
На основу члана 14. став 8. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда („Службени гласник РС”, број 36/09),  

Mинистар животне средине и просторног планирања, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ РИБОЛОВНИХ ВОДА 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописује се категоризација риболовних вода, риболовне 

воде на којима важи дозвола за рекреативни риболов и критеријуми за издавање 
доплатне дозволе. 

 
Риболовне воде за рекреативни риболов 

Члан 2. 
Риболовне воде за рекреативни риболов сврставају се у две категорије: 
1) риболовне воде на којима се риболов обавља само на основу годишње 

дозволе (у даљем тексту: риболовне воде прве категорије); 
2) риболовне воде на којима се риболов обавља на основу годишње дозволе и 

доплатне дозволе (у даљем тексту: риболовне воде друге категорије). 
Риболовне воде прве категорије обавезно обухватају делове водотока Дунава, 

Саве и Тисе на којима се обавља привредни риболов и водотоке река: Бегеј, Колубара, 
Велика Морава, Западна Морава, Јужна Морава, Пек, Тимок и Ибар.  

 
Риболовне воде на којима постоји могућност издавања доплатне дозволе 

Члан 3. 
Програмом управљања рибарским подручјем и Привременим програмом 

управљања рибарским подручјем корисник може сврстати поједине риболовне воде у 
риболовне воде друге категорије. Риболовне воде друге категорије морају обавезно 
испуњавати следећe критеријуме:  

1)  задовољавајући квалитативни и квантитативни састав рибљег фонда на 
основу оцене стања и продукционих одлика рибљег насеља риболовне воде; 

2) масени удео аутохтоних врста у риболовним водама друге категорије мора 
бити већи од 70%. 

 
Члан 4. 

Поред критеријума из члана 3. овог Правилника, риболовне воде друге 
категорије морају испуњавати и један од следећих критеријума: 

1) утврђен режим заштите природе; 
2) повећан број риболоваца који гравитира риболовној води (близина великих 

насељених места, број продатих дневних дозвола и др.); 
3) туристички потенцијал; 
4) доказ о осталим предузетим мерама са циљем заштите и одрживог коришћења 

рибљег фонда (порибљавање, извршено инвестирање и сл.). 
 
 



Члан 5. 
Програмом управљања рибарским подручјем и Привременим програмом 

управљања рибарским подручјем корисник одређује списак риболовних вода друге 
категорије, висину трошкова издавања доплатне дозволе за риболовне воде друге 
категорије и доказ о испуњености критеријума из чл. 3. и 4. овог Правилника за сваку 
воду, појединачно. 

Ревизија списка риболовних вода друге категорије и висине трошкова издавања 
доплатне дозволе за риболовне воде друге категорије врши се сваке године уз 
сагласност министра односно надлежног покрајинског органа. 
 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
број  ____________/2009-03 
У Београду, ___________. 2009. године 
                                                                                                                             МИНИСТАР 

   др Оливер Дулић, с.р. 


