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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.

1569

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,
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в) ка те го ри ја слу жбе “на у тич ке ин фор ма ци је” ус по ста -
вља ра дио-ко му ни ка ци ју из ме ђу ста ни ца на пло ви ли ма и
ста ни ца ор га на над ле жних за без бјед ност пло вид бе, а ста -
ни це ових ор га на мо гу би ти ста бил не или мо бил не,

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

д) ка те го ри ја слу жбе “ин тер на ко му ни ка ци ја” ус по ста -
вља ра дио-ко му ни ка ци ју на пло ви лу или са ста ву у си сте му
за по ви је да ња,

ђ) ка те го ри ја слу жбе “јав на ко му ни ка ци ја” ус по ста вља
ра дио-ко му ни ка ци ју из ме ђу ста ни ца на пло ви ли ма и јав -
них до ма ћих и ме ђу на род них те ле ко му ни ка ци о них мре жа,

е) ATIS (Automatic Transmitter Identification System) је
Ауто мат ски си стем иден ти фи ка ци је ода ши ља о ца у уну тра -
шњој пло вид би,

ж) “блок-ка нал” је ка нал ко ји се у по је ди ној зе мљи мо -
же ко ри сти ти од стра не брод ских ра дио-ста ни ца и ра дио-
ста ни ца са о бра ћај них кон трол них цен та ра за пре нос оба -
вје ште ња о за шти ти осо ба и без бјед но сти пло вид бе, а ври -
је ди уну тар од ре ђе них под руч ја исто вре ме но као ра дио-ве -
за за ко му ни ка ци ју у ка те го ри ји слу жбе “пло ви ло-пло ви -
ло” (нпр. до го во ри око смје ра и дру го), као и за по тре бе на -
у тич ких ин фор ма ци ја,

з) “du plex радио-веза” је начин рада при којем је могућ
истовремени пренос у оба смјера радио-везе, као и код те -
ле фон ских раз го во ра, у исто ври је ме се мо же при ма ти и
сла ти, а мо гу ћа је са мо у под руч ју ра да за по тре бе на у тич -
ких ин фор ма ци ја,

и) “ра дио-ста ни ца на пло ви лу” је мо бил на ра дио-ста -
ни ца на пло ви лу и мо же се са сто ја ти од ви ше ра дио-уре ђа -
ја,

ј) “фик сна ра дио-ста ни ца” је ра дио-ста ни ца на коп ну и
мо же се са сто ја ти од ви ше уре ђа ја,

к) “са о бра ћај ни цен три” су цен три за над зор и упра -
вља ње са о бра ћа јем пу тем ри јеч них ин фор ма ци о них сер ви -
са,

л) RAINWAT је Ре ги о нал ни спо ра зум о ра ди о те ле фон -
ској слу жби у уну тра шњој пло вид би и

љ) ITU - Ме ђу на род на те ле ко му ни ка циј ска уни ја.

Члан 3.

(1) Пло ви ла на мо тор ни по гон и тех нич ка пло ви ла,
осим пло ви ла за лич не по тре бе и ча ма ца за при вред не свр -
хе до се дам ме та ра ду жи не, ко ја ни су на ми је ње на за пре воз
пут ни ка мо гу пло ви ти и оба вља ти ра до ве са мо ако су опре -
мље на са два ис прав на VHF ра ди о те ле фон ска уре ђа ја.

(2) За ври је ме пло вид бе, ра да на плов ном пу ту или у
ње го вој бли зи ни, ра ди о те ле фон ски уре ђа ји мо ра ју би ти у
ста њу стал не при прав но сти за еми то ва ње и при јем за ка на -
ле ка те го ри ја слу жби “пло ви ло-пло ви ло” и “на у тич ке ин -
фор ма ци је”.

(3) Ка нал “на у тич ке ин фор ма ци је” из ста ва 2. овог чла -
на мо же се на пу сти ти са мо ра ди крат ке ко му ни ка ци је на
дру гим ка на ли ма.

Члан 4.

Ка на ли и фре квен ци је ко ји се ко ри сте у ра ди о те ле фон -
ској слу жби уну тра шње пло вид бе, као и од ви ја ње ра дио-
са о бра ћа ја у уну тра шњој пло вид би под ли је жу од ред ба ма
ITU-е.

