавља послове инспекцијског надзора у области заштите и 
одрживог коришћења рибљег фонда корисника рибарских 
подручја у заштићеним природним добрима на територији АП 
Војводине и промета риба на територији АП Војводине.  

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.„ 

Такође, општа надлежност је утврђена и чланом 28 Законом о утврђивању 
надлежности аутономне покрајине војводине("Сл. Гласник РС", бр. 99/2009). 

Комлетан списак законске регулативе која се односи на област одрживог 
коришћења рибљег фонда, а која се примењује у инспекцијском надзору је 
дат у оквиру 1 

Поред наведеног, као основ за дефинисање циљева у инспекцијском надзору 
кориштен је Национални програм заштите животне средине (Сл. Гласник РС, 
бр. 12/2010), односно делови програма који се односе на рибљи фонд и то: 
поглавље 6-Привредни сектори и њихов утицај на животну средину и 
поглавље 7-Циљеви заштите животне средине.  
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Оквир 1. Законска регулатива која се односи на област одрживог коришћења 
рибљег фонда 

4. Институционали оквир 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине (у даљем тексту Секретаријат) унутрашњом организацијом, у 
сектору за инспекцијские послова (у даљем тексту СИП), има распоређена 4 
инспектора за област заштите и одрживог коришћења рибљег фонда. 
Истовремено на пословима везаним за ову област, су распоређена два 
стручна сарадника, који су ангажованим на осталим пословима дефинисаним 
законом, а који нису предмет инспекције. До доношења Закона надлежност 
над овом облашћу је имао Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство са којим су корисници риболовних подручја 
склопили уговоре о уступању на коришћење. Законом је као друго степени 
орган дефинисано Министарство животне средине, рударства и просторног 
планирања (у даљем тексту Министарство).  

⇒ Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда("Сл. Гласник РС", бр. 
36/2009); 

⇒ Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја ("Сл. Гласник 
РС", бр. 79/2009); 

⇒ Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу 
рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке ("Сл. Гласник РС", 
бр. 7/2010); 

⇒ Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда ("Сл. Гласник РС", бр. 
104/2009 и 49/2010); 

⇒ Правилник о категоризацији риболовних вода("Сл. Гласник РС", бр. 13/2010); 
⇒ Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 

риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 
рекреативни риболов("Сл. Гласник РС", бр. 73/2010); 

⇒ Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и 
садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране рекреативног 
риболовца ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2009); 

⇒ Решење о проглашавању природних рибљих плодишта на рибарским 
подручјима ("Сл. Гласник РС", бр. 76/94 и 79/2002); 

⇒ Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем 
фонду ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2009); 

⇒ Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов ("Сл. Гласник 
РС", бр. 73/2010); 

⇒ Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов ("Сл. 
Гласник РС", бр. 73/2010); 

⇒ Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни 
риболов("Сл. Гласник РС", бр. 71/2009 и 20/2010); 

⇒ Правилник о форми, садржају и обиму финалног извештаја о коришћењу 
рибарског подручја ("Сл. Гласник РС", бр. 70/2010); 

⇒ Правилник о програму мониторинга ради праћење стања рибљег фонда у 
риболовним водама ("Сл. Гласник РС", бр. 71/2010); 
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Интеринституционална сарадња је на релативном добром нивоу, нарочито са 
Министарством с којим се редовно размењују информације и са којим је у 
неколико наврата организовано више састанака који су за тему имали 
инспекцијцки надзор. 

5. Просторни оквир  

Рибарско подручје Србија- Војводина је дефинисано Решењем о одређивању 
рибарских подручја("Сл. Гласник РС", бр. 115/2007 и 49/2011) и то на 
следећи начин:  

„Рибарско подручје "Србија - Војводина" одређује се на риболовним 
водама водотока река: Дунав од 1433 км до 1187 км и од 1112 км до 
1075 км, Сава од 207 км до 121 км и од 95 км до 62 км, Тиса, Босут, 
Студва, Смогва, Бегеј, Тамиш, Нера, основне и детаљне каналске 
мреже хидромелиорационог система ДТД и на риболовним водама 
природних и вештачких језера, бара, мртваја, канала и других 
риболовних вода у којима живе рибе, осим риболовних вода вештачког 
језера "Шелевренац", парцела број 1820/1, КО Крушедол село, КО 
Крушедол Прњавор и КО Марадик. 

Граница рибарског подручја "Србија - Војводина" полази од државне 
границе Републике Хрватске, иде реком Савом низводно левом обалом 
од 207 км до 175 км управно на матицу реке до државне границе Босне 
и Херцеговине, затим иде десном обалом реке Сава од 175 км до 
Јарчине 121 км и од 95 км до ушћа реке Вукодраж 62 км, реком Дунав 
од моста на путу Смедерево - Ковин 1112 км до ушћа Нере 1075 км и 
државним границама Републике Румуније и Републике Мађарске. 

Рибарско подручје из става 1. ове подтачке користи се за спортски 
риболов, осим риболовних вода реке Сава, Дунав и Тиса које се могу 
користити и за привредни риболов.“ 

На овом простору је дефинисано око 70 риболовних вода које су предмет 
контроле покрајинске инспекције. Од тога су за 66 риболовних вода 
прикупљени и обрађени подаци. Број, тип и укупна величина риболовних 
вода је приказана у табели 1. 

Табела 1. Број, тип и укупна величина риболовних вода 
 

 

 

Тип риболовне воде Број [km/ha] 
Реке, канали и каналски системи 37 2025 

Акумулације/језера 29 1857 
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Инспекција је организована преко три подручне јединице(Суботица-2 
инспектора, Сомбор и Вршац-по један инспектор) чија су приближна 
подручја одговорности, приказане на слици 2. 

 

Слика 2. Приближна подручја одговорности подручних јединица 

6. Технички капацитети 

Покрајинска инспекција располаже са 4 инспектора који од опреме 
располажу са укупно 3 возила, канцеларијама и уобичајним канцеларијским 
прибором. Инспекција не располаже са осталом опремом како је дефинисано 
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Правилником о врсти опреме и садржини и изгледу ознаке инспектора за 
заштиту животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 35/2005, 23/2006, 7/2007, 
64/2007 и 94/2008). Територијални распоред инспекције је неравномеран са 
обзиром да је подручје одговорности Срем у надлежости инспектора који је 
стациониран у подручној јединици Суботица те је време одзива дугачко. 
Истовремено, удаљеност од Суботице до предметне територије је релативно 
велика те је постојећи распоред нерационална и са аспекта искоришћења 
ресурса. 

СИП је током 2010 године успоставио јединственом базу података као 
неопходан алат у планирању и реализацији инспекције. Успостављање базе 
података је било предвиђено претходним издањем стратегије инспекцијског 
надзора у овој области. У оквиру ове базе података инспекција располаже са 
подацима приказаним у прилогу 4. 

7. Анализа тренутног стања 

7.1. Општа анализа 
У циљу анализе постојећег стања у области инспекције урађена је „SWOT„ 
анализа као објективан аналитички инструмент за оцену тренутног стања. 

Снаге Слабости 
 Независно и професионално особље; 
 Добро познавање објеката надзора; 
 Релативно дуга присутност на 

територији надзора; 
 Активно учешће у аналитици 

законске регулативе; 
 Препознатљивост у области надзора; 
 Добра сарадња са корисницима; 
 Релативно добра законска основа у 

области надзора; 

 Неадеквтана техничка опремљеност; 
 Неадекватан однос појединих корисника 

према законским обавезама; 
 Недовољна информисаност корисника о 

законским обавезама; 
 Недовољан број особља; 
 Недовољна информисаност јавности о 

активностима инспекције; 
 Недовољна улагања у област рибљег фонда; 
 Неадекватна законска регулатива у области 

заштите вода; 
 Недовољна сегрегација риболовних вода 

које се уступају на коришћење; 

Прилике Претње 
 Даљи развој законске регулативе у 

области заштите животне средине у 
циљу хармонизације са ЕУ прописима 

 Пораст средстава уложених у 
заштиту животне средине-област 
рибљи фонд од стране 
Секретаријата; 

 Независност у поступању и 
партнерски однос у раду са 
Министарством. 

