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На основу члана 5. ст. 2. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
(„Службени гласник РС”, број 128/14), члана 22. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09 и 67/12 - одлука УС) и члана
39. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14,
54/14 - др. одлука и 37/16), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, оглашава

КОНКУРС
ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији
Аутономне покрајине Војводине, у оквиру рибарских подручја која су одређена Решењем о
установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то:
1)

Рибарско подручје ,,Бачка”

Део система ''Тиса-Палић-Лудаш'' као саставни део Адорјанског језера, акумулације између
насеља Хајдуково, Бачких Винограда и Келебијског језера, Мртва Тиса-Медењача, као и друге
природне или вештачке риболовне воде које су у границама рибарског подручја, осим
риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и вода које су претходним конкурсом из
2016. године уступљене на период од 10 година ( Одлука о уступању на коришћење делова
рибарских подручја ''Бачка'', ''Банат'' и ''Срем'', објављена на web сајту Секретаријата).
Граница рибарскoг подручја полази од 1297 km Дунава и иде на запад и даље на север
државним границом до реке Тисе, а затим наставља њеном десном обалом до ушћа у Дунав и
даље на запад његовом левом обалом до полазне тачке.
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2) Рибарско подручје ,,Банат”
Језера – Пескара I, Пескара II и Пескара III код Зрењанина, Позајмишта минералних
сировина ''Риболовачко царство'' – пескара код Кикинде, Тиса од 65 км до ушћа у Дунав,
Обрадовићева бара, Белоцркванска језера и акумулација Црна бара, као и друге природне или
вештачке риболовне воде које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру
граница заштићених подручја и вода које су претходним конкурсом из 2016. године уступљене на
период од 10 година ( Одлука о уступању на коришћење делова рибарских подручја ''Бачка'',
''Банат'' и ''Срем'', објављена на web сајту Секретаријата).
Граница рибарског подручја полази од ушћа Тисе у Дунав и иде на север десном обалом
реке Тисе до државне границе, а затим креће на југоисток државном границом до ушћа Нере у
Дунав и даље десном обалом Дунава до моста на путу Смедерево – Ковин 1112 km, одакле
наставља левом обалом Дунава до ушћа Тамиша где креће на север његовом десном обалом,
односно административном границом Градске општине Палилула до Дунава и даље његовом
левом обалом наставља до полазне тачке.
3) Рибарско подручје ,,Срем”
Босут и друге природне или вештачке риболовне воде које су у границама рибарског
подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и вода које су претходним
конкурсом из 2016. године уступљене на период од 10 година ( Одлука о уступању на коришћење
делова рибарских подручја ''Бачка'', ''Банат'' и ''Срем'', објављена на web сајту Секретаријата).
Граница рибарског подручја полази од 49 km реке Саве и иде десном обалом до 96 km и
прелази на леву обалу где наставља до 123km, а затим поново прелази на десну обалу и наставља
до 207 km Саве. Граница даље наставља државном границом на север до 1297 km Дунава и
његовом левом обалом иде до Старих Бановаца и наставља на југ источним границама општина
Стара Пазова и Пећинци до полазне тачке.
II
Делови рибарских подручја ,,Бачка”, ,,Банат” и ,,Срем” уступају се на период од десет
година.
III
Право пријаве на конкурс имају привредна друштва, јавна предузећа или друга правна
лица уколико испуњавају услове из члана 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда (у даљем тексту: Закон).
IV
Пријава на конкурс, прилаже се на прописаном обрасцу са обавезним прилозима, који се
могу преузети са сајта Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
www.ekourb.vojvodina.gov.rs
Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса прилаже документацију којом доказује
испуњеност услова из члана 6. Закона, и то:
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1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ЗАКОНА:
1) Услов - Да је привредно друштвo, јавно предузећe или друго правно лицe регистровано
код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно другог одговарајућег
регистра.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања Конкурса.
2) Услов - Да је технички и стручно опремљено за обављање делатности, односно да има
запослено лице у сталном радном односу са стеченим високим образовањем на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
биолошког, еколошког, ветеринарског, или сточарског (зоотехничког) усмерења, а на којима је
одслушало и положило курс(еве) из области рибарства или ихтиологије (у даљем тексту стручно
лице);

