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ПОДАЦИ О РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ „ЛАБУДОВО ОКНО“ 

 

Заштићено подручје, Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“, налази 

се у североисточном делу Србије и простире се на укупној површини од 34.829,32 hа. 

Представља највеће европско подручје изграђено од наслага еолског песка са 

израженим облицима динског рељефа и карактеристичним пешчарским, степским, 

шумским и мочварним екосистемима, као и јединственим мозаиком животних 

заједница. СРП ''Делиблатска пешчара'' један је од најважнијих центара биодиверзитета 

у Европи, а његов део Лабудово окно, проглашен је за рамсарско влажно подручје. 

Планска заштита природних вредности овог подручја започела је првим Привредним 

планом 1912. године. Влада Републике Србије донела је Уредбу о заштити 

СПР „Делиблатска пешчара“ 2002. године и одредила за управљача 

ЈП „Војводинашуме“. Тренутно је на снази План управљања Специјалним резерватом 

природе Делиблатска пешчара за период 2011-2020. чији је аутор ЈП „Војводинашуме“.  

Уредбом о заштити специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ 

(„Службени гласник Републике Србије бр. 03/2002 и 81/2008) утврђено је да  се део 

Дунава (Дубовачки рит, Лабудово окно, Стеванова равница, ушће Караша, Ада 

Чибуклија, Ада Жилава и ток Дунава) у подручју Делиблатске пешчаре ставља под 

заштиту као специјални резерват природе и сврстава у I категорију заштите као 

природно добро од изузетног значаја. 

Чланом 4. Уредбе о заштити специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“ одређена су подручја специјалног резервата природе која су обухваћена 

режимом заштите I степена, и то: део Дубовачког рита, део Лабудовог окна, део Аде 

Чибуклије и цела Ада Жилава. Истим чланом уредбе одређена су и подручја под 

режимом заштите II степена: део Дубовачког рита, део Лабудовог окна, део Аде 

Чибуклије, део Стеванове равнице и део ушћа Караша, као и подручја под режимом 

заштите III степена: део Дубовачког рита, део Лабудовог окна, део Аде Чибуклије, део 

Стеванове равнице, део ушћа Караша и ток реке Дунав. 

 

 
   

  Лабудово окно, поглед из ваздуха 

 



4 

 

На подручју Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ у режиму 

заштите I степена забрањује се коришћење природних богатстава и искључују сви 

други облици коришћења простора и активности, осим научних истраживања и 

контролисане едукације. На подручју режима заштите II степена забрањено је и: 

уношење алохтоних врста биљака и животиња, неконтролисано задржавање пловних 

објеката и избацивање отпадних материја из њих, камповање и привредни риболов на 

подручју Дунава. На подручју режима заштите III степена забрањена је изградња 

индустријских и других објеката чији рад и постојање могу изазвати неповољне 

промене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог света и амбијента, односно 

извођење радова који могу нарушити морфолошке и хидролошке карактеристике 

терена и интегритет простора, као и сакупљање биљних и животињских врста 

заштићених као природне реткости, испуштање непречишћених отпадних вода, 

отварање позајмишта песка, формирање депонија, изградња викенд објеката и викенд 

насеља изван грађевинских подручја утврђених посебним планским и урбанистичким 

документима, уношење алохтоних врста без претходно прибављеног мишљења Завода 

за заштиту природе и неодрживо коришћење природних ресурса. 

  

 
  

 Лабудово окно, мапа 

 

Према Плану управљања Специјалним  резерватом природе „Делиблатска пешчара“ 

за период 2011. – 2020. године („Војводинашуме“, Петроварадин, 2011. године) и 

Циљевима заштите, коришћења и развоја Специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“ садржаним у њему, а тиме и његовог рибарског подручја „Лабудово окно“, 

прироритетни програмски циљеви који имају везе са заштитом и одрживим 

коришћењем рибљег фонда су: 
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1. Заштита и праћење стања биљних и животињских врста њихових популација и 

станишта; 

2. Поновно насељавање ишчезлих аутохтоних биљних и животињских врста и 

обезбеђивање одговарајућих станишта; 

3. Управљање популацијама строго заштићених и заштићених врста; 

4. Очување разноврсности екосистема, биљног и животињског света и мозаичног 

распореда животних заједница; 

5. Очување и одржавање водених екосистема у смислу успоравања еутрофизације; 

6. Контролисано сакупљање биљних и животињских врста; 

7. Коришћење пољопривредног земљишта, сточарство и риболов на 

традиционалан начин; 

8. Уређивање и коришћење простора у складу са прописаним режимом заштите на 

начин којим се омогућава очување природних вредности; 

9. Научно-истраживачки рад и мониторинг, васпитно-образовне активности и 

презентација добра, уз одговарајуће опремање; 

10. Опремање простора за потребе еколошког туризма, лова и спортског 

(рекреативног) риболова; 

11. Успостављање и развој едукативних и туристичко-рекреативних активности. 