 Недовољан утицај на креирање законске 
регулативе; 

 Недовољна информисаност јавности о 
надлежностима појединачних инспекцијских 
органа; 

 Висока инвестициона улагања у тeхнологије 
за пречишћавање отпадних вода; 

 Недостатк стратешких докумената у области 
заштите рибљег фонда; 
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7.2. Анализа реализације издања 1 Стратегије инспекцијског 
надзора 

У циљу анализе реализације издања 1 Стратегије инспекцијског надзора 
ниже су представљени специфични циљеви дефинсани истом као и ниво 
реализције: 

Табела 2. Циљеви и ниво реализације циљева постављених издањем 1. 
Стратегије инспекцијског надзора. 

Специфични циљ дефинисан издањем 1 
Стратегије инспекцијско надзора 

Ниво 
реализације/статус 

1. Класификовати риболовне воде према степену 
ризика; Реализовано 

2. Успоставити јединствену базу података за 
риболовне воде и дефинисати нулто стање Рализовано 95 % 

3. Унапредити чување рибарског подручја 

Види тачку 7.2.2 
4. Унапредити рад рибочуварске службе 
5. Унапредити однос корисника риболовних вода 
6. Унапредити очување рибљег фонда 
7. Дефинисати јединствену методологију рада 

инспектора у случају угинућа Реализовано 

7.2.1. Анализа рада инспекције у периоду август 2010-август 
2011 

Анализа рада инспекције је приказана у табелама 3- 5. и на сликама 3 и 4. 

Табела 3. Приказ броја инспекција за област рибљи фонд 
 Број инспекција 

Пријаве 
 

Планске 
По 

пријави 

По 
захтеву 
странке 

По 
налогу 

Укупно 

Вршац 133 6 16 0 155 7 
Сомбор 109 0 6 0 115 1 
Суботица(Срем) 169 15 4 2 190 12 
Суботица 171 26 4 4 205 2 
Укупно 582 47 30 6 665 22 
       
Просечан број инспекција на годишњем нивоу по инспектору 166,3 

 
Просечан број инспекција на месечном нивоу СИП-рибљи фонд 55,42 

 
Просечан број инспекција на месечном нивоу по инспектору 13,85 
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Табела 4. Преглед броја инспекција по појединим законским захтевима 

Врста контроле Број 
инспекција 

Коришћење рибарских подручја 6 
Испуњеност услова правних лица којима су уступљена рибарска подручја 6 
Уплата накнаде за коришћење рибарских подручја 34 
Обележавање рибарских подручја 52 
Испуњеност услова рибочувара 12 
Рад рибочувара 21 
Спровођење обавеза од стране корисника 43 
Доношење програма управљања рибарским подручјем 18 
Програми управљања рибарским подручјем и привремени програми 
управљања рибарским подручјем 1 

Годишњи програм управљања рибарским подручјем 6 
Усклађивање програма управљања рибарским подручјима 1 
Извештај о коришћењу рибарског подручја 14 
Забрањене радње на рибарском подручју 6 
Обележавање рибљих плодишта 10 
Порибљавање риболовних вода 27 
Забрана уношења алохтоних врста риба 9 
Санациони излов 16 
Услови за обављање привредног риболова 8 
Годишња дозвола за привредни риболов 5 
Број издатих дозвола за привредни риболов  3 
Дозвола за рекреативни риболов 42 
Дозвола за риболов у научноистраживачке сврхе 9 
Услови за обављање промета рибе 34 
Ограничења промета рибе 8 
Стручни испити за рибочувара  6 
Обележавања граница рибарског подручја 46 
Ловостаја за поједине врсте риба на РП или делу РП и о забрани лова риба 
које немају прописану величину 14 

Лиценце за рибочувара 2 
Евиденција улова риболоваца 2 
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 
риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 
рекреативни риболов 

22 

Правилнику о условима и начину организовања рибочуварске 
службе,обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке 45 

Остало 93 
Укупно 665 
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Слика 3. Преглед броја инспекција по подручним јединицама током године 

 

 
Слика 4. Преглед укупног броја инспекција по подручним јединицама 
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Табела 5. Број реализованих инспекција по риболовним водама 

Подручна јединица Назив риболовне воде Број 
инспекција 

Сомбор 

ХС ДТД на подручју јужне и западне 
Бачке 33 

Бегечка јама 10 
Јегричка 10 

СРП „Горње подунавље” 20 
Бељанске баре 4 

„Тиквара” 11 
Ковиљско Петроварадински рит 13 

Карађорево 3 

Суботица (Срем) 

Река Босут и Студва 10 
Акумулационо језеро Љуково 13 

Акумулационо језеро Добродол 7 
Акумулационо језеро Борковац 7 
Акумулационо језеро Манђелос 6 

Акумулационо језеро Чалма 7 
Рака Дунав од 1297 км.до 1233 км. 24 

Акумулационо језеро Бруја 8 
Акумулационо језеро Сот 8 

Акумулационо језеро Мохарач 8 
Река Сава од 48 км.до 95 км. 5 

Рака Сава о д 121 км. До 207 км. 8 
Акумулационо језеро Међеш 13 

СРП „Засавица“ 5 
СРП „Обедска Бара“ 8 

Суботица 

Тиса 19 
Мртва Тиса код Мартоноша 4 

Адорјанско језеро 3 
Позајмиште минералних сиривина код 

Кикинде 2 

Позајмиште минералних сиривина код 
Бачких Винограда 1 

Мртвај Буџак код Аде 1 
Каналски систем Тиса-Палић-Лудаш 1 
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Табела 5. Број реализованих инспекција по риболовним водама-наставак 
Подручна јединица Назив риболовне воде Број 

инспекција 

Суботица 

Позајмиште минералних сиривина код 
Српске Црње 1 

Бара Врбица код Мошорина 0 
Бара Пана 0 

Бара Медењача 2 
Стара Тиса код Бисерног острва 18 

Језеро Лудаш 2 
Језеро Палић 5 

Акумулационо језеро Стара Моравица 14 
Акумулационо језеро Светићево 6 
Акумулационо језеро Велебит 10 
Акумулационо језеро Таванкут 5 

Криваја 6 
Чик од 3.9 км до 9.0 км 11 

Кикиндски канал 2 
Златица 2 

Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј-
део 2 

Стари Бегеј 9-36 км 4 

Вршац 

Дунав 1075-1112 км 24 
Дунав 1077-1091 км Лабудово окно 4 

Дунав 1187-1233 км 19 
канал ДТД -Јужни банат и део средњег 

од 0-110 км 17 

канал Надела 3 
Нера 1 

Пловни Бегеј 0-28  км 2 
Бегеј 0-630 м и 14,5-35 км 2 

Белоцркванска језера 11 
Делиблатско језеро 19 

Бегеј 0,630км - 14,5 км 8 
Стари Бегеј 0-9 км 2 

Тамиш  9 
Укупно 483 
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7.2.2. Анализа рада рибочуварских служби на појединим 
риболовним водама у 2010. 

Анализа рада рибочуварске службе је обухватила неколико фаза:  

 израду обрасца извештаја о раду рибочуварске службе; 
 дистрибуција обрасца корисницима риболовних вода; 
 прикупљање и прелиминарна контрола достављених података; 
 корекција нетачних података и 
 обрада коначних резултата. 

