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На осно ву чла на 11. став 3. За ко на о уну тра шњој пло -
вид би (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 58/01,
33/06 и 1/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА ЗА ШТИ ТЕ ЉУ ДИ, 

ИМО ВИ НЕ И ОКО ЛИ НЕ У ЛУ КА МА И 

ПРИ СТА НИ ШТИ МА НА УНУ ТРА ШЊИМ 

ПЛОВ НИМ ПУ ТЕ ВИ МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се на чин оства ри ва ња за -
шти те љу ди, имо ви не и око ли не на уну тра шњим плов ним
пу те ви ма, без бјед но и си гур но по сту па ње у при ста ни шти -
ма и лу ка ма на уну тра шњим во да ма у Ре пу бли ци Срп ској
и пра ва и оба ве зе за по вјед ни ка пло ви ла и при вред ног дру -
штва ко је упра вља при ста ни шти ма и лу ка ма.

Члан 2.

(1) При ли ком пло вид бе, упло вља ва ња, при ста ја ња и
си дре ња за по вјед ник пло ви ла из чла на 1. овог пра вил ни ка
по сту па на сље де ћи на чин:

а) да не угро зи људ ске жи во те,

б) да не за га ђу је уну тра шње во де и

в) не на но си ште ту пло ви лу, дру гим пло ви ли ма, оба ли,
уре ђа ји ма и по стро је њи ма.

(2) При вред на дру штва из чла на 1. овог пра вил ни ка
одр жа ва ју при ста ни шта и лу ке на уну тра шњим плов ним
пу те ви ма на на чин ко ји омо гу ћа ва без бјед но и си гур но
оба вља ње рад њи пло ви ла из ста ва 1. овог пра вил ни ка, као
и ис кр ца ва ње пут ни ка и те ре та.

(3) Ра ди за шти те љу ди, имо ви не и око ли не на уну тра -
шњим плов ним пу те ви ма, за по вјед ни ци пло ви ла и при -
вред на дру штва из чла на 1. овог пра вил ни ка тре ба да се
при др жа ва ју мје ра про пи са них овим пра вил ни ком.

Члан 3.

(1) За по вјед ник пло ви ла ко је на мје ра ва упло ви ти у
при ста ни ште или лу ку тре ба да пло ви ло при је упло вља ва -
ња за у ста ви на при ста ни шном си дри шту и за тра жи од при -
вред ног дру штва из чла на 1. овог пра вил ни ка до зво лу за
упло вља ва ње и по сту пи по ње го вим упут стви ма.

(2) При вред но дру штво из чла на 1. овог пра вил ни ка од -
ре ђу је мје сто за ве зи ва ње пло ви ла и ври је ме за др жа ва ња
пло ви ла уз опе ра тив ну оба лу, при том во де ћи ра чу на о бе -
збјед но сти пло вид бе у при ста ни шту или лу ци, за шти ти од
за га ђи ва ња, без бјед но сти људ ских жи во та и без бјед но сти
ма те ри јал них до ба ра.

(3) Под упло вља ва њем у при ста ни ште и лу ку из ста ва
1. овог чла на под ра зу ми је ва се сва ко кре та ње пло ви ла ко -
јим се у при ста ни шту же ли оста ви ти или узе ти у са став
дру го пло ви ло, по ста ви ти пло ви ло за уто вар, пре то вар или
ис то вар ро бе и ства ри, укр ца ва ње или ис кр ца ва ње пут ни ка
или снаб ди је ва ње пло ви ла.

Члан 4.

(1) Пло ви ло ко је упло вља ва у при ста ни ште или лу ку не
сми је оме та ти пло ви ло ко је ис пло вља ва из при ста ни шта
или ко је у при ста ни шту вр ши ма не вар.

(2) Пло ви ло ко је у при ста ни шту или лу ци вр ши ма не -
вар, упло вља ва или ис пло вља ва тре ба да сма њи бр зи ну
кре та ња та ко да сво јим та ла си ма не угро жа ва или не на но -
си ште ту дру гим пло ви ли ма у при ста ни шту и лу ци.

Члан 5.

За ври је ме упло вља ва ња, ис пло вља ва ња, ма не ва ра или
за др жа ва ња у при ста ни шту и лу ци на пло ви лу тре ба да се,
у сва ком мо мен ту, на ла зи по тре бан број чла но ва по са де за
вр ше ње ма не вра.