Из ових приоритетних циљева произилазе следећи приоритетни програмски задаци, 

мере и активности од значаја за Рибарско подручје „Лабудово окно“: 

1. Организовање управљања и одговарајуће опремање; 

2. Усклађивање постојеће и израда недостајуће програмске документације у 

складу са прописаним режимима заштите природе за ово подручје којима ће 

се на најбољи начин уравнотежити потребе заштите природе, привреде 

(шумарство, пољопривреда, водопривреда и др.) и локалне заједнице и тако 

спречити противречности између њихових интереса; 

3. Спровођење прописаних режима заштите; 

4. Успостављање сарадње, посебно са локалним становништвом; 

5. Евидентирање свих угрожавајућих фактора, са мерама за њихово ублажавање и 

отклањање; 

6. Формирање базе података о постојећем стању екосистема и постојећим 

видовима коришћења. 

У оквиру управљања подручјем Специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“, обележавање подручја од значаја за рибарско подручје „Лабудово окно“ ће 

се вршити тако што ће приоритет бити дат обележавању граница режима I и II степена 

заштите и комплексима дела Дунава где је присутно интензивно коришћење. Чување, 

надзор и праћење стања као коришћење активне легитимације у пуном смислу 

спроводиће специјализована чуварска служба организована у виду мреже (ШУ 

Банатски Карловац, ШУ Бела Црква и ШУ Делиблато) у оквиру које се налазе и 

рибочувари, опремљени униформисаном одећом, службеним легитимацијама, 

службеним оружјем, чамцима са моторима, теренским возилима и радио-станицама. 

Надзор рибочуварске службе врши инжењер задужен за рибарство и ловство, а он даље 

прослеђује извештаје о раду вишим нивоима у систематизацији предузећа корисника, 

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин. Развој информационог система везан за рибарско 

подручје „Лабудово окно“ представља једну од приоритетних мера, као и потреба 

усклађивања активности са удружењима рекреативних риболоваца. У оквиру мера 

заштите и коришћења, коришћење риболовне фауне врши се у оквиру Рибарског 

подручја„Лабудово окно“у Специјалном резервату природе „Делиблатска пешчара“. 

Према Програму заштите и развоја, на сектору Дунава где се Специјални резерват 

природе „Делиблатска пешчара“ налази евидентирано је 50 врста риба сврстаних у 13 
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породица, различитог степена истражености и значаја. Ихтиофауна тог подручја, 

међутим, сматра се измењенoм и нарушеним променом еколошких услова, уношењем 

алохтоних врста риба и јаким антропогеним утицајем. Стога се сматра важним да се 

сачине програми за колоусте и рибе значајне за њихово очување и одрживо 

коришћење, као и за друге ретке и угрожене врсте. У оквиру могућности развоја 

традиционалног бављења рекреативним и привредним риболовом, број дозвола за обе 

ове врсте риболова и њихова цена биће приказани у годишњим пpoграмима управљања 

и усклађени са резултатима истраживања из претходних година, док ће одрживим 

коришћењем предност бити дата оним пројектима од чијих се резултата очекују 

практична решења у повећању рибљег фонда Дунава и његове плавне зоне, нарочито 

кад се ради о врстама риба чија је бројност популација под режимом коришћења у 

риболовне сврхе (шаран, штука, сом, смуђ). При томе, Програм управљања рибарским 

подручјем „Лабудово окно“ и у oквиру њега заштита и коришћења фауне риба 

одвијали би се у складу са заштитом посебне целине – комплекса који чине подручја на 

којима је успостављен тростепени режим заштите, и то: део Дунава са Дубовачким 

ритом, Лабудово окно, ушће Караша и аде Чибуклија и Жилава. 

У оквиру режима заштите I степена који обухвата природна плодишта (део 

Дубовачког рита, Лабудовог окна, аде Чибуклија и Жилава) планира се: 

1. праћење стања ихтиофауне; 

2. обележавање посебних станишта риба као њихових природних плодишта; 

3. уређење и газдовање посебним стаништима риба и 

4. обезбеђивање чувања посебних станишта риба радом чуварске службе. 