Члан 5.

(1) Пу тем ра дио-ве зе мо гу се еми то ва ти са мо оба вје -
ште ња ко ја се од но се на пло вид бу, си гур ност пло ви ла или
за шти ту осо ба, а оба вје ште ња дру штве ног и при ват ног ка -
рак те ра до пу ште на су са мо на ка на лу 77.

(2) Фик сне ра дио-ста ни це (на коп ну) оси гу ра ва ју слу -
жбу при је ма (слу ша ња) то ком уна при јед од ре ђе ног вре ме -
на ра да на до ди је ље ном ка на лу.

Члан 6.

При је по чет ка еми то ва ња нео п ход но је ис кљу чи ти мо -
гућ ност ин тер фе рен ци је са дру гом ра дио-ве зом, а по себ но
у слу ча ју опа сно сти ко ја уви јек има пред ност.

Члан 7.

(1) Ра дио-ста ни це на пло ви ли ма и фик сне - коп не не ра -
дио-ста ни це мо ра ју да ти пред ност оба вје ште њи ма ко ја су
пред мет си гур но сти људ ских жи во та.

(2) Ре до сли јед пр вен ства у ра дио-са о бра ћа ју је сље де -
ћи:

а) са о бра ћај у слу ча ју опа сно сти - MAYDAY,

б) при о ри тет ни са о бра ћај у слу ча ју хит но сти - PAN
PAN,

в) си гур но сни са о бра ћај - SECURITE и

г) ру тин ски раз го вор.

(3) Ка ко би се ис по што вао ре до сли јед из ста ва 2. овог
пра вил ни ка, ра дио-ста ни це мо ра ју на ја ви ти та кву вр сту
ра дио-са о бра ћа ја.

Члан 8.

Ко му ни ка ци ја пу тем ра дио-уре ђа ја вр ши се на сље де -
ћи на чин:

а) по сту пак при ли ком по зи ва ња:

1) на зив ра дио-ста ни це ко ја се по зи ва (нај ви ше три пу -
та), а умје сто на зи ва по зи ва не ра дио-ста ни це мо гу се ко ри -
сти ти и из ра зи по пут: “сви низ вод но” и “сви уз вод но”,

2) ри јеч: “ОВ ДЈЕ” (или DE код те шко ћа с упо тре бом је -
зи ка из го ва ра се као DELTA EHO) и

3) на зив ра дио-ста ни це ко ја зо ве (два пу та);

б) од го вор на по зи ва ње из тач ке а) овог чла на да је се на
сље де ћи на чин:

1) на зив ра дио-ста ни це ко ја зо ве (нај ви ше три пу та),

2) ри јеч: “ОВ ДЈЕ” (или ДЕ код те шко ћа с упо тре бом је -
зи ка из го ва ра се као DELTA EHO) и

3) на зив ра дио-ста ни це ко ја је по зва на (два пу та);

в) ако је ус по ста вље на до бра ве за, по зи ва ње и од го вор
се вр ше на сље де ћи на чин:

1) на зив ра дио-ста ни це ко ја зо ве (јед ном),

2) ри јеч: “ОВ ДЈЕ” и

3) на зив ра дио-ста ни це ко ја је по зва на (два пу та).

Члан 9.

Ра ди уред ног од ви ја ња ра дио-са о бра ћа ја нео п ход но је
при др жа ва ти се сље де ћих упут ста ва:

а) еми то ва ње вр ши ти са мо ка да је то нео п ход но,

б) стро го при мје њи ва ти про пи са ни на чин од ви ја ња ра -
дио-са о бра ћа ја,

в) ко ри сти ти крат ке по ру ке, те ја сан и раз го вје тан из го -
вор,

г) за ка те го ри је слу жби “пло ви ло-пло ви ло”, “на у тич ке
ин фор ма ци је”, “пло ви ло-слу жба у лу ци” и “ин тер на ко му -
ни ка ци ја” во ди ти са мо слу жбе ни раз го вор,

д) за при ват не раз го во ре ко ри сти ти ис кљу чи во ка нал
77,

ђ) пре ки дач за еми то ва ње не сми је се др жа ти при ти -
сну тим ду же не го што је по треб но,

е) за ка те го ри је слу жбе “на у тич ке ин фор ма ци је” ода -
бра ти што ма њу мо гу ћу сна гу еми то ва ња ка ко би се из бје -
гла ин тер фе рен ци ја са дру гим ра дио-уре ђа ји ма и

ж) за бра на еми то ва ња му зи ке у ра дио-са о бра ћа ју.