Доказ:
2.1. Техничка опремљеност:
-

-

-

-

-

очитане саобраћајне дозволе за сва моторна возила-аутомобиле у власништву
учесника конкурса, намењена за рад рибочуварске службе и оверена фотокопија
полисе основног осигурања моторних возила за текућу годину;
оверене фотокопије пловидбених дозвола за чамце у власништву учесника конкурса
или рачун о куповини чамца, односно купопродајни уговор;
извод из катастра непокретности, односно други доказ о власништву, за пословне
објекте који ће бити коришћени за рад корисника и смештај или боравак рибочуварске
службе и другим непокретностима од значаја за рад и функционисање корисника
рибарских подручја или оверене фотокопије уговора о закупу пословних просторија;
Напомена 1: техничка опрема коју учесник на конкурсу пријави као расположиву
(квантитативни састав), представљаће минимум техничке опреме коју ће корисник
стално користити у обављању послова чувања и заштите рибарског подручја и биће
саставни део уговора о уступању рибарског подручја.
Напомена 2: учесник конкурса је дужан да на захтев надлежног Покрајинског
секретаријата, у траженом року, у одређеном месту и времену, омогући увид у
пријављена материјално - техничка средства. Покрајински секретаријат задржава
право да након увида, у зависности од виђеног стања, не призна одређена
материјално техничка средства као расположива.
Напомена 3: пријаве на конкурс у којима је наведен мањи број материјално –
техничких средстава од најмањег броја наведеног у табелама у поглављу VII конкурса
неће се узети у разматрање.

2.2 Радни статус стручног лица
- оверена фотокопија радне књижице и МА образац ПИО фонда;
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2.3. Стручна спрема стручног лица
- оверена фотокопија дипломе и уверење о завршеном и положеном курсу односно
положеном испиту из области рибарства или ихтиологије, издато од стране одговарајуће
високошколске установе;
3) Услов: - Да привредно друштвo, јавно предузећe или друго правно лицe није у року од
две године, пре објављивања конкурса за уступање рибарског подручја на коришћење,
кажњавано за привредне преступе и прекршаје из области заштите и одрживог коришћења
рибљег фонда;
Доказ: - Уверење надлежног привредног и прекршајног суда.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања Конкурса.
4) Услов: - Да законски заступник привредног друштва, јавног предузећа или другог
правног лица није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
пребивалишта или према месту рођења.
У случају да привредно друштвo, јавно предузећe или друго правно лицe има више
законских заступника, ови докази достављају се за сваког од њих;
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања Конкурса.
5) Услов: - Да привредном друштву, јавном предузећу или другом правном лицу није
изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања конкурса.
Доказ:- Уверење надлежног привредног и прекршајног суда да учеснику конкурса није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања конкурса.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања Конкурса.
6) Услов: - Да је привредно друштво, јавно предузеће или друго правно лице измирило
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
Доказ: - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирило доспеле
порезе и доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирило
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Напомена 1: Уколико учесник конкурса има регистроване огранке или издвојена места,
која обављају делатност на територији рибарског подручја за које конкурише, а чија се седишта
разликују од његовог седишта, потребно је да достави потврду месно надлежног пореског органа
локалне самоуправе о измирености доспелих обавеза јавних прихода за огранак или издвојено
место;
Напомена 2: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања Конкурса.
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2. ПРОГРАМ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА УСТУПА НА
КОРИШЋЕЊЕ, КОЈИ САДРЖИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ У ПЕРИОДУ КОРИШЋЕЊА ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, И ТО:
1) мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и начине
његовог повећања;
2) мере за заштиту посебних станишта риба;
3) услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, као и за
унапређење риболовног туризма на делу рибарског подручја;
4) опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу дела рибарског подручја;
5) све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста;
6) планирана вредност улагања сопствених средстава;
7) број рибочувара које планира да запосли /распореди.
Напомена 1: Мере и активности из тачке 2. подтачке 2), 3), 5), 6) и 7) могу бити саставни
део уговорних обавеза о уступању на коришћење дела рибарског подручја.
Програм улагања из тачке 2. прилаже се на обрасцу 4.
3. ДОКАЗЕ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА У ВЛАСНИШТВУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ЗАШТИТУ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА
Докази који се прилажу за тачку 1. подтачка 2.1. – техничка опремљеност, сматрају се
доказом за ову тачку.
4. БИОГРАФИЈА И РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Доказ: - Оверене фотокопије дипломе о стручној спреми, радне књижице, уговора о раду
и други одговарајући докази о стеченом радном искуству и референцама.
Напомена 1: Биографија и референце одговорног лица прилажу се на обрасцу 5.
5. РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА
Доказ: Оверене фотокопије радне књижице, уговора о раду и други одговарајући докази о
стеченом радном искуству и референцама.
Напомена 1: Биографија и референце стручног лица прилажу се на обрасцу 5.
V
Ако учесник Конкурса конкурише за уступање више делова рибарског подручја, за сваки
део рибарског подручја дужан је доставити:
-

-

Материјално-техничку опремљеност:
1. број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли/ распореди;
2. број моторних возила-аутомобила намењених за рад рибочуварске службе;
3. број чамаца;
Мере за заштиту и повећање рибљег фонда;
1. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
2. начин повећања рибљег фонда;
3. мере за заштиту посебних станишта риба;
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-

-

4. остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста;
Мере за унапређење риболовних активности и риболовног туризма;
1. мере за унапређење риболовних активности;
2. мере за унапређење риболовног туризма;
Планирану вредност улагања сопствених средстава.