У оквиру режима заштите II степена који обухвата део Дубовачког рита, део 

Лабудовог окна, део Аде Чибуклије, део Стеванове равнице и део ушћа Караша,  

дозвољен је рекреативни, санитарни и научно-истраживачки риболов и ту се планира: 

1. праћење стања ихтиофауне; 

2. санациони риболов по потреби, а на основу резултата праћења стања 

ихтиофауне и услова Покрајинског завода за заштиту природе; 

3. излов алохтоних врста риба; 

4. обезбеђивање услова за рекреативни риболов са обале што подразумева: 

• одређивање капацитета подручја за рекреативни риболов; 

• обележавање подручја на коме је дозвољен рекреативни риболов; 

• уређење терена за рекреативни риболов; 

• порибљавање аутохтоним врстама риба; 

• издавање дозвола за рекреативни риболов; 

• евиденцију улова рекреативних риболоваца и 

• обезбеђивање чуварске службе. 

У оквиру подручја под режимом заштите III степена који обухвата: део 

Дубовачког рита, део Лабудовог окна, део Аде Чибуклије, део Стеванове равнице, 

део ушћа Караша и ток реке Дунав, дозвољен је привредни риболов на току Дунава, 

као и рекреативни, санациони и научно-истраживачки риболов и ту се планира: 

1. праћење стања ихтиофауне; 

2. санациони риболов по потреби, а на основу резултата праћења стања 

ихтиофауне и услова Покрајинског завода за заштиту природе; 

3. излов алохтоних врста риба; 

4. обезбеђивање услова за привредни и рекреативни риболов, што 

подразумева: 

• одређивање капацитета подручја за привредни и рекреативни риболов; 

• обележавање подручја на коме је дозвољен привредни и рекреативни 

риболов; 
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• уређење терена за рекреативни риболов; 

• порибљавање аутохтоним врстама риба; 

• издавање дозвола за рекреативни и привредни риболов; 

• евиденцију улова рекреативних и привредних риболоваца; 

• евиденцију чамаца и алата за привредни риболов; 

• поштовање ловостаја по Закону о заштити и одрживом коришћењу 

рибљег фонда („Службени гласник Републике Србије“,128/2014 и 

95/2018-др.закон) и Наредби о мерама за очување и заштиту рибљег 

фонда („Службени гласник Републике Србије56/15 и 94/2018) 

• обезбеђивање чуварске службе. 

Такође, Програм управљања рибарским подручјем „Лабудово окно“ у Специјалном 

резервату природе „Делиблатска пешчара“ за период 2020 – 2029. године усклађен je са 

Програмом управљања деловима рибарских подручја “Срем”, “Банат” и “Бачка”, за 

риболовне воде реке Дунав од 1433. rkm до 1297. rkm, Дунав од 1112. rkm до 1075. rkm, 

Дунав од 1233. rkm до 1187. rkm, Сава од 207. rkm до 123. rkm, Сава од 96. rkm до 49. 

rkm и Студва, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја за период 

2016-2025. годину, и то на делу Дунава од 1112-1075. rkm како би се оба програма 

синхронизовано извршавала у периоду за који су донесени. 

Чланом 17. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда уређено је да 

Управљач заштићеног подручја доноси Програм управљања рибарским подручјем за 

период од десет година и дужан је исти да поднесе на сагласностгодину дана пре 

истека претходног Програма управљања рибарским подручјем, а који према члану 18. 

закона треба да садржи: 

1. податке о кориснику рибарског подручја; 

2. податке о рибарском подручју; 

3. основне хидрографске, хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге 

карактеристике вода рибарског подручја и податке о еколошком статусу вода; 

4. податке о рибљим врстама у водама рибарског подручја, процену њихове 

биомасе и годишње продукције са посебним освртом на риболовно 

најзначајније врсте и заштићене врсте; 

5. услове заштите природе; 

6. време риболова; 

7. дозвољене технике риболова, опорему, алате и врсте мамаца којима се може 

ловити на одређеној риболовној води рибарског подручја; 

8. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда; 

9. просторни распоред, границе и мере за заштиту посебних станишта риба, као и 

мере спашавања риба и рибље млађи са плавних подручја; 

10. програм порибљавања по врстама и количини риба и времену и месту 

порибљавања; 

11. дозвољени излов рибе по врстама и количинама на основу годишњег прираста 

рибљег фонда; 

12. услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, услове 

за обављање спортског риболова, као и за унапређење риболовног туризма на 

рибарском подручју; 

13. организацију рибочуварске службе и број рибочувара;  

14. процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског подручја; 

15. програм мониторинга рибарског подручја; 

16. програм едукације рекреативних риболоваца; 

17. економске показатеље коришћења рибарског подручја; 
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18. средства потребна за спровођење програма управљања рибарским подручјем и 

начин обезбеђивања и коришћења тих средстава. 