Члан 10.

(1) У слу ча ју да ра дио-ста ни ца тре ба да из вр ши проб -
но еми то ва ње, ци је ли по сту пак не сми је да тра је ду же од
10 се кун ди.
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(2) При ли ком проб ног еми то ва ња из ста ва 1. овог чла -
на, на кон из го во ре ног на зи ва ра дио-ста ни це ко ја оба вља
по зив, из го во ра се ри јеч: “Про ба”, а из го вор тре ба да бу де
ја сан и раз го вје тан.

Члан 11.

(1) При ли ком ра да са фик сним ра дио-ста ни ца ма по -
треб но је:

а) по што ва ти пе ри од ти ши не ра дио-ста ни це,

б) сма њи ти сна гу еми то ва ња за ра дио-ста ни це на пло -
ви ли ма и

в) при др жа ва ти се про пи са ног де жур ства на од ре ђе ном
ка на лу.

(2) Упут ства фик сне ра дио-ста ни це из ста ва 1. овог
чла на мо гу се у слу ча ју опа сно сти за не ма ри ти, али фик сна
ра дио-ста ни ца мо ра би ти о то ме оба вије ште на.

Члан 12.

(1) Под слу ча јем опа сно сти под ра зу ми је ва се не по -
сред на опа сност за љу де и пло ви ла, као и опа сност на коп -
ну.

(2) У ци љу пред у зи ма ња мје ра спа са ва ња у слу ча ју
опа сно сти из ста ва 1. овог чла на, у пр вом ре ду се по зи ва ју
коп не не ра дио-ста ни це у ка те го ри ји слу жбе “на у тич ке ин -
фор ма ци је”.

(3) у слу ча ју опа сно сти из ста ва 1. овог чла на, ра дио-
ста ни ца на пло ви лу мо же да про сље ђу је ин фор ма ци је на
ка на ли ма ка те го ри је слу жбе “пло ви ло-пло ви ло”.

(4) За ври је ме ра дио-ко му ни ка ци је у слу ча ју опа сно сти
из ста ва 1. овог чла на, ра дио-ста ни це ко је не уче ству ју у
ра дио-ко му ни ка ци ји мо ра ју пре ки ну ти еми то ва ње.

Члан 13.

(1) На ја ва уво ђе ња ра дио-ко му ни ка ци је за слу чај опа -
сно сти вр ши се на сље де ћи на чин:

а) по зив у по моћ: “MAYDAY” (три пу та),

б) ри јеч: “ОВ ДЈЕ” и

в) име пло ви ла ко је се на ла зи у опа сно сти.

(2) На кон на ја ве из ста ва 1. овог чла на упу ћу је се по зив
у по моћ, и то сље де ћим ре дом:

а) по зив у по моћ: “MAYDAY”,

б) име пло ви ла ко је се на ла зи у опа сно сти,

в) мје сто и

г) тра жи се по моћ и ин фор ма ци ја (ин струк ци ја) о на чи -
ну пред у зи ма ња за шти те од опа сно сти.

(3) По зив: “MAYDAY RELAY” ко ри сти ра дио-ста ни ца
ко ја ни је у опа сно сти ка да ша ље оба вје ште ње о опа сно сти.

Члан 14.

(1) Ка да је сиг нал за опа сност еми то ван у ка те го ри ји
слу жбе “на у тич ке ин фор ма ци је”, по твр да при је ма вр ши се
од стра не ра дио-ста ни це на коп ну.

(2) Ка да је сиг нал за опа сност из ста ва 1. овог чла на
еми то ван у ка те го ри ји слу жбе “пло ви ло-слу жба у лу ци”,
по твр да при је ма се мо ра до би ти од слу жбе у лу ци.