Посебна пажња је посвећена упоредивости резултата због чега су подаци о 
одузетим недозвољеним алатима, опреми и средствима изражени по дужном 
[km] рекa и канала однос по[ха] акумулација и језера. Комплетна анализа је 
приказана у табелама 6-8 и сликама 5 и 6. 

Табела 6. Одузети недозвољени алати, опрема и средстава изражени по 
дужном [km] рекa и канала однос по[ха] акумулација и језера  

Риболовна вода Корисник 
М

р
еж

е 

В
р

ш
ке

 

С
ен

ке
р

и
 

С
тр

ук
 

Гр
аб

уљ
ањ

е 

Ч
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ц
и

 

Ш
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п
о
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м
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и

н
и

ц
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Сава ЈП Војводинашуме 39,6 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дунав 1297-1233 km ЈП Н.Парк Ф. Гора 769,7 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 
Криваја ДОО Панаква 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДТД-Дунав ЈВП Воде Војводине 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Чик ДОО "FAMILIA COOP" 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Тамиш РС Војводине 332,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 
Нера ЈВП Воде Војводине 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Караш ЈВП Воде Војводине 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
пловни Бегеј ЈВП Воде Војводине 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Стари Бегеј ЈВП Воде Војводине 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дунав 1075-1112 km ЈП Војводинашуме 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
Дунав 1187-1233 km ЈП Војводинашуме 142,7 1,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лабудово окно-Дунав 
1077-1091 km 

ЈП Војводинашуме 647,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

стари Бегеј АД Ечка 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
канал Бегеј АД Ечка 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Тиса РС Војводине 119,6 0,1 0,4 2,0 0,0 0,0 0,3 
НС-С.Село Ср-Бечеј ЈВП Воде Војводине 117,8 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 
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Табела 6. Одузети недозвољени алати, опрема и средстава изражени по 
дужном [km] рекa и канала однос по[ха] акумулација и језера-наставак 

Риболовна вода Корисник 
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ДТД (Врбас- Мали 
Стапар, Врбас-Р. 
Крстур, Косанчић-
М.Стапар) 

ЈВП Воде Војводине 143,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

ДТД (Р.Крстур-Богојево, 
Каравуково, Бач, 
Оџаци-Пригревица) 

ЈВП Воде Војводине 144,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

ДТД (Пригревица -
Бездан, М.Стапар -
Бездан, Пригревица -
Сомбор) 

ЈВП Воде Војводине 78,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

ДТД (Б.Паланка,Бечеј) ЈВП Воде Војводине 182,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
ДТД (Н.Бечеј, 
Б.Паланка) 

ЈВП Воде Војводине 26,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

АК ''Међеш'' Доо „Међеш“ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
СРП Ковиљски- 
Петроварадинско рит 

ЈП Војводинашуме 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Белоцркванска језера Криваја 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
РП Краљевац УСР Делиблатско 

Језеро 
1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПП Јегричка ЈВП Воде Војводине 29,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Велебит ДОО Панаква 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Таванкут ДОО Панаква 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Стара Моравица Криваја 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Светићево Криваја 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бара Пана РС Војводине 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бара Медењача РС Војводине 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Тиквара ЈП СРП Тиквара 987,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лудаш ЈП Палић-Лудаш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Палић ЈП Палић-Лудаш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Стара Тиса ЈП Комуналац Бечеј 272,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

 



 [Стратегија инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда] 
 

Документ се може репродуковати исључиво у целости. 
15 

 

Слика 5 . Број заплењених мрежа на рекама и каналима 

ЈП "Војводинашуме" 

ДОО "FAMILIA COOP" 

ЈВП "Водевојводине" 

Риб. Савез Војводине 

ЈП НП "Фрушка Гора" 
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Табела 7. Број и врста аката начињених од стране рибочуварских служби 
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Сава ЈП Војводинашуме 181 44 0 0 21 2 
Дунав 1297-1233 km ЈП Н.Парк Ф. Гора 1618 118 0 0 65 0 
Криваја ДОО Панаква 0 0 0 0 0 0 
ДТД-Дунав ЈВП Воде Војводине 423 0 0 0 15 0 
Чик ДОО „FAMILIA COO“ 429 0 0 0 58 0 
Тамиш РС Војводине 2962 0 62 191 796 0 
Нера ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 0 0 
Караш ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 0 0 
пловни Бегеј ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 0 0 
Стари Бегеј ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 0 0 
Дунав 1075-1112 km ЈП Војводинашуме 390 724 0 0 10 107 
Дунав 1187-1233 km ЈП Војводинашуме 10 14 0 6 1 0 
Лабудово окно-Дунав 
1077-1091 km 

ЈП Војводинашуме 238 742 0 0 11 4 

стари Бегеј АД Ечка 0 0 0 0 0 0 
канал Бегеј АД Ечка 0 0 0 0 52 8 
Тиса РС Војводине 3388 2879 89 320 534 0 
НС-С.Село Ср-Бечеј ЈВП Воде Војводине 721 0 1 0 52 0 
ДТД (Врбас- Мали 
Стапар, Врбас-Р. 
Крстур, Косанчић-
М.Стапар) 

ЈВП Воде Војводине 753 0 0 0 0 0 
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Табела 7. Број и врста аката начињених од стране рибочуварских служби-
наставак 
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ДТД (Р.Крстур-Богојево, 
Каравуково, Бач, Оџаци-
Пригревица) 

ЈВП Воде Војводине 570 0 0 0 3 0 

ДТД (Пригревица -Бездан, 
М.Стапар -Бездан, 
Пригревица -Сомбор) 

ЈВП Воде Војводине 668 0 0 0 18 0 

ДТД (Б.Паланка,Бечеј) ЈВП Воде Војводине 1454 0 20 0 65 0 
ДТД (Н.Бечеј, Б.Паланка) ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 5 0 
АК „Међеш“ „Међеш“ доо 0 0 12 0 0 0 
СРП Ковиљски- 
Петроварадинско рит 

ЈП Војводинашуме 120 0 0 0 4 0 

Белоцркванска језера Криваја 872 0 2 0 8 24 

РП Краљевац 
УСР Делиблатско 

Језеро 
1002 0 0 0 400 0 

ПП Јегричка ЈВП Воде Војводине 0 0 0 0 68 0 
Велебит ДОО Панаква 0 0 0 0 126 0 
Таванкут ДОО Панаква 0 0 0 0 0 0 
Стара Моравица Криваја 2413 0 6 1 187 4 
Светићево Криваја 3280 0 0 3 167 2 
бара Пана РС Војводине 31 0 0 0 0 0 
бара Медењача РС Војводине 4 0 0 0 0 0 
Тиквара ЈП СРП Тиквара 0 0 0 0 0 0 
Лудаш ЈП Палић-Лудаш 0 0 0 0 2 0 
Палић ЈП Палић-Лудаш 31 0 0 0 95 0 

Стара Тиса ЈП Комуналац Бечеј 
1107

0 
0 0 0 211 0 
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Табела 8. Број поднешених пријава од стране рибочуварских служби 
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Сава ЈП Војводинашуме 5 3 0 0 0 0 0 0 
Дунав 1297-1233 km ЈП Н.Парк Ф. Гора 21 18 0 0 0 0 3 0 
Криваја ДОО Панаква 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДТД-Дунав 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Чик 
ДОО „FAMILIA 

COOP“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Тамиш РС Војводине 2 6 0 42 0 0 7 4 

Нера 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Караш 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

пловни Бегеј 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Стари Бегеј 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Дунав 1075-1112 km ЈП Војводинашуме 4 0 0 0 0 0 1 0 
Дунав 1187-1233 km ЈП Војводинашуме 5 0 1 0 0 0 0 0 
Лабудово окно-Дунав 
1077-1091 km 