Рибарско подручје Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ 

установљено је одлуком ЈП „Војводинашуме“ као стараоца–управљача одлуком бр. 

1129/XXIV-16 од 29.04.2008. године и измењеном одлуком бр. 560/VI-4b, којом је 

претходна одлука стављена ван снаге, на риболовним водама Дунава (1091 – 1077 km), 

на локалитету Лабудово окно у оквиру граница Специјалног резервата природе 

„Делиблатска пешчара“, у складу са прописима о његовом коришћењу и заштити 

одређеним уредбом о заштити специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 03/2002 и 81/2008). 

Том одлуком, Рибарско подручје „Лабудово окно“ Специјалног резервата природе 

„Делиблатска пешчара“ обухвата поред риболовних вода Дунава (1091 – 1077 км) још 

и приобаље ада Чибуклије и Жилаве, део леве обале у виду плавних зона („Марина“, 

Дубовачки рит, Стеванове равнице и баре Долнице и Ђурица), као и ушће Караша. 

У складу са Правилником о начину обележавања рибарског подручја („Службени  

гласник РС'' бр. 16/2016), неопходно је да управљач има обележене границе Рибарског 

подручја „Лабудово окно“ таблама величине најмање 80 x 50 cm, тако да се без сметњи 

могу уочити. Свака табла мора бити направљена од чврстог и трајног материјала, на 

самоносећем стубу, на висини најмање један метар од подлоге. Табла треба да буде 

обојена жутом бојом, а текст се исписује штампаним словима црне боје, која заузимају 

најмање 80% површине табле и да садржи: 

1. назив рибарског подручја; 

2. назив, адресу и контакт телефон корисника рибарског подручја; 

3. леву и десну стрелицу изнад којих је уписана у метрима удаљеност граница 

рибарског подручја од места на коме је табла постављена. 

Табла којом се обележава граница рибарског подручја треба да буде постављена на 

граници два суседна рибарска подручја, а где за тиме има потребе, треба је поставити и 

на прилазу риболовној води рибарског подручја. 
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ДОЗВОЉЕНИ ИЗЛОВ РИБЕ ПО ВРСТАМА И КОЛИЧИНАМА НА ОСНОВУ 

ГОДИШЊЕГ ПРИРАСТА РИБЉЕГ ФОНДА 

 

Подаци о укупној биомаси на Рибарском подручју „Лабудово окно“ добијени преко 

процењене релативне биомасе и релативне годишње природне продукције, те процена 

потенцијалне природне годишње продукције и остварености природног потенцијала на 

рибарском подручју добијени из узрасне структуре појединих врста риба у узорку и 

њиховог годишњег прираста послужили су за прорачун укупне количине рибе која 

постоји на њему, а посебно дела рибљег фонда који се односи на годишњу природну 

продукцију који је доступан риболову у складу са одредбама Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда и његовој Наредби о мерама за очување и 

заштиту рибљег фонда („Сл. глaсник РС“, 56/15 и 94/2018), која за поједине риболовно 

атрактивне и екосистемски значајне врсте риба одређује минималну дозвољену дужину 

за излов. Тај део рибљег фонда доступан риболову према члану 34. Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда представља крајњу меру дозвољеног излова рибе 

и дат је по врстама и количинама утврђеним на основу годишње природне продукције, 

без опасности по промену постојеће узрасне структуре. Укупна површина Рибарског 

подручја „Лабудово окно“ при средњем водостају Дунава прорачуната је на 2681.33 ha 

и може се рећи да је та процена површине довољно конзервативна да њеним 

коришћењем за прорачун укупне биомасе у износу 542.554 t свих врста рибе добијених 

током узимања теренских узорака, те укупне годишње природне продукције од 

190.366 t буде направљен такав режим риболовног коришћења који неће довести у 

питање одрживост риболовног коришћења рибљег фонда тог рибарског подручја. 

Приликом одређивања пропорције биомасе рибљег фонда по врстама риболовно 

атрактивних риба у риболовну жетву – део биомасе и годишње природне продукције 

доступне риболову укључене су јединке врста које су биле дужине преко минималне 

дозвољене дужине за излов по Наредби о мерама за очување и заштиту рибљег фонда 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 56/15 и 94/2018), а на основу просечних дужина добијених након 

вршења теренског дела рада за сваки од узраста тих врста риба. Изузетак од овога 

представљале су само алохтоне и инвазивне врсте: бабушка, чебачок, цверглан, 

сунчица, амурски спавач-ротан и главочи (сем цевоноса) који имају одређен риболовни 

значај, било као директна ловина (бабушка, цверглани, сунчица), било као риба за 

мамчење у риболову грабљивих врста штуке, смуђа и сома (чебачок, сунчица и 

главочи), а и према Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда не смеју 

се након улова вратити у риболовну воду. Део жетве представља пропорцију биомасе и 

годишње природне продукције која су доступни излову и обухвата рибе дужине преко 

минималне дужине доступне излову за сваку од риболовно атрактивних врста на 

рибарском подручју „Лабудово окно“. 