(3) Ако се по твр да при је ма из ста ва 1. овог чла на не до -
би је у ро ку од јед не ми ну те, та да ра дио-ста ни ца на пло ви -
лу ко је се на ла зи у бли зи ни пре у зи ма раз го вор за слу чај
опа сно сти.

(4) Ка да је сиг нал за опа сност еми то ван у ка те го ри ји
слу жбе “пло ви ло-пло ви ло”, по твр ду при је ма вр ши пло ви -
ло ко је се на ла зи у бли зи ни на сље де ћи на чин:

а) по зив у по моћ: “MAYDAY”,

б) на зив пло ви ла у опа сно сти,

в) ри јеч: “ОВ ДЈЕ”,

г) на зив ра дио-ста ни це ко ја да је по твр ду и

д) “MAYDAY” за при мљен.

Члан 15.

(1) Ра дио-ста ни ца ко ја еми ту је по зив у по моћ мо же од
ра дио-ста ни ца ко је про у зро ку ју смет ње за тра жи ти пре кид
еми то ва ња (ти ши ну) по зи вом: “SILENCE MAYDAY”.

(2) Ра дио-ста ни ца, ко ја не уче ству је у ра дио-ко му ни ка -
ци ји у слу ча ју опа сно сти мо же од ра дио-ста ни ца ко је про -
у зро ку ју смет ње за тра жи ти пре кид еми то ва ња (ти ши ну)
по зи вом: “SILENCE DETRESSE”, иза ко јег сли је ди на зив
ра дио-ста ни це.

Члан 16.

(1) Огра ни че на ра дио-ко му ни ка ци ја об ја вљу је се по зи -
вом: “PRUDENCE”.

(2) По пре стан ку раз ло га за уво ђе ње огра ни че ња у ра -
дио-ко му ни ка ци ји, све ра дио-ста ни це ко је су уче ство ва ле
тре ба оба ви је сти ти да је ра дио-ко му ни ка ци ја за слу чај опа -
сно сти за вр ше на, а за то се ко ри сти по зив: “SILENCE FI-
NI”.

Члан 17.

(1) Слу чај хит но сти под ра зу ми је ва по тре бу еми то ва ња
оба вје ште ња ко ја се од но се на си гур ност по са де или са мог
пло ви ла, као што су оба вје ште ња о бо ле сти ма ко је не пред -
ста вља ју опа сност по жи вот или ште те на пло ви ли ма, али
ко је ни су про у зро ко ва ле не по сред ну опа сност.

(2) Ра дио-ко му ни ка ци ја у слу ча је ви ма хит но сти из ста -
ва 1. овог чла на од ви ја се у ка те го ри ји слу жбе “на у тич ке
ин фор ма ци је”.

(3) Оба вје ште ње о слу ча ју хит но сти об ја вљу је се по зи -
вом: “PAN PAN”, ко ји се из го ва ра три пу та.

Члан 18.

(1) Као оба вје ште ња из обла сти си гур но сти пло вид бе
еми ту ју се ва жна на у тич ка упо зо ре ња или упо зо ре ња у по -
гле ду вре мен ских при ли ка.

(2) Оба вје ште ња из обла сти си гур но сти пло вид бе из
ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју се са по зи вом: “SECURITE”,
ко ји се из го ва ра три пу та.

Члан 19.

(1) Ру тин ски раз го вор у ка те го ри ји слу жби “пло ви ло-
коп но” и “пло ви ло-пло ви ло” вр ши се на сље де ћи на чин:

а) на зив ста ни це на коп ну или ста ни це на пло ви лу,

б) ри јеч: “ОВ ДЈЕ”,

в) вр ста пло ви ла,

г) на зив пло ви ла,

д) смјер пло вид бе (не по треб но у лу ци),

ђ) по зи ци ја пло ви ла и

е) пред мет раз го во ра.

(2) Ру тин ски раз го вор из ста ва 1. овог чла на у ка те го -
ри ји слу жбе “коп но-пло ви ло” тре ба да гла си:

а) на зив пло ви ла ко јем се обра ћа или “СВИМ СТАНИ-
ЦАМА НА ПЛОВИЛИМА”,

б) ри јеч: “ОВ ДЈЕ”,

в) на зив ра дио-ста ни це на коп ну и

г) пред мет раз го во ра.