Члан 6.

(1) Пло ви ло се си дри и при ве зу је са мо на мје сти ма на
ко ји ма по сто је сред ства или уре ђа ји за при ве зи ва ње.

(2) Си дре ње и при ве зи ва ње из ста ва 1. овог чла на вр ши
се та ко да си дра и ве зо ви не оме та ју пло вид бу дру гих пло -
ви ла у при ста ни шту, од но сно да не оме та ју кре та ње во зи -
ла и пје ша ка на оба ли.
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(3) У слу ча ју да се ве зо ви пло ви ла не мо гу по ста ви ти
та ко да не оме та ју пло вид бу дру гих пло ви ла, од но сно кре -
та ње во зи ла и пје ша ка на оба ли, кра је ви из ла зних ди је ло -
ва ужа ди са пло ви ла тре ба да се озна ча ва ју да њу цр ве ном
за ста вом, а но ћу цр ве ним свје тлом, и то уз оба ве зу да та
ужад бу ду но ћу за тег ну та или пу ште на, али уви јек та ко да
не оме та ју кре та ње во зи ла и пје ша ка.

Члан 7.

(1) Пло ви ло у си дри шту тре ба да је при ве за но уре ђа ји -
ма за при ве зи ва ње (би тве, плу та че за вез, ал ке и дру го).

(2) У слу ча ју вре мен ских не по го да (олу ја, вје тар, та ла -
си и дру го) пло ви ло на си дри шту тре ба да бу де обез би је ђе -
но по ве ћа ним бро јем си да ра и тре ба да има мо гућ ност
при ве зи ва ња пло ви ла по ја ча ним ужа ди ма, а у слу ча ју не -
мо гућ но сти та квог обез бје ђе ња по треб но је из вр ши ти
испло вља ва ње и скла ња ње пло ви ла на за кло ње но мје сто.

Члан 8.

(1) Ако ис пред или иза бро да при ве за ног за опе ра тив ну
оба лу мо же при ста ти дру ги брод, при ве за ни брод то ком
но ћи озна ча ва пра мац или кр му, а по по тре би и оба ова
дије ла бро да, би је лим свје тлом ви дљи вим са свих стра на
хо ри зон та.

(2) Ако је брод та ко при ве зан уз опе ра тив ну оба лу да су
му крај њи ди је ло ви ис ту ре ни, исти се озна ча ва ју на на чин
про пи сан чла ном 6. став 3. овог пра вил ни ка.

Члан 9.

(1) За по вјед ник пло ви ла, ко је је упло ви ло у при ста ни -
ште или лу ку, при је по чет ка ис кр ца ва ња пут ни ка, од но сно
ис то ва ра те ре та, при ја вљу је до ла зак у Ка пе та ни ји при ста -
ни шта Брч ко - Под руч ној је ди ни ци Ми ни стар ства са о бра -
ћа ја и ве за (у да љем тек сту: Ка пе та ни ја), а у при ја ви на во -
ди по дат ке о пло ви лу, бро ју пут ни ка, од но сно вр сти и ко -
ли чи ни те ре та.

(2) За по вјед ник пло ви ла ко је до ла зи из ино стран ства
при ја вљу је Ка пе та ни ји до ла зак пло ви ла, пре да је по пис
чла но ва по са де, ра порт о са ста ву пло ви ла и из ја ву о здрав -
стве ном ста њу чла но ва по са де и пут ни ка.

(3) Ка да пло ви ло упло ви у при ста ни ште или лу ку, Ка -
пе та ни ја из ста ва 1. овог чла на вр ши ула зну ре ви зи ју, при
че му са ста вља за пи сник, ко ји са др жи сље де ће:

а) име бро да,

б) за ста ву при пад но сти,

в) лу ку упи са,

г) де пла сман,

д) име и пре зи ме за по вјед ни ка пло ви ла,

ђ) да тум до ла ска у лу ку, од но сно при ста ни ште и

е) вр сту и ко ли чи ну те ре та.

(4) При ли ком при ја вљи ва ња до ла ска пло ви ла Ка пе та -
ни ји се при ја вљу је и сва ки ван ре дан до га ђај ко ји се де сио
то ком пу то ва ња.