Имајући у виду да је због пада укупне биомасе и прородне продукције услед 

смањења бројности и удела алохтоних врста у биомаси и продукцији ситуација у 

односу на претходни десетогодишњи период коришћења овог рибарског подручја 

другачија, неопходно је у пуној мери применити принцип опрезности код управљања 

риболовним ресусрсом и пратити улов како привредних рибара, тако и рекреативних 

риболоваца. На основу тогастећи ће се увид у продукцију горе назначених врста риба 

на рибарском подручју, као и употпунити знање о природној продукцији оних 

риболовно атрактивних врста риба која је овде за њих приказана, са јасно утврђеним 

риболовним напором на основу кога је могуће током дужег периода пратити стање 

природне продукције тих риболовно атрактивних врста. 
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УКУПНА ГОДИШЊА ЖЕТВА НА РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ „ЛАБУДОВО ОКНО“ ИЗРАЖЕНА У 

ТОНАМА (t), ДОБИЈЕНА НА ОСНОВУ ДЕЛА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА УДЕО ЖЕТВЕ У АПСОЛУТНОЈ 

БИОМАСИ И У ГОДИШЊОЈ АПСОЛУТНОЈ ПРИРОДНОЈ ПРОДУКЦИЈИ НА ЦЕЛОЈ ПОВРШИНИ 

РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ЗА СВАКУ ОД РИБОЛОВНО АТРАКТИВНИХ ВРСТА РИБА 

 

Врста рибе 

Релативна 

биомаса 

(kg ha-1) 

Релативна 

годишња 

продукција 

(kg ha-1) 

Апсолутна 

биомаса  

(t) 

Апсолутна 

годишња 

продукција 

(t) 

Коефицијент 

доступности 

излову 

Годишња 

жетва 

доступна 

излову (t) 

Штука Esox lucius 18.279 6.116 49.013 16.400 0.33 21.586 

Уклија Alburnus alburnus 25.004 9.249 67.044 24.801 0.7 64.291 

Гавчица Rhodeus sericeus 5.873 3.854 15.746 10.333 0.4 10.432 

Клен Squalius cephalus 4.859 3.707 13.029 9.939 0.35 8.039 

Бабушка Carassius gibelio 65.876 26.133 176.636 70.071 1 246.708 

Шаран Cyprinus carpio 56.899 24.062 152.565 64.517 0.43 93.345 

Бодорка Rutilis rutilus 16.610 9.572 44.537 25.665 0.35 24.571 

Буцов Aspius aspius 10.245 3.811 27.471 10.219 0.45 16.961 

Црвенперка Scardinius 

erythrophthalmus 

3.927 0.835 10.531 2.240 0.25 3.193 

Мрена Barbus barbus 0.033 
 

0.087 
 

0.22 0.019 

Деверика Abramis brama 1.654 0.152 4.434 0.407 0.45 2.179 

Чебачок Pseudorasbora parva 0.089 0.042 0.239 0.112 1 0.351 

Крупатица Blicca bjoerkna 2.790 0.259 7.480 0.693 0.35 2.861 

Црноока Abramis sapa 1.841 0.298 4.936 0.799 0.33 1.893 

Шљивар Vimba vimba 0.778 
 

2.087 
 

0.35 0.730 

Сом Silurus glanis 9.191 
 

24.643 
 

0.65 16.018 

Цверглан Ictalurus nebulosus 22.060 7.300 59.150 19.574 1 78.724 

Смуђ Sander lucioperca 11.886 3.088 31.869 8.281 0.3 12.045 

Смуђ камењар Sander volgense 5.425 4.387 14.546 11.763 0.25 6.577 

Гргеч Perca fluviatilis 7.078 1.582 18.978 4.241 0.45 10.449 

Сунчица Lepomis gibossus 7.498 2.123 20.103 5.693 1 25.796 

главоч пескар Neogobius 

fluviatilis 

2.230 
 

5.979 
 

1 5.979 

главоч круглак Neogobius 

melanostomus 

9.461 4.509 25.369 12.091 1 37.460 

главоч тркач Neogobius 

gymnotrachelus 

6.000 
 

16.088 
 

1 16.088 

главоч главаш Neogobius 

kessleri 

4.290 2.535 11.503 6.797 1 18.300 

Укупно: 299.875 113.614 804.063 304.636 
 

724.985 

 

Подаци о улову у риболовним водама Рибарског подручја „Лабудово окно“ врло су 

оскудни, те није било препоручљиво урадити само на основу тих података тзв. 