ЈП Војводинашуме 6 0 3 0 0 0 1 2 

стари Бегеј АД Ечка 0 0 0 0 0 0 0 0 
канал Бегеј АД Ечка 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тиса РС Војводине 9 13 4 19 0 0 10 10 

НС-С.Село Ср-Бечеј 
ЈВП Воде 
Војводине 

0 1 0 0 0 0 0 0 

ДТД (Врбас- Мали 
Стапар, Врбас-Р. 
Крстур, Косанчић-
М.Стапар) 

ЈВП Воде 
Војводине 

4 0 0 0 0 0 0 0 
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Табела 8. Број поднешених пријава од стране рибочуварских служби-
наставак 
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ДТД (Р.Крстур-Богојево, 
Каравуково, Бач, 
Оџаци-Пригревица) 

ЈВП Воде 
Војводине 4 0 0 0 0 0 0 0 

ДТД (Пригревица -
Бездан, М.Стапар -
Бездан, Пригревица -
Сомбор) 

ЈВП Воде 
Војводине 0 1 0 0 0 0 0 0 

ДТД (Б.Паланка,Бечеј) ЈВП Воде 
Војводине 0 20 0 0 0 0 0 0 

ДТД (Н.Бечеј, 
Б.Паланка) 

ЈВП Воде 
Војводине 0 0 0 0 0 0 0 0 

АК „Међеш“ „Међеш“ доо 0 0 0 0 0 0 0 0 
СРП Ковиљски- 
Петроварадинско рит 

ЈП 
Војводинашуме 0 0 0 0 0 0 0 0 

Белоцркванска језера Криваја 0 0 0 0 0 0 0 0 

РП Краљевац УСР Делиблатско 
Језеро 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП Јегричка ЈВП Воде 
Војводине 0 0 0 0 0 0 0 0 

Велебит ДОО Панаква 0 0 0 0 0 0 0 0 
Таванкут ДОО Панаква 0 0 0 0 0 0 0 0 
Стара Моравица Криваја 0 0 0 3 0 0 2 0 
Светићево Криваја 0 0 0 0 0 0 0 0 
бара Пана РС Војводине 0 0 0 0 0 0 0 0 
бара Медењача РС Војводине 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тиквара ЈП СРП Тиквара 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лудаш ЈП Палић-Лудаш 0 0 0 0 0 0 0 0 
Палић ЈП Палић-Лудаш 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стара Тиса ЈП Комуналац 
Бечеј 0 0 0 0 0 0 2 0 

Укупно 
 

60 62 8 64 0 0 26 16 
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Слика 6. Број и врста поднетих пријава од стране рибочуварских служби корисника 
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8. Општи циљ  
Општи циљ је примарно дефинисан Националним програмом заштите 
животне средине (Сл. Гласник РС, бр. 12/2010), односно деловима програма 
који се односе на рибљи фонд и то: поглавље 6-Привредни сектори и њихов 
утицај на животну средину и поглавље 7-Циљеви заштите животне средине. 

У поглављу 6 су дефинисани узроци проблема у овој области: 

- низак ниво стручног капацитета корисника рибарских подручја; 
- недовољно постојање судске праксе и спорост у решавању поднетих 

пријава из ове области; 
- неадекватно управљање одређеним врстама неконтролисано упуштање 

отровних и штетних материја у риболовне воде, и оптерећеност 
подземних вода пестицидима; 

- социјални статус становништва; 
- еутрофикација вода; 
- недовољно развијен мониторинг. 

 
Утицај на животну средину: 

- притисак на биодиверзитет; 
- угрожавање одређених врста риба по бројности и распрострањености. 

 
На основу овако дефинисаних узрока у поглављу 7 су наведени циљеви 
заштите животне средине од којих су, са инспекцијског аспекта, релевантни 
следећи:  
Континуирани циљеви 2010-2019. Године 

- Унапређење система одрживог управљања риболовним водама и 
смањење негативног утицаја на биодиверзитет и заштићена природна 
добра; 

- Развој мониторинга и система поступања у случају угинућа и помора 
риба. 

Средњорочни циљеви 2015-2019. године 
- Сузбијен криволов до границе испод 10% укупног обима риболова; 
- Успостављен ефикасни рад корисника рибарски подручја; 
- Успостављена ефикасна контрола промета рибе, а посебно угрожених 

и заштићених врста; 
- Успостављен ефикасан надзор свих учесника у делатности. 

 
Реализација наведених општих циљева је предвиђена срповођењем 
специфичних циљева. 
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9. Специфични циљеви 
У дефинисању специфичних циљева узет је у обзир постојећи законски 
оквир и примењен је „СМАРТ“ приступ дефинисањем мера које је неопходно 
спровести. Такође је направљена корелација са циљевима дефинисаним 
Националним програмом заштите животне средине. Узимајући у обзир да 
није било промена законске регулативе у овој области, временски период од 
тренутка преузимања надлежности у овој области те предвиђен период за 
реализацију циљева (до 2019.) специфични циљеви дефинисани издањем 1 
стратегије инспекцијског надзора су и даље применљиви и ажурни уз 
изузимање краткорочних циљева реализованих у претходном периоду 
(наведених у тачки 7.2.) и неопходне реорганизације због корелације са 
општим циљевима. 
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Општи циљ Специфични циљеви Мере 

Унапређење система 
одрживог управљања 
риболовним водама и 
смањење негативног 

утицаја на 
биодиверзитет и 

заштићена природна 
добра; 

Дефинисање стратешког приступа 
у инспекцијском надзору 

Израда стратегије инспекцијског надзора у области 
заштите и одрживог коришћења рибљег фонда и 

реализација исте у периоду октобар 2011-децембар 2012 
Систематизација података везаних 

за риболовне воде 
Одржавање успостављене базе података за риболовне 

воде 
Унапредити чување рибарског 

подручја 
Регулисање означавања рибарских подручја 

Контрола плодишта 

Унапредити очување рибљег фонда 

Контрола према Наредби о мерама за очување и заштиту 
рибљег фонда („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) 
Контрола рекреативног, спортског и привредног 

риболова; 
Контрола промета рибом; 

Контрола порибљавања риболовних вода; 
Контрола санационог излова 

Развој мониторинга и 
система поступања у 

случају угинућа и 
помора риба. 

Дефинисање методологије за 
поступање у случају угинућа 

Развој, примена и редовна ревизија  
СИП-Р-СОП 001 „Стандардна оперативна процедура за 

поступање у случају угинућа риба“ (Прилог 1) 

Сузбијен криволов до 
границе испод 10% 

укупног обима 
риболова; 

Унапредити рад рибочуварске 
службе 

Контрола према Правилнику о условима и начину 
организовања рибочуварске службе, обрасцу 

рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске 
значке ("Сл. гласник РС", бр. 7/2010) 

Контрола према Правилнику о начину вођења 
евиденције о улову рибе, као и о изгледу и садржини 

јединственог обрасца евиденције улова од стране 
рекреативног риболовца ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009) 

Мониторинг рада рибочуварске службе 
Контрола рекреативног, спортског и привредног 

риболова; 
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Општи циљ Специфични циљеви Мере 

Успостављен ефикасни 
рад корисника рибарски 

подручја; 

Унапредити чување 
рибарског подручја 

Реализује се спровођењм мера неопходних за 
реализацију општег циља 3. 