(5) У слу ча ју оправ да не спри је че но сти за под но ше ње
при ја ве из ста ва 1. овог чла на, нео п ход но је да се при ја ва
са обра зло же њем спри је че но сти под не се у ро ку од шест
ча со ва од мо мен та при ве зи ва ња уз опе ра тив ну оба лу, од -
но сно у ро ку од 12 ча со ва од мо мен та до ла ска пло ви ла на
си дри ште.

(6) Ка пе та ни ја из ста ва 1. овог чла на вр ши и из ла зну
ре ви зи ју, а у за пи сни ку се на во ди сље де ће:

а) име бро да,

б) де пла сман бро да,

в) за ста ва при пад но сти,

г) лу ка упи са,

д) име и пре зи ме за по вјед ни ка пло ви ла и

ђ) пр ва од ре ди шна лу ка.

Члан 10.

(1) Пло ви ло ко је вр ши ме ђу на род на пу то ва ња и пло ви -
ло под стра ном за ста вом при ја вљу је Ка пе та ни ји сва ку про -
мје ну са ста ва по са де.

(2) До ма ће пло ви ло при ја вљу је Ка пе та ни ји ис кр ца ва -
ње чла на по са де и про мје ну са ста ва по са де.

Члан 11.

Ако по сто ји оправ да на сум ња да се на бро ду, ко ји је
упло ви о у при ста ни ште или лу ку, на ла зи ли це ко је бо лу је
од за ра зне бо ле сти, Ка пе та ни ја оба вје шта ва здрав стве не
уста но ве о по тре би пре гле да и пред у зи ма ња нео п ход них
мје ра.

Члан 12.

(1) При вред но дру штво из чла на 1. овог пра вил ни ка
тре ба да обез би је ди пло ви лу пре воз уз опе ра тив ну оба лу,
ка да су угро же ни људ ски жи во ти или без бјед ност пло вид -
бе.

(2) Пр вен ство при ве за уз опе ра тив ну оба лу има ју пло -
ви ла ко ја пре во зе пут ни ке и пло ви ла ре дов них ли ни ја са
об ја вље ним ре дом пло вид бе.

(3) Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, мо же се
од ре ди ти дру га чи ји ред при ве за, ако у при ста ни ште или
лу ку упло вља ва пло ви ло ко је пре во зи те рет ко ји је под ло -
жан ква ре њу, пло ви ло ко је је пре тр пи ло ха ва ри ју или ако је
у при ста ни шту или лу ци ма ло рас по ло жи вог ка па ци те та.

Члан 13.

На пло ви лу ко је бо ра ви у при ста ни шту или лу ци нео п -
ход но је да за по вјед ник пло ви ла пре ду зме све рад ње у ци -
љу за шти те људ ских жи во та, пло вид бе и ма те ри јал них до -
ба ра.

Члан 14.

Пло ви ло ко је се у при ста ни шту или лу ци снаб ди је ва
го ри вом нео п ход но је да има да њу за ста ву пла ве или цр ве -
не бо је, а но ћу пла во или цр ве но свје тло, за тво ре не све па -
луб не отво ре и по са ду и сред ства у ста њу при прав но сти за
га ше ње по жа ра.

Члан 15.

(1) Ка пе та ни ја од ре ђу је број пло ви ла ко ја се мо гу ве за -
ти, бок уз бок, у при ста ни шту или лу ци.

(2) За по вјед ник пло ви ла ве за ног у при ста ни шту или
лу ци тре ба да до зво ли да се уз бок пло ви ла при ве жу пло -
ви ла ко ја од ре ди Ка пе та ни ја.

Члан 16.

(1) Ра ста вља ње (ка си ра ње) пло ви ла у при ста ни шту, као
и ба вље ње пло ви ла у ра спре ми ни је до зво ље но.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пло ви ло у ра спре -
ми се мо же за др жа ва ти у при ста ни шту или лу ци са мо уз
са гла сност Ка пе та ни је.

Члан 17.

(1) На су ка на, на пу ште на и по то ну ла пло ви ла, од но сно
по то ну ле ства ри мо гу би ти у при ста ни шту или лу ци са мо
на осно ву одо бре ња при вред ног дру штва из чла на 1. овог
пра вил ни ка и уз са гла сност Ка пе та ни је.

(2) Ако пло ви ла из ста ва 1. овог чла на угро жа ва ју си -
гур ност пло вид бе или по сто ји опа сност за га ђе ња во да,
вла сник пло ви ла и по то ну ле ства ри на за хтјев Ка пе та ни је
пре мје шта пло ви ло, од но сно по то ну лу ствар на мје сто ко -
је од ре ди Ка пе та ни ја.

