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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
 

расписао 
 

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АПВ 

 
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 и то:1) Рибарско подручје ,,Бачка”- сви делови који су у границама 
рибарског подручја „Бачка”, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и 
осим следећих вода које су уступљене на коришћење на период од 10 година: Дунав од 1433 км 
– 1297 км, Основна и детаљна каналска мрежа и АК „Чонопља, река Киреш, река Криваја, АК 
„Велебит”, водоток Чик са акумулацијама, Адорјанско језеро, мртваја Буџак код Аде и АК 
„Моравица” на Криваји. 2) Рибарско подручје ,,Банат” - сви делови који су у границама 
рибарског подручја „Банат”, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и 
осим следећих вода које су уступљене на коришћење на период од 10 година: Дунав од 1112 км 
до 1075 км, Основна и детаљна каналска мрежа, Бегеј, Златица, Караш, Тиса од 164 км до 65 км 
и Тамиш са меандрима.3) Рибарско подручје ,,Срем”Сви делови који су у границама рибарског 
подручја ,,Срем”, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и осим следећих 
вода које су уступљене на коришћење на период од 10 година: Дунав од 1297 км до 1233 км, 
Дунав од 1233 км до 1187 км, Сава од 207 км до 123 км, Сава од 96 км до 49 км, Студва, АК 

„Сот”, АК „Бруја”, АК „Мохарач“, АК „Међеш”, АК „Кудош”, АК „Чалма”1,2,3, АК „Борковац”, АК 
„Љуково” и АК „Добродол”, АК “Врањаш“ код Манђелоса, Гајићева бара, канал Галовица и канал 
Јарчина. 
 
Рок за достављање пројеката је до 15.10.2019. године. 
 
За више информација обратите се:  
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине путем сајта  
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/7235-2/ или путем мејла sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs 

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rс 
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