
 
 Образац ПО-62а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републички завод за статистику  

Закон о званичној статистици 
„Службени гласник РС“, број 104/09. 

 

           Шифра истраживања: 010020 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЛОВУ РИБЕ У РЕКАМА, ЈЕЗЕРИМА И КАНАЛИМА 
 

У 2010. години  
 

 Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009). 

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
 ИЗВЕШТАЈ СЕ ПОДНОСИ    за    
  (рибарско подручје) 
            
            
 ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ РИБАРСКОГ  ПОДРУЧЈА           
             

1. Назив (фирма)           

           
 (јединица у саставу уписује свој назив и назив фирме у чијем је саставу)          
             

2. Матични број јединственог регистра           
             

3. Редни број огранка           
            

4. Облик својине (заокружити број):            
 1. друштвена     2. приватна     3. задружна     4. мешовита     5. државна          
            

5. Општина           
            

6. Насеље (место)           
            
 Улица и кућни број           
            
 Телефон     e-mail ____________________________         
            

7. Делатност           
            

8. Број запослених  у 2010. години          

 Укупно          

 стално           
Од тога: рибочувара 

 повремено          
 
Корисник рибарског  подручја  исказује  укупан број радника  који обављају послове везане за сектор рибарство, у току 2010. године, 
без обзира на то коју су врсту посла обављали или обављају.  
Пpосебно се издваја број рибочувара -  сталних  и повремених  (на одређено време - сезонски радници и радници по уговору о делу). 
 
9. Пловна средства и опрема у 2010. години          

Капацитет          
 

 
Број 

мерна јед. укупно          

  Моторни чамци  kw           

  Чамци без мотора             

  Хладњаче (покретне и непокретне)  t           

  Службена возила             
 
Исказују се број и капацитет (у датој јединици мере) пловних средстава и опреме у власништву корисника рибарског подручја, са 
стањем на дан 31.12..2010. године. 
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 ИЗВЕШТАЈ КОРИСНИКА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА           
 
1. БРОЈ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБАРА у 2010. години 

мушкарци  
 Пуно радно време 

жене  

мушкарци  
 Краће од пуног радног времена 

жене  

мушкарци  
 Повремено ангажовани 

жене  
 
На основу евиденције корисника рибарског подручја, број професионалних рибара у 2010. години исказује се према дужини оствареног 
радног времена у овој делатности,  и то: 

– пуно радно време - ако најмање 90% свог радног времена остваре обављајући послове у овој делатности; 
– краће од пуног радног времена - ако 30-90% свог радног времена остваре обављајући послове у овој делатности; 
– повремено ангажовани - ако до 30% свог радног времена остваре обављајући послове у овој делатности. 

Категорија запосленог се одређује према учешћу остварених радних сати у укупном фонду радних сати у 2010. години.  
Број професионалних рибара (за сваку категорију) исказује се и према полу. 
 
 
2. БРОЈ РИБОЛОВАЦА И БРОЈ ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ РИБОЛОВ  у 2010. 

мушкарци  
Број спортских и рекреативних риболоваца 

жене  

годишње  

од тога: сениорске  

недељне  
Број издатих дозвола за спортски и 
рекреативни риболов 

дневне  
 
Број спортских и рекреативних риболоваца, као и број издатих дозвола за спортски и рекреативни риболов у 2010. години, исказује се 
према евиденцији корисника рибарског  подручја. 
 
 
3. ПЛОВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ПРОФЕСИОНАЛНИХ РИБАРА у 2010. години 

Капацитет 
 Број 

јединица мере укупно 

Моторни чамци  kw  

Чамци без мотора    

Хладњаче (покретне и непокретне)  t  

покретне  m  
Мреже 

стајаће  m  

Бубњеви, комада    

Сенкери, комада    

Бућке, комада    

Струкови    

                 - број удица по струку    

Пампурски струкови    

                  - број удица по струку    
 
Исказују се број и капацитет (у датој јединици мере) пловних средстава и опреме привредних рибара, према евиденцији корисника 
рибарског подручја, на дан 31.12.2010. године. 
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4. УЛОВ РИБЕ  у  2010. години 

Врста рибе Професионални риболов,
kg 

Спортски и рекреативни 
риболов, kg 

1. Кечига   

2. Јесетра   

3. Моруна   

4. Шаран   

5. Сом   

6. Смуђ   

7. Штука   

8. Амур - бели    

9. Толстолобик (бели и сиви)   

10. Деверика   

11. Лињак   

12. Гргеч   

13. Мрена   

14. Сребрни караш (бабушка)   

15. Црвенперка   

16. Буцов   

17. Клен   

18. Скобаљ   

19. Пастрмка - калифорнијска   

20. Пастрмка - поточна (језерска)   

21. Младица   

22. Липљан   

23. Остале рибе   

24. УКУПНО (1 - 23)   
 
Исказује се количина улова професионалних рибара и спортских и рекреативних риболоваца у 2010. години, у килограмима, по 
врстама  уловљене рибе. 
Подаци се исказују према евиденцији или процени корисника рибарског подручја. 
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5. ПОРИБЉАВАЊЕ у 2010. години  

Количина 
Врста рибе kg комада 

Порекло 
матичне рибе 
или млађи 

Риболовна 
вода 

Датум 
порибљавања 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Исказују се врста рибе,  количина матичне рибе или млађи (у комадима и килограмима) која је искоришћена у 2010. години за 
порибљавање  одређене риболовне воде, порекло те рибе или млађи, као и датум порибљавања. 
 
Код податка о пореклу наводи се назив произвођача или дистрибутера од кога је набављена матична риба или млађ за порибљавање. 

 

 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2011. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