(3) Ако вла сник пло ви ла, од но сно по то ну ле ства ри из
ста ва 2. овог чла на не по сту пи пре ма за хтје ву Ка пе та ни је,
Ка пе та ни ја на ре ђу је при вред ном дру штву из чла на 1. овог
пра вил ни ка да пло ви ло, од но сно по то ну лу ствар пре мје сти
из лу ке на мје сто ко је она од ре ди, а на те рет и ри зик вла -
сни ка пло ви ла, од но сно по то ну ле ства ри.
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Члан 18.

Ако пло ви ло у при ста ни шту или лу ци из гу би дио опре -
ме или те ре та, ко је угро жа ва без бјед ност пло вид бе и пло -
ви ла, за по вјед ник та квог пло ви ла од мах то при ја вљу је Ка -
пе та ни ји уз на зна че ње по зи ци је пло ви ла у том мо мен ту и
исто вре ме но при сту па ва ђе њу из гу бље не опре ме или ди је -
ла те ре та.

Члан 19.

(1) Те гље ње пло ви ла у при ста ни шту оба вља се са мо на
за хтјев за по вјед ни ка пло ви ла, ко ји од ре ђу је број пло ви ла
ко ја тре ба да га те гле или по ти ску ју.

(2) У слу ча ју не вре ме на, пре на тр па но сти при ста ни -
шта, исто вре ме ног ма не ври са ња ви ше пло ви ла или ако
пло ви ло пре во зи опа сне ма те ри је, те у дру гим оправ да ним
слу ча је ви ма, Ка пе та ни ја од ре ђу је број пло ви ла ко ји тре ба
да се ко ри сте за из вр ше ње од ре ђе ног ма не вра пло ви лом.

(3) Ка да ви ше пло ви ла исто вре ме но тра жи те гље ње, а
не ма до вољ но те гља ча или кад је угро же на си гур ност пло -
вид бе и људ ски жи во ти или мо же до ћи до за га ђе ња во да,
Ка пе та ни ја од ре ђу је ред пр вен ства.

Члан 20.

(1) У при ста ни шту или лу ци не мо гу се вр ши ти сље де -
ће рад ње:

а) оне мо гу ћа ва ти при ступ на пра ва ма за при вез,

б) пре мје шта ти, ми је ња ти и укла ња ти ве зо ве и си дра
дру гог пло ви ла,

в) ве зи ва ти пло ви ла за пло вид бе не озна ке и дру ге озна -
ке, сред ства и дру ге уре ђа је ко ја ни су на ми је ње на за при -
вез,

г) нео вла шће но по ста вља ти, пре мје шта ти, укла ња ти и
оште ћи ва ти пло вид бе не и дру ге озна ке и уре ђа је за при вез,

д) на опе ра тив ној оба ли смје шта ти пред ме те пре ко до -
зво ље ног оп те ре ће ња,

ђ) оште ћи ва ти опе ра тив ну оба лу,

е) ло жи ти ва тру на отво ре ном ог њи шту на опе ра тив ној
оба ли, пло ви лу уз опе ра тив ну оба лу и на уре ђа ји ма за при -
вез,

ж) чи сти ти и стру га ти опла ту пло ви ла,

з) на пло ви лу ко је не на мје ра ва вр ши ти ма не вар др жа -
ти про пе лер у по го ну,

и) ски ја ње на во ди, гли си ра ње, во жња чам цем, спорт -
ско так ми че ње, ри ба ре ње, ку па ње и дру го,

ј) на мје сти ма за из вла че ње чам ца др жа ти пред ме те
или ча мац на ко ме се не вр ше по прав ке и

к) на би ло ко ји на чин угро жа ва ти без бјед ност пло вид -
бе.

(2) Рад ње из т. б), е), з) и ј) ста ва 1. овог чла на мо гу се
вр ши ти у при ста ни шту, ако је за њи хо во вр ше ње Ка пе та -
ни ја да ла са гла сност.

Члан 21.

(1) Ис кр ца ва ње пут ни ка са пло ви ла оба вља се при је от -
по чи ња ња ис то ва ра те ре та, од но сно снаб ди је ва ња пло ви ла
го ри вом.