Унапредити однос 
корисника риболовних 

вода 

Контролисати доношење програма управљања 
рибарским подручјима и усклађености са 

релевантном законском регулативом 
Контрола извештавања о учињеним прекршајима 

рибара 
Контрола корисника рибарских подручја с обзиром 

на обавезу уплате таксе-накнада за коришћење 
рибарског подручја; 

Контрола начина издавања годишњих дозвола за 
рекреативни риболов; 

Контрола уредности извештавања о коришћењу 
риболовних вода 

Унапређење реализација 
обавеза добијених 

додељивањем риболовних 
вода 

Контрола испуњеност обавеза према уговорима 

Успостављена ефикасна 
контрола промета рибе, а 

посебно угрожених и 
заштићених врста; 

Контрола промета рибом; 
Интезивирање инспекцијског надзора у периодима 

када је повећан промет рибом и контрола 
регистрованих рибарница 

Успостављен ефикасан 
надзор свих учесника у 

делатности. 

Контрола корисника 
риболовних вода 

Реализује се спровођењм мера неопходних за 
реализацију осталих општих циљева 

Мониторингом рада 
инспектора 

Израда месечних планова и извешатаја о 
инспекцисјком надзору 
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10. Реализација стратегије 
Реализација стратегије инспекцијског надзора се остварује реализацијом 

појединачних специфичних циљева, односно мера које је неопходно 
спровести и то према плану и распореду инспекција који су приказани ниже. 
С обзиром да је за реализацију стратегија као предуслов предвиђено 
рангирање риболовних вода према нивоу ризика у овој стратегији је израђено 
и приказано поменуто рангирање. На основу истог су израђени план и 
распоред инспекција.  

Након рангирања риболовних вода дефинисан је годишњи план и распоред 
инспекција уз дефинисање временске динамике и броја инспекције у 
зависности од нивоа класификације риболовних вода и то у односу на 
појединачно дефисане специфичне циљеве. Реализацијом овог плана 
омогућена је и реализација свих дефинисаних општих и специфичних циљева 
осим општег циља „Развој мониторинга и система поступања у случају угинућа 
и помора риба“ и специфичног циља „Дефинисање методологије за поступање 
у случају угинућа“ чија је реализација објашњења у поглављу 12. 

11. Процена ризика риболовних вода на територији 
АПВ 
За процену ризика примењен је специфичан модел примењујујући податке 

прикупљене у претходном периоду. Финална процена ризика је извршена 
водећи се принципом бодовања који подразумева да су риболовне воде са 
највећим бројем додељених бодова најризичније, односно да захтевају 
највећи број инспекција на годишњем нивоу. Такође, код појединих 
критеријума је однос додељених бодова обрнуто пропорционалан, односно 
ако је критеријум са позитивним предзнаком (нпр. број рибочувара) са 
повећањем величине критеријума додељен је мањи број бодова. Код свих 
критеријума је примењен релативни приступ у бодовању односно 100 бодова 
је додељено максималној вредности за сваки појединачни критеријум, а 
остале вредности су добијени прорачуном у односу на ову вредност. Извршено 
је тежирање сваког критеријума у односу на његову релативну важност у 
инспекцијског контроли. Оваквим системом бодовања максималан могући број 
бодова је 100. Риболовне воде за које нема подтака су разврстане у 
категорију „средње ризичних“. 

Наведени опсег је подељен на три дела(0-20, 20-50 и 50-100), при чему је 
риболовним водама у горем делу опсега додељен статус „високо ризична“, 
риболовним водама у доњем делу опсега је додељен статус „ниско ризична“, а 
риболовним водама у средњем делу опсега „средње ризична“. Посебно је 
извршено рангирање за језера и акумалције и канале и реке. Критеријуми 
оцењивање, предзнак критеријума као и поједини удели сваког критеријума 
су приказани у табели 9:  
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Табела 9. Критеријуми оцењивања и удели у оцени 

Критеријуми оцењивања Предзнак Удео у оцени 

Величина - 0,25 

Број рибочувара  0,2 

Број порибљавања  0,2 

Број плодишта - 0,1 

Број угинућа - 0,15 

Корекциони искуствени фактор  - 0,1 

 
Корекциони искуствени фактор предстваља укупан притисак на риболовну 

воду који обухвата: број рекраетивних риболоваца и рибара, загађење 
риболовних вода и квалитет рада рибочуварске службе без обзира на број 
рибочувара ангажованих на риболовној води. Његовом применом уводи се 
додатно рангирање по параметрима за које тренутно није могуће обезбедити 
адекватне податке. 

 
Табела 10. Критеријуми рангирања објеката надзора 

Степен ризика Ознака 
Број риболовних вода 

Реке, канали и 
каналски ситеми 

Језера и акумулације 

Високо ризична  3 3 
Средње ризична  37 27 
Ниско ризична  1 2 
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Табела 11. Рангирање река, канала и каналских система према степену 
ризика 

Ред. 
бр. Назив риболовне воде Ниво ризика 

1.  Тамиш 

Високоризична 

2.  Канал Бечеј-Богојево 
3.  Канал Врбас-Бездан 

4.  хидросистем ДТД на подручју западне и јужне Бачке 
(ненаведено) 

5.  Криваја 
6.  Надела 

Средњеризична 

7.  део Дунава од 1297 км-1373 км 
8.  Босут 
9.  Студва 
10. ПП „Јегричка“ 
11. Пловни Бегеј и Бегеј од 14,9 км-35 км 
12. Стари Бегеј 
13. Караш 
14. каналски систем „Тиса-Палић-Лудаш“ 
15. Брзава 
16. Моравица 
17. „Лабудово окно“ (Дунав од 1077 км до 1091 км) 
18. Нера 
19. Ројга 
20. мртва Тисе код Мартоноша 
21. СРП Горње Подунавље 
22. Дунав од 1233 км до 1187 км 
23. СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ 
24. Тиса 
25. меандри реке Тамиш код Боке, Сечња и Неузине 
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Табела 11. Рангирање река, канала и каналских система према степену 
ризика-наставак 

Ред. 
бр. Назив риболовне воде Ниво ризика 

26. хидросистем ДТД на подручју јужног и делу Средњег Баната 

Средњеризична 

27. ПП „Тиквара“  
28. Златица 
29. Сава од 207 км до 121 км 
30. Дунав од 1297 км до 1 233 км 
31. Сава од 48 км до 98 км 
32. Кикиндски канал 
33. Бегеј 0, 630км-14,9 км 
34. Канал Банатска Паланка-Нови Бечеј-део 
35. ПП Стара Тиса код Бисерног острва 
36. мртваја „Буџак“ код Аде 
37. Дунав од 1 112 км до 1 075 км  
38. канала „Карашац“ до уставе код Ченте* 
39. СРП „КАРАЂОРЂЕВО“* 
40. СРП „Засавица“* 
41. Смогва* 
42. Регулисани водотоци на подручју Срема* 
43. Канал Нови Сад-Савино Село* 
44. Канал Оџаци-Сомбор* 
45. Канал Бачки Петровац-Каравуково* 
46. Канал Пригревица-Бездан* 
47. Река Чик од 3,9 км до 9,0 км 

Нискоризична 48. Канал Бездан-Баја  
49. Канал Косанчић-М. Стапар  

*аутоматски разврстано у средње ризичне због недостатка података  
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Табела 12. Рангирање језера и акумулација према степену ризика 
Ред. 
Бр. Назив риболовне воде Ниво ризика 

1.  Језеро Палић и Омладинско језеро 
Високоризична 2.  СРП „Лудашко језеро” 