(3) У слу ча ју ло ше ве зе и сла бе ра зу мљи во сти пре по -
ру чу је се сри ца ње ри је чи у по ру ка ма.

Члан 20.

(1) Ли ца ко ја су за ду же на за ру ко ва ње и над зор над ра -
дио-ста ни ца ма на пло ви лу ду жна су чу ва ти тај ност са др -
жа ја раз го во ра.

(2) Тај ност са др жа ја раз го во ра из ста ва 1. овог чла на
ду жна су чу ва ти и ли ца ко ја, као чла но ви по са де бро да,
има ју са зна ња о са др жа ју или по сто ја њу раз го во ра до би је -
них пу тем ра дио-ста ни це на пло ви лу.

(3) Из у зе ци од тај но сти са др жа ја раз го во ра из ста ва 1.
овог чла на су сље де ћи:

а) ин фор ма ци је упу ће не “свим ра дио-ста ни ца ма”,
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б) оба вје ште ња о вре мен ској прог но зи од ра дио-ста ни -
ца са дру гих пло ви ла и

в) ин фор ма ци је ко је слу же за на ви га ци ју на плов ном
пу ту (курс, пре пре ке и дру го).

Члан 21.

(1) Ра дио-уре ђа ји ко ји се ко ри сте у уну тра шњој пло -
вид би мо ра ју би ти кон стру и са ни и про из ве де ни у скла ду
са про пи си ма RAINWAT.

(2) За ра дио-уре ђа је ко ји се ко ри сте на пло ви ли ма нео -
п ход но је при ба ви ти до зво лу од ор га на над ле жног за по -
сло ве ко му ни ка ци ја.

(3) До зво ла из ста ва 2. овог чла на мо ра се стал но на ла -
зи ти на пло ви лу и за по вјед ник пло ви ла тре ба да исту по ка -
же на за хтјев овла шће ног ли ца ор га на над ле жног за по сло -
ве без бјед но сти пло вид бе.

(4) Ан те не ра дио-уре ђа ја по ста вља ју се ус прав но на
уда ље но сти од нај ма ње 4 m од свих ви ших ме тал них по вр -
ши на на пло ви лу, а нај ви ша тач ка ан те не не сми је би ти на
ви си ни ве ћој од 12 m, мје ре но од ли ни је уро ње ња.

(5) Ври јед ност из ла зне сна ге ра дио-уре ђа ја мо ра се
кре та ти из ме ђу 6 W и 25 W.

(6) Ра дио-уре ђа ји мо ра ју би ти опре мље ни склоп ком
по мо ћу ко је се ври јед ност из ла зне сна ге мо же сма њи ти на
ври јед но сти 0,5 W и 1 W.

Члан 22.

(1) Све ра дио-ста ни це на пло ви ли ма и мо бил ни ра дио-
уре ђа ји на пло ви ли ма мо ра ју би ти опре мље ни и спо соб ни
за ко ди ра ње и еми то ва ње ATIS сиг на ла.

(2) Еми то ва ње се вр ши ауто мат ски на свим укљу че ним
ка на ли ма на кон при ти ска на тип ку: “СЛА ЊЕ”.

Члан 23.

Из ла зна сна га ра дио-уре ђа ја на пло ви ли ма мо ра се
ауто мат ски сма њи ва ти на ври јед ност 0,5 W-1 W, ако се ко -
ри сти је дан од ка на ла у ка те го ри ји слу жби “пло ви ло-пло -
ви ло”, “пло ви ло-слу жба у лу ци” и “ин тер на ко му ни ка ци -
ја”.

Члан 24.

Ка ко би се олак ша ла ис тра га и ис пи ти ва ње чи ње ни ца у
слу ча ју ха ва ри ја, мо гу се угра ди ти уре ђа ји за сни ма ње ра -
з го во ра пу тем ра дио-уре ђа ја на ка на лу ко ји је одо брио ор -
ган из чла на 21. став 2. овог пра вил ни ка.

Члан 25.

Ра дио-ста ни цом на пло ви лу сми је ру ко ва ти са мо ли це
ко је за то по сје ду је до зво лу и ко је је оспо со бље но да ру -
ку је ра дио-уре ђа ји ма у си сте му ве за у уну тра шњој пло -
вид би.

