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НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ У ОБЛАСТИ СПОРТА

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА:
____________________________________________________________________________________________________________________
ИЗНОС ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА: _______________________________ КМ
БРОЈ РЈЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА: ________________________________
1. Назив сврхе одобрења средстава:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Кратак опис:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
3. Вријеме одржавања:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4. Циљ:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Опис:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
6. Ефекти:
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

       М. П.
         ______________________
         Потпис овлашћеног лица

Л Е Г Е Н Д А
1. Назив сврхе одобрења средства – назив сврхе одобрења средстава (нпр. организација спортских турнира, манифестација; набавка 
спортске опреме; припреме спортиста и сл.),
2. Кратак опис – кратак опис наведене сврхе одобрења средстава,
3. Вријеме одржавања – датум или период одржавања (тачка 3. овог обрасца односи се само на организацију спортских манифестација),
4. Циљ – кратко описати циљ предмета за који су одобрена средства (такмичење, омасовљење, промоција, награде, усавршавање и сл.),
5. Опис – образложити важне ставке које нису обухваћене у првих пет тачака Обрасца, а потребни их је истаћи (нпр. међународни/репу-
блички/локални карактер; број учесника, екипа, земаља учесница; реализација),
6. Ефекти – навести ефекте који су производ финансијске подршке, кратак опис доприноса одобрења средстава, додатне информације или 
обавјештења у вези са реализацијом утрошка средстава.

2301
На основу члана 49. став 6. Закона о унутрашњој пло-

видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА СПОСОБНОСТИ ЧАМАЦА ЗА 
ПЛОВИДБУ И ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЛУТАЊЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин утврђивања спо-

собности чамца за пловидбу и плутајућих објеката у габа-
ритима чамца за плутање, врсте прегледа, баждарење и на-
чин издавања увјерења о способности пловила за пловидбу, 
односно плутање.

Члан 2.
Врсте чамаца, у зависности од погона и надградње, јесу:
1) чамци са кабином без погона,

2) чамци са кабином са погоном,
3) чамци без кабине без погона,
4) чамци без кабине са погоном,
5) скутери.

Члан 3.
Врсте плутајућих објеката, у зависности од надградње, 

јесу:
1) плутајући објекти без кућице,
2) плутајући објекти са кућицом.

Члан 4.
(1) Способност чамца за пловидбу и плутајућег објекта 

за плутање (у даљем тексту: пловила) утврђује се основ-
ним, редовним или ванредним прегледом.

(2) Преглед из става 1. овог члана обавља се на води и, 
према потреби, на копну.

(3) Захтјев за прегледе из става 1. овог члана власник 
пловила подноси правном лицу које овласти Министарство 
саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство).
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(4) Правно лице из става 3. овог члана обавезно је да, 

уз захтјев за овлашћење, Министарству достави сљедеће 
доказе:

1) да је уписано у судски регистар за вршење дјелатно-
сти из области водног саобраћаја,

2) да у сталном радном односу има раднике са струч-
ном спремом наутичког или машинског смјера, од којих 
најмање једног радника са високом стручном спремом,

3) да посједује пословни простор који омогућава несме-
тано одвијање дјелатности, 

4) да посједује одговарајућу техничку опрему и уређаје,
5) да достави полису осигурања од одговорности за 

евентуално причињену штету. 

Члан 5.
(1) Овлашћено правно лице дужно је да води евиден-

цију о прегледаним пловилима.
(2) Евиденција из става 1. овог члана састоји се из реги-

стра прегледаних пловила и записника о извршеном прегледу.
(3) Регистар прегледаних пловила води се на oбрасцу 

који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

Члан 6.
(1) Основни преглед пловила обухвата провјеру кон-

струкције трупа, пловних својстава, погонских и других 
уређаја и опреме.

(2) Основни преглед пловила врши се:
1) прије уписа у уписник,
2) прије промјене намјене или подручја пловидбе,
3) послије сваке обнове пловила којом су промијењена 

његова пловна својства.
(3) Основни преглед пловила важи до доспијевања ре-

довног прегледа, и то у сљедећим роковима:
1) пет година за пловила намијењена за непривредне 

сврхе (разоноду, спорт и рекреацију),
2) једну годину за чамце намијењене за привредне свр-

хе, односно којим се врши превоз путника,
3) двије године за чамце намијењене за привредне сврхе 

(превоз ствари и риболов) и јавне потребе.

Члан 7.
(1) Редовним прегледом пловила провјеравају се опште 

стање пловила, стање конструкције трупа, евентуалне 
измјене пловних својстава, погонски и други уређаји и 
опремљеност пловила.