3.  АК „Велебит” 
4.  АК „Кудош” код Руме 

Средњеризична 

5.  бара „Медењача” код Бечеја 
6.  „Бегечка јама“ 
7.  АК „Међеш” 
8.  бара „Врбица” код Мошорина 
9.  АК „Борковац” код Руме 
10. Језеро Бруја 
11. АК „Љуково” код Инђије 
12. Позајмишта минералних сировина код Зрењанина 
13. АК Црна Бара 
14. Језеро Шљункара – Ковин 
15. АК „Чалма” код Митровице 
16. АК „Сот” код Шида 
17. позајмишта минералних сировина код Бачких Винограда 
18. бара „Пана” код Сенте 
19. АК „Добродол” код Инђије 
20. Адорјанско језеро 
21. АК „Врањаш” код С. Митровице 
22. језеро Мохарач 
23. Акумулација „Светићево” 
24. Делиблатско језеро 
25. Белоцркванска језера 
26. позајмишта минералних сировина код Српске Црње 
27. позајмишта минералних сировина код Кикинде 
28. Акумулација „Чонопља“* 
29. Бељанске баре* 
30. СРП „Обедска бара"* 
31. Акумулација „Таванкут”* 

Нискоризична 32. Акумулациа „Стара Моравица” 
*аутоматски разврстано у средње ризичне због недостатка података 

12. Дефинисање методологије за поступање у случају 
угинућа 

У циљу развоја система поступања у случају угинућа и помора риба СИП је 
током јуна 2010 развио и усвојио стандардну оперативну процедуру СИП-Р-
СОП 001 „Стандардна оперативна процедура за поступање у случају угинућа 
риба“. Наведена процедура је настала као резултат више потреба са којима се 
СИП сусреће у свом раду. Као примарна потреба идентификован је 
униформан, хармонизован и систематичан поступак у случају угинућа и 



 [Стратегија инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда] 
 

 Документ се може репродуковати исључиво у целости. 30 

помора риба који се јављају на риболовним водама на територији АПВ. С 
друге стране ова стандардна оперативна процедура представља водич за 
инспекторе заштите животне средине у области рибљег фонда и уводи 
адекватан начин утврђивања броја угинулих јединки и утврђивања узрока 
угинућа. Стандардна оперативна процедура је организована кроз 5 следећи 
тачака укључујући и три обрасца: 

1. Предмет и подручје примене 
2. Дефиниције и скраћенице 
3. Иницијално обавештавање, комуникација и извештавање 
4. Поступање на локацији 
5. Квантификација угинућа применом сегмената 

Образац 1- ПРИЈАВА УГИНУЋА 
Образац 2- ОБРАЗАЦ ЗА ИСТРАГУ УГИНУЋА 
Образац 3- ОБРАЗАЦ ЗА БРОЈАЊЕ 

Стандардна оперативна процедура представља самосталан документ али како 
је њено спровођење дефинисано овом стратегијом наведена је у целости као 
прилог 1 
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13. Годишњи план и раcпоред инспекција  
Табела 13. Годишњи план и распоред инспекција  
 

Мере/Квартал 10-12.2011. 01-03.2012. 04-06.2012. 07-09.2012. 10.-12.2012. 

Израда ревизије 1 стратегије инспекцијског надзора у 
области рибљег фонда и реализација исте у периоду 

октобар 2011-децембар 2012 
             

Одржавање и ажурирање успостављене базе података за 
риболовне воде Континуално 

Контрола означавање рибарских подручја                

Контрола плодишта                

Контрола према Наредби о мерама за очување и заштиту 
рибљег фонда („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009)                

Контрола рекреативног, спортског и привредног 
риболова;                

Контрола промета рибом;            

Контрола порибљавања риболовних вода; Према динамици и временском периоду дефинисаном програмима управљања 
Контрола санационог излова Према динамици и временском периоду дефинисаном програмима управљања 

Примена и редован ревизија СОП стандардне оперативне 
процедуре за поступање у случају угинућа риба Примена-континуално/Ревизија октобар 2011. 
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Табела 13. Годишњи план и распоред инспекција –наставак 
 

Мере/Квартал 10-12.2011. 01-03.2012. 04-06.2012. 07-09.2012. 10.-12.2012. 

Контрола према Правилнику о условима и начину 
организовања рибочуварске службе, обрасцу 

рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске 
значке ("Сл. гласник РС", бр. 7/2010) 

             

Контрола према Правилнику о начину вођења евиденције 
о улову рибе, као и о изгледу и садржини јединственог 

обрасца евиденције улова од стране рекреативног 
риболовца ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009) 

               

Контролисати доношење програма управљања рибарским 
подручјима и усклађености са релевантном законском 

регулативом 
             

Контрола извештавање о прекршајима рибара              

Контрола корисника рибарских подручја с обзиром на 
обавезу уплате таксе-накнада за коришћење рибарског 

подручја; 
           

Контрола начина издавања годишњих дозвола за 
рекреативни риболов;              

Контрола уредности извештавања о коришћењу 
риболовних вода              

Контрола испуњеност обавеза према уговорима Континуално 

Израда планова и извешатаја о инспекцисјком надзору Месечно 

Легенда: 
Високоризичне воде  
Средњеризичне воде  
Нискоризичне воде  
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На основу класификације риболовних вода и дефинисаног годишњег плана 
инспекција предвиђа се следећи минимални број инспкеција на годишњем 
нивоу у функцији установљеног статуса риболовних вода: 

 
Број инспекција/ 
риболовној води 

Укупан број инспекција 
годишње 

Виско ризичне 12 96 
Средњеризичне 6 408 
Нискоризичне 4 20 
Укупно 524 

 
Остатак инспекција биће спроведене независно од статуса појединих 
риболовних вода односно обухватиће активности које су везане за рад 
корисника риболовних вода уопштено, промет рибом и сл. 

14. Извештавање, планирање и ревизија стратегије 

14.1. Извештавање и планирање инспектора  
Инспектори ће извештавати месечно и годишње, а у складу и на 

начин дефинисан у прилогу 3. Месечни извештај ће се достављати до 
05-ог у месецу за претходни месец, а годишњи до краја јануара текуће 
године за претходну годину. 

Инспектори ће планирање инспекција вршити на месечном нивоу 
како је дефинисано у прилогу 3 и на начин који ће бити усклађен са 
планом и распоредом инспекција приказаним у овој стратегији. 
Месечни планови ће достављати до 05-ог у месецу. 

14.2. Извештавање СИП (екстерно извештавање) 
На крају календардске године СИП ће израдити извештај о раду у 

којем ће бити посебно поглавље које ће се односити на област 
рибарстава.  

14.3. Ревизија стратегије  
Ревизија стратегије ће бити извршена након истека периода за који 

важи ова ревезија. 

15. Мониторинг  
Мониторинг рада инспектора ће бити извршен кроз анализу степена 

реализације месечних планова инспекција и степен реализација плана 
и распореда инспекција дефинисаног овом стратегијом. На основу 
дефинисаног процента реализација планова у следећој ревизији 
стартегије инспекцијског надзора ће бити постављен минималан 
захтеван проценат реализације дефинисаних планова.  



 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСЛОВА 
СТАНДАРДНА ОПЕРТИВНА 
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СЛУЧАЈУ УГИНУЋА РИБА 

Ознака СИП-Р-СОП 001 

Издање 1 

Датум 01.07.2010 

 

 

1. Предмет и подручје примене 

Ова СОП представља водич за инспекторе заштите животне средине у 
области рибарства у Покрајинском секретаријату за заштиту животне 
средине и одрживи развој. Овим СОП се дефинише поступање у случају 
пријава за угинуће риба и примењује се на све врсте риба, шкољки и других 
инвертебрата у риболовним водама на територији АПВ. Ову СОП примењују 
инспектори за заштиту животне средине у области рибарства и други 
запослени у секретаријату који су укључени у област заштите и одрживог 
коришћења рибљег фонда. 

2. Дефиниције и скраћенице 

Угинуће- је изненадна и и по бројности довољно значајна смрт риба, 
шкољки и других акватичних организама. Такви случајеви су 
окарактерисани великим бројем угинулих животиња у кратком раздобљу 
времена, обично у ограниченом подручју. 

