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Р И Б А Р С Т В О  

*** 

ОТВОРЕНЕ ВОДЕ 

Нето цена 

(дин) 

Такса 

(дин) 

Дозвола за рекреативни риболов Д-2   

(продаја преко посредника) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

4.310,92 600,00 

Дозвола за рекреативни риболов Д-3 - повлашћени   

(продаја преко посредника) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

2.155,46 300,00 

Дозвола за рекреативни риболов Д-4 - лица са телесним 

оштећењима од 80% и више, лица са посебним потребама и 

ратни војни инвалиди  

(продаја преко посредника) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

431,09 60,00 

Дозвола за рекреативни риболов Д-2   

(директна продаја) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

4.500,00 600,00 

Дозвола за рекреативни риболов Д-3 - повлашћени  

(директна продаја) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

2.250,00 300,00 

Дозвола за рекреативни риболов Д-4 -лица са телесним 

оштећењима од 80% и више, лица са посебним потребама и 

ратни војни инвалиди 

(директна продаја) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

450,00 60,00 

Дозвола за рекреативни риболов 

Д-6 – ДНЕВНА 

(продаја преко посредника) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

718,49 100,00 

Дозвола за рекреативни риболов 

Д-6 – ДНЕВНА 

(директна продаја) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

750,00 100,00 

Дозвола за рекреативни риболов 

Д-7 – ВИШЕДНЕВНА – до 7 дана 

(продаја преко посредника) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

1.436,97 200,00 

Дозвола за рекреативни риболов 

Д-7 – ВИШЕДНЕВНА – до 7 дана  

(директна продаја) 

трошкове издавања дозволе одређује министар 

1.500,00 200,00 



Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Банат" Дунав (1.112-1.075 км) 
74.375,00 15.750,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Бачка" Дунав (1.367-1.297 км) 
67.291,67 14.250,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" Дунав (1.233-1.187 км) 
74.375,00 15.750,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" Сава (207-123 км) 
63.750,00 13.500,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" Сава (96-49 км) 
63.750,00 13.500,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Банат" БУЋКА Дунав (1.112-1.075 км) 
15.583,33 3.300,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Бачка" БУЋКА Дунав (1.367-1.297 км) 
21.250,00 4.500,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" БУЋКА Дунав (1.233-1.187 км) 
15.583,33 3.300,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" БУЋКА Сава (207-123 км) 
15.583,33 3.300,00 

Дозвола за привредни риболов Д-1 

"Срем" БУЋКА Сава (96-49 км) 
15.583,33 3.300,00 

 

За дозволе за рекреативни риболов Д-2, Д-3, Д-4, Д-6 и Д-7 (продаја преко посредника) 

одобрава се рабат у висини од 5% (члан 42. Закона о заштити и одрживом коришћењу 

рибљег фонда), тј. од 226,89 дин, 113,45 дин (повлашћени), 22,69 дин (лица са телесним 

оштећењима од 80% и више, лица са посебним потребама и ратни војни инвалиди), 

37,82 дин (дневне) и 75,63 (вишедневне) дин. 

 

Под повлашћеним лицима сматрају се лица старија од 65 година, лица са телесним 

оштећењем од 60-79%, жене и лица млађа од 18 година. 

 

 

 

        

 