„оптерећење“ риболовних вода риболовом, односно проценити „риболовни притисак“. 

Провера веродостојности тих података из евиденције са других рибарских подручја 

којима ЈП „Војводинашуме“ као корисник рибарског подручја управља, показало је, 

међутим, да је тај риболовни притисак према њиховој евиденцији прилично уједначен 

и да на годишњем нивоу обухвата до 4.5 t укупног улова по привредном рибару, са 

оквирном структуром од по око 600 kg сома, смуђа и шарана, те око 3 t „беле рибе“.  
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У оквиру послова прикупљања података о улову рекреативних риболоваца, 

неопходно је установити евидентирање улова. Послове евидентирања улова 

рекреативних риболоваца по члану 45. Закона о заштити и одрживом коришћењу 

рибљегфонда треба вршити у складу са одредбама Правилника о изгледу и садржини 

обрасца евиденције улова риболовца и начину вођења евиденције о улову рибе 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 34/15). Кад је у питању евидентирањe 

улова привредних рибара, оно је уређено Правилником о изгледу и садржини обрасца 

евиденције улова привредног рибара и начину вођења евиденције о улову 

рибе(„Службени гласник Републике Србије“, број 37/15). Обавеза корисника рибарског 

подручја је да прикупља евиденције о улову, пошто су и један и други посао 

евиденције улова  императивни и без њиховог спровођења кориснику није могуће на 

законит начин да обавља послове вођења рибарског подручја, нити привредном рибару 

и рекреативном риболовцу да легално буду у тим својствима на риболовној води. 

 

 
 

 

Дубовачка бара 
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ДОЗВОЉЕН ГОДИШЊИ И ДНЕВНИ ИЗЛОВ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА ИЗРАЖЕН У ТОНАМА (t) И 

РЕКРЕАТИВНОГ РИБОЛОВА ИЗРАЖЕН У КИЛОГРАМИМА (kg) НА РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ 

„ЛАБУДОВО ОКНО“ * ЗАТАМЊЕНЕ СУ АЛОХТОНЕ ВРСТЕ 

 

Врста рибе Годишњиизлов (t) Дневни излов (kg) 

привредни рекреативни привредни рекреативни 

штука Esox lucius 10,788 5,035 29,558 13,794 

бабушка Carassius gibelio неограничено неограничено неограничено неограничено 

буцов Aspius aspius 11,825 5,185 35,795 17,904 

шаран Cyprinus carpio 62,23 31,115 204,05 102,02 

крупатица Blicca bjoerkna 2,320 1,082 6,355 2,966 

деверика Abramis brama 1,369 0,639 3,751 1,750 

бодорка Rutilus rutilus 1,961 0,915 5,372 2,507 

уклија Alburnus alburnus 42,860 21,430 117,3 58,67 

чебачок Pseudorasbora parva неограничено неограничено неограничено неограничено 

цверглан Ictalurus melas неограничено неограничено неограничено неограничено 

сом Silurus glanis 10,670 5,335 33,340 16,670 

смуђ Sander lucioperca 8,926 4,299 26,035 13,275 

смуђ камењар Sander 
volgensis 

4,384 2,192 14,010 7,005 

гргеч Perca fluviatilis 6,966 3,483 18,678 9,334 

сунчица Lepomis gibbosus неограничено неограничено неограничено неограничено 

главоч сирман 

Neogobiussyrman 

неограничено неограничено неограничено неограничено 

главоч тркач Neogobius 
gymnotrachelus 

неограничено неограничено неограничено неограничено 

главоч главаш Neogobius 
kessleri 

неограничено неограничено неограничено неограничено 

главоч пескар Neogobius 
fliuviatilis 

неограничено неограничено неограничено неограничено 

главоч круглак Neogobius 
melanostoimus 

неограничено неограничено неограничено неограничено 

Укупно 164,299 80,712 494,194 245,875 

 

С обзиром да је у последњих неколико година број привредних риболоваца 

уједначен (17-18),  процењено риболовно оптерећење који они врше на рибљи фонд 

износи између 76,5 t и 81t, што је у односу на процењен укупан годишњи природни 

прираст у оквиру жетве од око 725 t готово десет пута мање од процењеног.Ако се у 

прорачун укључи пројектовани криволов од око 30%, може се закључити да има 

простора за  30 привредних рибара на овом подручју. 