СОП- Стандардна оперативна процедура 

3. Иницијално обавештавање, комуникација и извештавање 

3.1. По пријему информације запослени који је примио позив попуњава 
образац Пријава угинућа (Прилог 1). За средња угинућа (број 
угинулих јединки 100-1000 ком)попуњен образац послати Помоћнику 
покрајинског секретара за инспекцијске послове(у електронском 
облику), за велика угинућа(број угинулих јединки >1000) попуњен 
образац послати Помоћнику покрајинског секретара за инспекцијске 
послове и усмено обавестити Секретара. 

3.2. У случају да је инспектор примио дојаву након обавештавања горе 
именованих ступа у контакт са рибочуварском службом корисника 
риболовне воде и излази на терен(осим у случају када је пријава 
поднешена од стране корисника). 

3.3. Остали запослени које приме пријаву обавештавају само наведене у 
тачки 3.1. Обавештавање инспектора врши Помоћник покрајинског 
секретара усмено и слањем попуњеног обрасца Пријава угинућа 
(Прилог 1). 

3.4. Комуникацију са медијима врши искључиво Помоћник покрајинског 
секретара или Секретар. У случају да ниједна наведена особа није у 
могућности да да изјаву медијима, изјаву даје надлежни инспектор у 
области рибарстава по усменом овалашћењу Помоћника покрајинског 
секретара. 

ПРИЛОГ 1 



 

 

 
3.5. Комуникација са медијима-У комуникација са медијима, током 

истраге, све изјаве ће давати једна особа, како је горе наведено. Све 
информације ка медијима биће ограничене искључиво на чињенице 
везане за нађено стање. Било какве инсинуације, претпоставке или 
сумње у вези могућих узрока угинућа, извора загађења, одговорних 
оператера или особа и сл. неће бити изношене. Информације које се 
могу дати медијима укључују: локалитет, величина угинућа, датум 
пријаве, датум угинућа, органи који су укључени у истрагу и сл. 

3.6. По завршеном инспекцијском надзору на терену доставити кратак 
извештај Помоћнику покрајинског секретара. Извештај треба да саржи 
чињенице везане за угинуће(како је наведено у тачки 3.5) као и 
остале релевантне податке укључујући претпоставке о узроку или 
потенцијалним оператерима који су проузроковали загађење. У 
извештају дати и опис поступака коју се предузели други надлежни 
органи. Извештај се доставља у року од 24h. 

 
4. Поступање на локацији 

 
1. Установити величину помора пешачењем поред обале или приступом 

месту угинућа помоћу чамца; 
2. У случају визуелне потврде хемијске контаминације контактирати 

Помоћника покрајинског секретара за инспекцијске послове и надлежног 
инспектора за зажтиту животне средине. 

3. Извршити идентификацију сведока, обавити разговор и записати изјаве. 

4. У случају да није присутна хемијска контаминација наставити са 
инспекцијом попуњавањем Обрасца за истрагу угинућа(прилог 2). 

5. Фотографисати место помора укључујући угинуле рибе и сав материјал 
који за који се сумња да је у вези са угинућем. Редослед снимљених 
фотографија забележити. 

6. У случају да се узимају узорци воде по нашем налогу дати инструкције да 
се узорци узму дуж читаве дужине угинућа са тачно означеним местом 
узорковања. Такође узорке узети ван места угинућа. 

7. Извршити физичку опсервацију и ако је могуће извршити једноставну 
некроскопију на неколико угинулих примерака. Користити Образац за 
истрагу угинућа(прилог 2) за списак могућих узрока. Обратити пажњу 
на абнормалности које могу водити ка могућем објашњењу узрока 
угинућа. Све запажања записати. Фотографисати угинуле и угрожене 
рибе као и све остале угрожене врсте. 

8. У зависности од типа и/или локалитета користити одговарајућу технику 
бројања да би се проценила укупна количина угинулих риба(види тачку 
5). 

9. Наложити кориснику риболовне воде да прикупи угинулу рибу и изврши 
мерење величине и масе. Мерити само рибе дужине веће од 15 cm! 

10.Образац за истрагу угинућа(прилог 2) мора бити попуњен и достављен 
у року од 24h (у папирном или електронском облику),а електронском 
облику у року од 7 дана. 

 

 



 

 

5. Квантификација угинућа применом сегмената 

У великој већини случајева величина угинућа ће бити исувише велика да би 
се пребројале све рибе. У оваквим случајевима процена броја угинулих риба 
може бити одређена одабиром сета мањих репрезентативних делова 
(сегмената), бројањем угинулих риба у сваком од ових сегмената, а затим, 
прорачуном, се долази до укупног броја угинулих примерака. 

Одабрани сегменти морају бити практичне величине за теренско бројање, не 
смеју се преклапати и морају бити репрезаентативни. Метод одабира 
сегмента ће зависити од дате ситуације. Генерално, што се више сегмената 
одабера већа је тачност у одређивању броја угинилих риба(минимум од три 
сегмента је неопходан, а ако је могуће треба одабрати онај број сегмената 
који ће обезбедити да је минимално 5% угинулих риба пребројано). Други 
фактори који утичу на крајњи резулат је репрезентативност одабраних 
сегмената и тачност при мерењу сегмената и бројању риба. Избегавати 
прецењеност у бројању због нагомиланих риба услед кретања водене масе. 
Одлучити о положају сегментта независно од привидне дистрибуције риба, 
нпр. намерни одабир само оних области у којима је присутан велики број 
риба ће имати за резултат озбиљну прецењеност броја угинулих риба. При 
бројању угинулих риба користити Образац за бројање (Прилог 3). На 
сликама 1-3 су приказани препоручени методи бројања. 

5.1. Процена у уским водотоцима 

Величина сегмента и њихова међусобна удаљеност ће зависити од дужине 
водотока на којем је присутно угинуће. Препоручују се следећи опсези: 

 >5 km дужине водотока- користити 100 m сегменте на 1 km интервалу 

 2-5 km дужине водотока- користити 50 m сегменте на сваких 0,5 km 

 0,5-2 km дужине водотока-користити 10 m сегменте на сваких 100 m 

 0,5 km дужине водотока-пребројати најмање три сегмента који ће 
обухватити најмање пола површине угинућа 

Одабрати почетну тачку удаљену најмање четвртину дужине угинућа od 
почетка угинућа и одредити најмање три сегмента на једнако удаљеним 
интервалима. Нпр. На слици 1 која илуструје угинуће дужине 5 km, рибе су 
пребројане у сваком од три сегмента дужине 100 m (c-d, е-f и g-h) који су 
међусобно удаљени 1km. Процењена величина угинућа се онда рачуна: 
 

Укупан број угинулих риба

= Збир пребројаних риба у сегментима𝑋 
Укупна дужина угинућа
Збир дужина сегмената

 

 
У овом примеру ако је број пребројаних риба у сегменту c-d: 720, у e-f:320, 
и 103 у g-h онда је укупан број угинулих риба: 

(720 + 320 + 103)𝑥 
5000 𝑚
300 𝑚

= 1143𝑥16,7 = 19100 



 

 

 

  