(2) Укр ца ва ње пут ни ка на пло ви ло мо же се вр ши ти ка -
да се за вр ше рад ње ис то ва ра и уто ва ра те ре та, од но сно
снаб ди је ва ње пло ви ла го ри вом.

Члан 22.

При ли ком укр ца ва ња и ис кр ца ва ња пут ни ка, од но сно
уто ва ра и ис то ва ра те ре та, нео п ход но је пред у зе ти сље де -
ће мје ре:

а) отвор огра де (ли ни це) не сми је се отво ри ти при је ве -
зи ва ња пло ви ла уз опе ра тив ну оба лу, а за тва ра се при је не -
го се пло ви ло од ве же,

б) мост за укр ца ва ње и ис кр ца ва ње пут ни ка и те ре та
тре ба да бу де чвр сто по ста вљен, да има чвр сте боч не огра -
де, по преч не ле тве и но ћу тре ба да бу де осви је тљен,

в) сте пе ни це на бо ко ви ма бро да, за јед но са по моћ ним
мо стом, тре ба да бу ду до бро при чвр шће не за брод, боч не
огра де тре ба да има ју чвр сте сту бо ве са за тег ну тим ко ноп -
цем, но ћу до бро осви је тље не и ис под њих да има ју за -
штит ну мре жу,

г) гро тла скла ди шта и па луб ни отво ри тре ба да бу ду
огра ђе ни и та ко за тво ре ни да се по крај и пре ко њих мо же
без бјед но про ла зи ти и

д) на мо сту и сте пе ни ца ма тре ба да се на ла зи нај ма ње
је дан члан по са де, ко јем је до сту пан по јас за спа са ва ње.

Члан 23.

(1) За по вјед ник пло ви ла при ја вљу је Ка пе та ни ји од ла -
зак пло ви ла и то нај ка сни је 12 ча со ва при је по ла ска.

(2) У при ја ви из ста ва 1. овог чла на тре ба да се на ве ду
по да ци о пло ви лу и бро ју укр ца них пут ни ка и ко ли чи ни
те ре та.

Члан 24.

(1) Сва ко пло ви ло ко је је укр ца ло пут ни ке или уто ва ри -
ло те рет, по за вр шет ку тих рад њи од мах ис пло вља ва или се
пре мје шта на дру го мје сто пре ма од лу ци при вред ног дру -
штво из чла на 1. овог пра вил ни ка.

(2) Ако се ра ди о по прав ци уре ђа ја ко ји је би тан за бе -
з бјед ност пло ви ла, ка пе та ни ја мо же одо бри ти да се пло ви -
ло ду же ври је ме при пре ма за пло вид бу.

Члан 25.

У слу ча ју оп ште опа сно сти, ако је угро же на без бјед -
ност пло вид бе, за по вјед ник пло ви ла пред у зи ма све нео п -
ход не рад ње да се опа сност от кло ни, спри је чи или ума њи.

Члан 26.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.04/341-1981/10
23. септембра 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 159. став 1. тач ка 7) За ко на о уну тра -
шњој пло вид би (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 58/01, 33/06 и 1/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве -
за  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О РА ДИО-СЛУ ЖБИ ЗА БЕЗ БЈЕД НОСТ УНУ ТРА ШЊЕ

ПЛО ВИД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком се уре ђу ју на чин VHF и UHF ко му -
ни ка ци је на уну тра шњим плов ним пу те ви ма, ре до сли јед
пр вен ства у ра дио-са о бра ћа ју, по сту пак при ли ком по зи ва -
ња, тај ност са др жа ја раз го во ра и тех нич ке ка рак те ри сти ке
ра дио-ста ни ца.

Члан 2.

По је ди ни пој мо ви упо три је бље ни у овом пра вил ни ку
има ју сље де ће зна че ње:

а) “ра ди о те ле фон ска слу жба на уну тра шњим плов ним
пу те ви ма” је ме ђу на род на мо бил на VHF и UHF ра ди о те ле -
фон ска слу жба на уну тра шњим плов ним пу те ви ма пу тем
ко је је мо гу ће ус по ста вља ње ра дио-ко му ни ка ци је за по себ -
не на мје не ко ри шће њем до го во ре них ка на ла и уса гла ше -
ног по ступ ка,

б) ка те го ри ја слу жбе “пло ви ло-пло ви ло” ус по ста вља
ра дио-ко му ни ка ци ју из ме ђу ста ни ца на пло ви ли ма,