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: 13.04/341-2393/10
23. септембра 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-

прав не по сло ве

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не
по сло ве, на осно ву чла на 86. ст. 1. и 3. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” бр.
118/08 и 74/10) и чла на 22. За ко на о пре мје ру и ка та стру
не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 34/06, 110/08 и 15/10),  д о н о с и  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ
ДИ ЈЕ ЛА ОП ШТИ НЕ ШИ ПО ВО, И ТО ДИО 

КО ШИ ПО ВО

I

Утвр ђу је се да је из ра ђен и ста вља се у слу жбе ну упо -
тре бу ка та стар не по крет но сти ди је ла оп шти не Ши по во
(раз мје ра 1:1000), и то за дио ка та стар ске оп шти не Ши по -
во по вр ши не 274 69 81 м2.

II

Ка та стар не по крет но сти за дио ка та стар ске оп шти не
на ве де не у тачки I из ра ђен је у скла ду са про пи си ма.

III

За на ве де ни дио ка та стар ске оп шти не сту па ју на сна гу
по вр ши не ди ги тал ног ка та стар ског пла на.

IV

Да ном сту па ња на сна гу ка та стра не по крет но сти за дио
ка та стар ске оп шти не на ве де не у тачки I ста вља се ван сна -
ге и пре ста је да ва жи по пи сни ка та стар за ка та стар ске пар -
це ле ка та стар ске оп шти не Ши по во, и то: 

У бло ку број 1 пар це ле к.ч. бр.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5/1,
1/5/2, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16,
1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26/1,
1/26/2, 1/27/1, 1/27/2, 1/27/3, 1/27/4, 1/28, 1/29, 1/30,
1/31,1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41,
1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52,
1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/66,
1/139, 1/140/1, 1/141/2, 1/141/1, 1/141/2, 1/141/3, 1/142,
1/143/2, 1/143/3, 1/145, 1/146.

Све пар це ле ко је се на ла зе у сље де ћим бло ко ви ма: блок
број 2, блок број 3, блок број 4, блок број 5, блок број 6,
блок број 7, блок број 8, блок број 9, блок број 10.

У бло ку број 11 пар це ле к.ч. бр.: 11/1, 11/2, 11/3, 11/4,
11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11/1, 11/11/2, 11/12,
11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21/1,
11/21/2, 11/22/1, 11/22/2, 11/22/3, 11/22/4, 11/22/5, 11/23,
11/24, 11/25/1, 11/25/2, 11/26, 11/27/1, 11/27/2, 11/27/3,
11/27/4, 11/27/5, 11/28/1, 11/28/2, 11/29/1, 11/29/2, 11/29/3,
11/29/4, 11/30, 11/32/1, 11/32/2, 11/32/3, 11/33/2, 11/34/1,
11/34/2, 11/35, 11/35/2, 11/35/3, 11/35/4, 11/37, 11/39/1,
11/39/2, 11/39/3, 11/40, 11/41, 11/42/1, 11/42/2, 11/43/1,
11/43/2.

У бло ку број 12 пар це ле к.ч. бр.: 12/10, 12/11, 12/41,
12/42, 12/43, 12/61 и 12/62.

V

Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.  

Број: 21.03/952.1-705/10 
10. септембра 2010. го ди не Директор,
Бања Лука Др Ти хо мир Гли го рић, с.р.

Ре пу блич ка упра ва за ге о дет ске и имо вин ско-прав не
по сло ве, на осно ву чла на 86. ст. 1. и 3. 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 и 74/10) и чл. 22. и 23. За ко на о пре мје ру и ка -
та стру не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10),  д о н о с и  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИС ПРАВ ЦИ РЈЕ ШЕ ЊА О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ 
КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ ДИ ЈЕ ЛА 

ОП ШТИ НЕ ЛО ПА РЕ

I

Ис пра вља се гре шка у Рје ше њу о сту па њу на сна гу ка -
та стра не по крет но сти ди је ла оп шти не Ло па ре, број:
21.03/952.1-521/08, од 29. ав гу ста 2008. го ди не, и то у ди је -
лу ко ји се од но си на спи сак пар це ла за ко је пре ста је да ва -




