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Јавно водопривредно предузеће 
„Воде Војводине“ Нови Сад 
Број:  V-67/2102  
Дана: 12.05.2022.године 

 
На основу члана 4. став 1. Уредбе о давању у закуп водног земљишта у јавној својини 

(„Службени гласник РС“ бр. 50/19), у вези са чланом 10в Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16 и 95/18 и 95/18 – др. закон), директор Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине “ Нови Сад, доноси 

О Д Л У К У 
 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ЗА РИБЊАКЕ  

 
1. Покреће се поступак давања у закуп водног земљишта у јавној својини, на територији АП 

Војводине (у даљем тексту: водно земљиште), путем прикупљања писаних понуда - за рибњаке, 
на  локацијама  (јединицама закупа - ЈЗ), које су приказане у табели: 
 

Подаци о јединицама закупа (ЈЗ) 

Редни 
број 

ЈЗ 

Назив 
водотока/ 

канала 
 

Обала 
л.о/ д.о. 

Стационажа 
водотока /канала 

(km) 
Површина   

(ha) 

Катастарски подаци 
Почетна 
висина 

закупнине за 
ЈЗ (дин) од до к.п. /део к.п. к.о. 

град/ 
општина 

1 Тамиш л.о. 102+100 103+500 3,0189 
1273, 1278, 

1279/1, 1279/2 
Неузина Сечањ 107.170,95 

2 Златица л.о. 7+850 9+520 0,3496 4636, 8020 Падеј Чока 12.410,80 

4 
Хс ДТД Бан. 

Паланка-
Нови Бечеј 

л.о. 22+300 23+200 2,7000 1929 Стража Вршац 95.850,00 

14 Стара Тиса   1,1377 1421 Тараш I Зрењанин 40.388,35 

16 
Хс ДТД  

Нови Сад-
Савино Село 

д.о. 32+553 33+993 0,3618 
2530/10, 
2530/12 

Деспотово 
Бачка 

Паланка 
12.843,90 

21 Дунав л.о  4,4049 4112/3 Бегеч Нови Сад 156.373,95 

24 

Хс ДТД 
Пригревица - 

Бездан 
 и  

Хс ДТД 
Врбас-
Бездан 

л.о.  
и 

д.о. 

≈ 24+670 
 и 

 ≈ 71+940 
11,25 

6894, 6895, 
6896  

и  
6890, 6893, 
6897, 6898, 
6899, 6900, 
7151, 7152, 

7153 и  8146, 
8149  

Бачки 
Моноштор  

и  
Бездан 

Сомбор 399.375,00 

2. Водно земљиште из ове одлуке даје се  у закуп у поступку јавног оглашавања у дневним 
новинама које се дистрибуирају на подручју АП Војводине, а оглас се објављује и на интернет 
страници ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.  

3. Услови, поступак и начин давања у закуп водног земљишта, ближе се уређују  Уредбом о давању 
у закуп водног земљишта у јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 50/19). 

4. Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште даје у закуп, утврђена је Одлуком о 
утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у 
закуп („Сл. гласник РС“ бр. 40/19) и износи   35.500,00 дин/ha. 

Понуђени износ закупнине за водно земљиште мора бити дат у динарском износу који је 
најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном јавном огласу. 

5. Избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта врши се применом 
критеријума висине понуђене закупнине. 
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6. Уколико у поступку отварања понуда два или више понуђача понуде исти износ закупнине, 
Комисије за избор најповољнијег понуђача, ће их позвати да у року од три радна дана од дана 
пријема позива, доставе нову писану затворену понуду, са увећаним износом закупнине у 
односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег 
понуђача. 

Уколико понуђачи из става 1. ове тачке у року од три радна дана не доставе нову понуду, 
односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисије за избор 
најповољнијег понуђача, ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача. 

7. Ако је исправну понуду поднело лице које има право пречег закупа, Комисије за избор 
најповољнијег понуђача, позива то лице да се у року од три радна дана изјасни да ли прихвата 
највишу понуђену висину закупнине. 

Уколико се лице из става 1. ове тачке изјасни да прихвата највишу понуђену висину закупнине 
Комисије за избор најповољнијег понуђача, тај податак уноси у записник о отварању понуда и 
извештај о спроведеном поступку, а уколико се не изјасни или одбије да прихвати највишу 
понуђену висину закупнине сматра се да није остварио право пречег закупа. 

8. Водно земљиште се даје у закуп на одређено време, на период до пет (5) година. Водно 
земљиште се не може дати у подзакуп, у складу са законом. 

9. Рокови (оквирни) у којима ће се спроводити поступак давања у закуп водног земљишта су: 

 за доношење решења о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача, – пет (5) 
радних дана од доношења ове одлуке; 

 за објављивање јавног огласа у дневном листу и на интернет страници ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад, најмање 20 дана, пре дана отварања писаних понуда; 

 за извештај о спроведеном поступку прикупљања писаних понуда, који Комисија за 
спровођење поступка давања у закуп водног земљишта доставља директору –  пет (5) 
радних дана, од дана јавног отварања писаних понуда; 

 за доношење решења о давању у закуп водног земљишта – у року од пет  (5) радних дана, од 
дана пријема извештаја о спроведеном поступку прикупљања писаних понуда; 

 за достављање уговора о закупу водног земљишта на закључење – најдаље у року од 30 
дана, од дана коначности решења о давању у закуп водног земљишта.  

 
  

  Директор 

  Срђан Кружевић 

 