Сходно претходно наведеном, одређује се максимално 30 привредних рибара.     

Према прописаним ограничењима из Наредбе о изменама и допунама наредбе о 

установљавању ловостаја за поједине врсте риба на рибарском подручју или 

делурибарског подручја и о забрани лова риба које немајупрописану величину од 5 kg 

дневно, са претпоставком од 52 риболовна дана годишње (260 kg изловљене рибе 

годишње по рекреативном риболовцу) и додатним бројем риболовних дана према броју 

продатих дневних дозвола током године, добијају се оквирне укупне вредности 

риболовног оптерећења рекреативних риболоваца зависно од њиховог броја који је 
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веома варирао последњих година, од 31 до чак 248, али ако се пројектује 150 

рекреативних риболоваца, онда та количина достиже39t годишње, што је једна 

седамнаестина доступне количине рибе са већ пројектованим умањењем од стране 

привредних рибара.  Ови износи су знатно мањи од оптерећења које се може 

пројектовати према укупној годишњој продукцији која је доступна излову 

рекреативним риболовом, те гледано с тог аспекта, нема бојазни да ће претпостављени 

актуелни риболовни притисак рекреативних риболоваца премашити тај део годишње 

природне продукције који је доступан њиховом излову. При томе, треба нагласити да 

је овако изведена пројекција риболовног оптерећења рекреативних риболоваца 

базирана на законски дозвољеном излову прилично проблематична, јер њена тачност 

зависи од полазне претпоставке о тако добром раду рибочуварске службе који би 

обезбедио стриктно придржавање овако прописаних одредби о излову. Ипак, део жетве 

базиран на годишњој природној продукцији оставља могућност и за постојање 

риболовног оптерећења од стране криволова и излова рибе или преко законски 

дозвољене вредности или по кршењу било које од других одредби Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда средствима рекреативног риболова, под условом 

да оптерећење криволовом не прелази 30% легалног оптерећења по рибљи фонд које 

врши рекреативни риболов. 

  

 

 

  Лабудово окно - код Марине 
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ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИШЋЕЊА  

РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ”ЛАБУДОВО ОКНО“ 

 

 Најбитнији економски показатељи коришћења овог рибарског подручја су приходи 

остварени продајом годишњих дозвола за привредни риболов и годишњих и дневних 

дозвола за рекреативни риболов, те расходи начињени кроз различите трошкове рада 

службе. 

 У табели дати су основни економски показатељи везани за рибарско подручје 

„Лабудово окно“. 

 

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ (ИЗРАЖЕНИ У РСД)  

У ПЕРИОДУ 2010 – 2018. ГОДИНЕ 

   

 Иако се мора узети у обзир као категорија за разматрање, ипак треба имати у виду 

да је то подручје као заштићено природно добро са другим императивима управљања 

који су сигурно већег реда приоритета од економске оправданости начина коришћења 

природниох ресурса који су у њему на располагању, посебно као Рамсарско подручје, 

па је приликомразматрања могућности повећања прихода мерама предузетим у било 

којој сфери коришћења природних ресурса неопходно стално имати у виду да такве 

мере не смеју ни на који начин да угрозе добробит функционисања екосистема, 

посебно оног дела који чине водене птице, па тиме и рибљи фонд као вероватно 

најбитнији део (уз жабе и бескичмењаке фауне дна) њихове трофичке основе. Ипак, 

Година Дозволе ком Приход Расход 

2010 Привредни риболов 7 494.151,00  

  Рекреативни риболов 123 402.624,00 1.954.948,45 

2011 Привредни риболов 22 2.076.948,00  

  Рекреативни риболов 31 6.945,00 1.736.191,89 

2012 Привредни риболов 19 1.411.016,00  

  Рекреативни риболов 115 54.092,00 3.065.383,00 

2013 Привредни риболов 21 1.982.750,06  

  Рекреативни риболов 248 410.499,98 5.762.897,63 

2014 Привредни риболов 13 1.236.974,80  

  Рекреативни риболов 85 39.368,00 3.744.950,63 

2015 Привредни риболов 10 1.030.000,00  

  Рекреативни риболов 132 124.950,00 2.595.620,79 

2016 Привредни риболов 14 1.442.000,00  

  Рекреативни риболов 18 1.854.000,00 3.382.454,42 

2017 Привредни риболов 18 1.854.000,00  

  Рекреативни риболов 94 319.600,00 5.578.656,04 

2018 
Привредни риболов 17 1.751.000,00  

Рекреативни риболов 183 356.150,00  

 
УКУПНО  12.885.918 27.821.102,86 
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треба стално настојати да се мерама у оквиру организације рада службе корисника 

даље повећава већ остварено побољшање продуктивности рада, како би се послови 

заштите могли у што је већој мери покрити самостално оствареним приходима, а ради 

даљег унапређења и очувања постигнутог укупног стања екосистема Рибарског 

подручја „Лабудово окно“. 