VI
Након објављивања резултата конкурса, а пре закључивања уговора о уступању дела
рибарског подручја на коришћење, изабрани учесник конкурса дужан је да достави Покрајинском
секретаријату документацију, којом се доказује испуњеност услова за обављање послова
рибочувара, а према броју наведеном у конкурсној документацији, и то:

1. потписан и оверен уговор о раду на неодређено време, са пуним радним временом,
закључен између корисника рибарског подручја и рибочувара;

2. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за рибочувара;
3. оверену фотокопију лиценце рибочувара;
4. оверену фотокопију дипломе о завршеном четвртом степену стручне спреме.
Ако изабрани учесник конкурса не достави тражену документацију, на начин и у року који
одреди Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, сматраће се да је
одустао од закључивања уговора.
VII
Критеријуми за вредновање учесника конкурса обухватају:
-

Материјално-техничку опремљеност за сваки део рибарског подручја за који се подноси
пријава:
број рибочувара које учесник конкурса планира да запосли / распореди:
Број рибочувара које
учесник конкурса
планира да
запосли/распореди
1
2
3
4
5 и више

Број бодова

2
4
6
8
10
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број моторних возила-аутомобила намењених за рад рибочуварске службе:
Број аутомобила
Број бодова
намењених за рад
рибочуварске службе
1
2
2
4
3
6
4
8
5 и више
10
број чамаца:
Број чамаца
1
2
3
4
5 и више

-

Број бодова
2
4
6
8
10

Мере за заштиту и повећање рибљег фонда за сваки део рибарског подручја за који се
подноси пријава:

мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда:
Оцена мерa за заштиту и
Број бодова
одрживо коришћење
рибљег фонда
не садржи
0
добре
2
одличне
4
начин повећања рибљег фонда:
Оцена начина
Број бодова
повећања рибљег фонда
не садржи
0
добар
2
одличан
4
мере за заштиту посебних станишта риба:
Оцена мера за заштиту
Број бодова
посебних станишта риба
не садржи
0
добрe
2
одличнe
4
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остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста:
Оцена осталих мера са
Број бодова
становишта заштите
рибљег фонда, станишта
и врста
не садржи
0
добре
2
одличне
4

-

Мере за унапређење риболовних активноси и риболовног туризма за сваки део
рибарског подручја за које се подноси пријава:
мере за унапређење риболовних активности:
Оцена мера за
Број бодова
унапређење риболовних
активности
не садржи
0
добре
2
одличне
4
мере за унапређење риболовног туризма:
Оцена мера за
Број бодова
унапређење риболовног
туризма
не садржи
0
добре
2
одличне
4

-

Планирана вредност улагања сопствених средстава:
Износ просечно планиране
вредности улагања сопствених
средстава по години у динарима
100.000,00 - 500.000,00
500.001,00 - 1.000.000,00
1.000.001,00 - 3.000.000,00
Преко 3.000.000,00
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Број бодова

1
2
4
6

-

Референце стручног лица:

референце стручног лица:
Оцена референце
стручног лица

без искуства у струци

са искуством
стеченим у струци

Број бодова

0

2

са искуством стеченим у
обављању послова у
области заштите рибљег
фонда или рибарства
4

Напомена 1: уколико два или више учесника на конкурсу имају исти број освојених
бодова, предност ће имати учесник који има више бодова по критеријумима, према следећем
редоследу:
-број рибочувара;
-број моторних возила;
-број чамаца;
-програм улагања у рибарско подручје за период на који се рибарско подручје уступа на
коришћење;
-референце стручног лица.
VIII

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад. Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од
дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 12.05.2017. године.
Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ
НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ.
Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока као и пријаве са непотпуном,
неуредном, нечитком или нетачном документацијом неће се узети у разматрање.
Напомена: не достављати документацију која није тражена овим конкурсом јер иста неће бити
узета у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити путем мејла:
tankosava.canak@vojvodina.gov.rs
tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
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