Слика 1. Препоручени начин бројања на уском водотоку 

5.2. Процена у језерима и широким водотоцима 

 
Ако је угинула риба нађена само уз обалу поделити обалу у сегменте 
применом методе сличне методи за уске водотоке која је претходно описана 
(Види слику 2). За бројање на отвореној води бира се сет паралелних 
сегмената  једнаке ширине. Ширина појединачног сегмента не треба бити 
већа од површине које се може посматрати са чамца постављеног 
трансверзално у односу на сегмент (види слику 3). Положај првог сегмента 
се бира насумично, а остали сегменти се лоцирају на једнаким удаљеностима 
тако да покрију комплетну површину угинућа. Нпр. За три сегмента, 
удаљеност између сегмената је једну трећину дужине угрожене зоне, а за 
четири сегмента једну четвртину угрожене зоне. Све рибе у одабраним 
сегментима требају бити пребројане, а дужина сегмената записана. 
Као пример процене на отвореној води, користећи слику 3, која илуструје 
угинуће на језеру дужине 3 км, рибе су пребројане у сваком од 5 сегемената 
ширине 10 m (A, B, C, D, E) који су међусобни удаљени 500 m. 
Процењена величина угинућа може се израчунати на следећи начин: 
 
Укупан број угинулих риба

= Збир пребројаних риба у пресецима 𝑋 
Укупна површина угинућа

Ширина сегмента 𝑋 Укупна дужина сегмената
 



 

 

 
У овом примеру ако је су бројеви угинулих риба 520, 350, 190 и 330 у 
појединим сегментима укупна дужина сегмената је 4500 m а површина језера 
450 hа (4 500 000 m2) укупан број угинулих риба је: 
 

(520 + 350 + 190 + 330)𝑥 
4 500 000

10 𝑥 4 500𝑚
= 1670𝑥100 = 167 000 

 

  

Слика 2. Препоручени начин бројања за угинућа уз обалу 



 

 

  

Слика 3. Препоручени начин бројања за угинућа на отвореној води 
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Прилог 1 

ПРИЈАВА УГИНУЋА 

Датум угинућа/инцидента  
Датум пријаве  Време пријаве  
Име и презиме особе која пријављује  

Адреса  
Телефон  
Организација  

Риболовна вода  
Специфична локација(мост, пут и сл.)  

Величина угинућа 

Информисати: 
Мањи: <100 ☐ - 
Средњи: 100-1000 ☐ Помоћника 

Велики: >1000 ☐ Помоћника и секретара 

Претпостављени разлог уинућа 
(загађење/природно)  

Локација извора загађења  
Назив наводног загађивача  

Адреса  
Приближан број угинулих риба:  
Остало: 
 
 

Особе, органи и организације обавештене 
Организација Име и презиме Датум/време 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

 

Извештај попунио:  

Име и презиме:  

Потпис:  



 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ИСТРАГУ УГИНУЋА 
1. Датум: 
 

2.  
Време доласка:. 
Време проведено на терену:  

3. Риболовна вода 
 

4. Особа која је пријавила:. 
Име:                          Телефон:. 
Адреса: 

5. Број угинулих риба:____ 
Величина инцидента: 
Мањи: <100          ☐ 
Средњи: 100-1000    ☐ 
Велики: >1000       ☐ 

6. Димензије површине 
покривене угинулом 
рибом: 

 

7. Услови у води 8. Временски услови 
Mutna/Оптерећ седиментом да ☐  не ☐ Температура:  
Obojena да ☐  не ☐ Киша:. 
Miris prisutan да ☐  не ☐ Доба дана:  
Makroalge да ☐  не ☐ Ветар:. 

9. Угрожене врсте риба 10. Величина риба 10а. Друге угрожене врсте 
1.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 1.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
2.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 2.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
3.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 3.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
4.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 4.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
5.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 5.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
6.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 6.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
7.  Иста ☐ Различ. ☐ Опсег од    до     cm 7.  Угинуле ☐ Живе ☐ 
11. Стање риба 
Угињавају ☐ Хиперсензитивне ☐ Губитак равнотеже ☐ Избачене очи ☐ Отворених уста ☐ Лезије ☐ 
Отворене шкрге ☐ Обезбојене ☐ Покушавају изаћи из воде ☐ Надувене ☐ Пливају неправилно ☐ Увучене очи ☐ 
Црвене/розе шкрге ☐ Пливају на површини ☐ Повећана респирација ☐ Мршаве ☐ Летаргичне ☐  ☐ 
Шкрге активне ☐ Необичан пол. пераја ☐ Присутан мукус у вел.кол ☐ Грчеви, конвулзије ☐ Крваре ☐  ☐ 
12. Симптоми/услови Могући узроци Могући извор Извор присутан 

Рибе излазе на површину и узимају ваздух ☐ 
Недостатак кисеоника 

Комуналне отпадне воде да ☐ не ☐ 
Фарма да ☐ не ☐ 

Низак растворени кисеоник ☐ 
Одводњавање да ☐ не ☐ 
Разградња биљног материјала да ☐ не ☐ 
Цветање алги да ☐ не ☐ 

Рибе излазе на површину и узимају ваздух ☐ Недостатак О2 у раној фази 
уз реаерацију 

Хемикалије са амонијаком да ☐ не ☐ 
Адекватна количина раствореног кисеоника ☐ Фарма да ☐ не ☐ 
Рибе пливају неправилно и неусмерено ☐ 

Хемијско загађење 
Фабрика која испушта ТМ да ☐ не ☐ 

Рибе пливау узводно да би избегле нешто у води ☐ Испуштање хемијског отпада да ☐ не ☐ 
Комуналне отпадне воде да ☐ не ☐ 

Рибе угињавају или су угинуле после кише ☐ 
Испирање 

пестицида/хербицида са 
пољ.површина 

Њива, усеви да ☐ не ☐ 
Прскање авионом да ☐ не ☐ 
Механичко прскање да ☐ не ☐ 

Рибе излазе на површину и узимају ваздух ☐ Недостатак кисеоника Активности у луци/марини да ☐ не ☐ 
Низак pH Бистра вода Наранџасто обезбојење ☐ Киселина Угаљ/вађење угља да ☐ не ☐ 
Рибе угиба низводно од фабрике ☐ Термални шок Топла вода да ☐ не ☐ 
Угинуће ограничено на једну врсту/одређену величину ☐ Болести Патогени, лош квалитет воде да ☐ не ☐ 
  Извештај израдио:  

Прилог 2 



 

 
 

ОБРАЗАЦ ЗА БРОЈАЊЕ 
Датум: Време: Почетак: Крај: 
Инспектор:  
Рибочувар:  
Локација/Риболовна вода:  
Узорак површине 
(Цели)Дужина/Површина: 

 

Напомене: 

 

 

Укупан број сегмената  

 

Сегмент 
број 

Број угинулих 
риба 

Дужина Површина Ширина 

1.      

2.      

3.      
4.      
5.      
6.      

7.      

8.      
9.      
10.     

  Укупно Укупно  

    
 
 

 
 
 



 

 
 

 
  

ПРИЛОГ 2-Месечно планирање 



 

 
 

 

 
  

ПРИЛОГ 3.1-Извештавање по риболовним водама 



 

 
 

 
 

 
 

  

ПРИЛОГ 3.1-Извештавање – остали инспекцијки надзори 



 

 
 

Надлежни инспектор  
Риболовна вода  
Корисник  
Тип Акумулација Река Канал 
 Површина у Ха Дужина у км 
Величина    
Број и положај 
ознака на риболовној 
води (описно уз 
наводјење наближег 
оријентира) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Број и положај 
плодишта (описно уз 
наводјење наближег 
оријентира) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 Порибљавање Електрориболов  Санациони излов  
Датум    
Локалитет    
Количина    

Ангажовани 
рибочувари: 

Име и презиме 
Подручје 

одговорности 
Опремљеност 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

Извештај о 
прекрашајима од 
стране рибара 
поднешен 

да  не  

Годишњи извештај о 
коришћењу за 
претходну годину 
поднешен 

да  не  

Издата решења: 

Решење на снази реализовано 
   
   
   
   
   
   
   

Угинућа 
Датум Величина Узрок 

   
 

ПРИЛОГ 4 
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