 Корисник има обавезу уплате накнаде за коришћење рибарског подручја 15 % од 

вредности издатих дозвола за привредни риболов и 10 % од вредности издатих дозвола 

за рекративни риболов које се уплаћују у буџет АП Војводине. Приходи остварени од 

накнада за коришћење рибарског подручја на територији АП Војводине припадају 

њеном буџету. 

 

 

  
 

   Привредни риболов на Лабудовом окну 
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СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 

РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈЕМ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА И  

КОРИШЋЕЊА ТИХ СРЕДСТАВА 

 

 У складу са горе изнетим економским показатељима и оценама приоритета 

управљања с обзиром на заштитну улогу овог рибарског подручја у оквиру заштићеног 

природног добра, планира се да се у 2019. години у оквиру Шумског газдинства 

„Ковин“ и Шумског газдинства „Бела Црква“ који су оперативно везани за послове 

управљања на Рибарском подручју „Лабудово окно“ буде доступно средстава у износу 

од 4.190.000 (четири милиона сто деведесет хиљада) РСД. Ова средства су намењена 

превасходно за покривање расхода који се односе на рад рибочуварске службе, 

порибљавање, порезе и доприносе, а требало би да буду остварена искључиво од 

продаје дозвола за привредни риболов, као и од продаје дозвола за рекреативни 

риболов, а у складу са процењеним риболовним притиском – оптерећењем рибљег 

фонда у риболовним водама овог рибарског подручја. Средства која су била остварена 

као приход од продаје дозвола за привредни  и рекреативни риболов у потпуности 

подмирују овај планирани износ, те се остварење таквог плана може сматрати реалним. 

 Поред горе датог износа очекиваних расхода, ЈП „Војводинашуме“ сваке године на 

име трошкова рада у заштићеним подручјима из буџета Аутономне покрајине 

Војводина потражује средства у износу од 1.000.000.- (милион) РСД, од чега је 

половина намењена раду у оквиру Специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“, а што се највећим делом намењује покрићу трошкова заштитиних 

активности на Рибарском подручју „Лабудово окно“ које је и Рамсарско подручје. 

 У десетогодишњем периоду, међутим, тешко је очекивати да би простим множењем 

овог годишње планираног износа могло да се дође до веродостојног износа 

трошковима који би се могли покрити сопственим приходима у том периоду. 

 Оваква пројекција средстава неопходних за реализацију Програма унапређења 

рибарства за период од десет година важења тог програма одређује делатност 

коришћења риболовних ресурса на рибарском подручју „Лабудово окно“ одрживим и 

са економске стране. 
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ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ИЗРАЖЕНИ У РСД) У ПЕРИОДУ 2020 – 2029. ГОДИНЕ 

 
ПРИХОДИ 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 

дозволе за привредни риболов (сви алати) 2.400.000 2.400.000 2.640.000 2.640.000 2.880.000 2.880.000 3.120.000 3.120.000 3.360.000 3.360.000 

дозволе за привредни риболов (бућка) 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 

дозволе за рекреативни риболов 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

дневне/вишедневне дозволе 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

буџетски приходи 2.750.000     1.000.000     

УКУПНО 5.756.000 3.006.000 3.246.000 3.246.000 3.486.000 4.486.000 3.726.000 3.726.000 3.966.000 3.966.000 

           

РАСХОДИ 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 

уређење мресних подручја 2.750.000     1.000.000     

уређење и чишћење обале 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

гориво, мазиво 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

бруто зараде 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

накнаде за коришћење 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

порибљавање (набавка млађи) 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

порези и доприноси 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

набавка униформи  70.000   70.000   70.000   

набавка заштитне опреме  25.000   25.000   25.000   

набавка двогледа     100.000      

набавка фотоапарата     35.000      

набавка GPS уређаја  35.000         

набавка теренског возила  1.250.000         

набавка чамаца  250.000     250.000    

набавка ванбродских мотора  400.000     400.000    

обележавање рибарског подручја 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  

информативне табле     20.000     20.000 

рекламни материјал     5.000     5.000 

израда Мониторинга рибарског подручја   500.000   500.000   100.000  

израда Програма управљања         600.000  

штампање дозвола 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

остали трошкови 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

УКУПНО 6.040.000 5.310.000 3.790.000 3.280.000 3.545.000 4.780.000 3.940.000 3.375.000 3.990.000 3.305.000 

 