(2) Редовни преглед из става 1. овог члана обавља се у 
сљедећим роковима:

1) сваке пете године за пловила намијењена за непри-
вредне сврхе (разоноду, спорт и рекреацију),

2) сваке године за чамце намијењене за привредне свр-
хе, односно којим се врши превоз путника,

3) сваке двије године за чамце намијењене за привредне 
сврхе (превоз ствари и риболов) и јавне потребе.

Члан 8.
(1) Ванредни преглед пловила обавља се након претр-

пљене незгоде пловила, завршетка радова на поправци или 
обнови дијелова пловила, као и у случају на оправдане 
сумње да пловило не испуњава прописане услове који се 
односе на способност за пловидбу, односно плутање.

(2) Ванредним прегледом из става 1. овог члана про-
вјеравају се цјелокупно стање пловила, стање конструкције 
трупа, пловна својства, стање поривних и других уређаја 
и опреме.

Члан 9.
(1) Записник о прегледу пловила сачињава се у два при-

мјерка, потписују га власник пловила и службено лице, а 
један примјерак се уручује власнику пловила.

(2) Образац записника налази се у Прилогу 2. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

Члан 10.
(1) Увјерење о способности пловила за пловидбу, од-

носно за плутање издаје се власнику послије изврше-
ног основног, редовног или ванредног прегледа, којим се 
утврђује да је пловило способно за безбједну пловидбу, 
односно плутање.

(2) Образац увјерења налази се у Прилогу 3. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

Члан 11.
(1) Баждарење пловила обавља се код основног прегле-

да и у случајевима када се обавља ванредни преглед пло-
вила.

(2) Баждарење и прегледи из чл. 6, 7. и 8. овог правил-
ника врше се у складу са сљедећим техничким правилима: 

1) техничка правила за чамце за спорт и разоноду,
2) техничка правила за чамце за привредне и јавне свр-

хе,
3) техничка правила за плутајуће објекте за спорт и ра-

зоноду.
(3) Правила из става 2. овог члана налазе се на интернет 

страници Министарства.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о утврђивању способности чамаца за пловид-
бу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/08 и 
65/09).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-2008/20
16. новембра 2020. године Министар,
Бања Лука Ђорђе Поповић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

РЕГИСТАР ПРЕГЛЕДАНИХ ЧАМАЦА / ПЛУТАЈУЋИХ 
ОБЈЕКАТА

Овлашћено правно лице:  _________________________________  
Прва страна
Намјена:  ______________________________________________
Име, ознака и број:  ______________________________________
Врста материјала:  _______________________________________
Година и мјесто градње:  _________________________________
Дужина, ширина и висина:  _______________________________
Газ са теретом и газ без терета:  ___________________________
Слободан бок:  __________________________________________
Врста погона (kW, тип и број мотора):  _____________________
Носивост и број лица:  ___________________________________
Истиснина:  ____________________________________________
Подручје пловидбе: ______________________________________
Број и датум увјерења о способности пловила за пловидбу, од-
носно плутање и рок важности увјерења:  ___________________
Број и датум свједочанства о баждарењу: 
Друга страна
Број и датум издавања пловидбене дозволе:  _________________
Име и презиме власника:  _________________________________
Подаци о промјени власника:  _____________________________

ПРИЛОГ 2.
_________________________ 
Овлашћено правно лице 
Број:_____________________ 
Датум:___________________ 
Мјесто:__________________ 
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ЗАПИСНИК

о извршеном основном – редовном – ванредном 
прегледу чамца / плутајућег објекта

На основу поднесеног захтјева ___________________________ 
из _______________________, у сврху утврђивања способности / 
баждарења чамца / плутајућег објекта за пловидбу/плутање (непо-
требно прецртати), након извршеног прегледа, утврђено је: 

ПОДАЦИ О ЧАМЦУ / ПЛУТАЈУЋЕМ ОБЈЕКТУ 
Име, ознака и број чамца / плутајућег објекта:  _______________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Врста чамца / плутајућег објекта:  _________________________
Намјена:  ______________________________________________
Мјесто уписа:  __________________________________________
Мјесто сидрења:  ________________________________________
Мјесто градње:  _________________________________________
Година градње:  _________________________________________
Врста материјала:  _______________________________________
Димензија чамца / плутајућег објекта: дужина ___ m, ширина: 
____ m, висина__ m
Димензије кабине/кућице: дужина: ____m, ширина:___ m, висина: 
____ m
Газ са теретом: _______ m
Газ без терета:_______ m
Слободан бок: ______ m
Истиснина:_____ m
Носивост: ______ t, број лица/путника: _____
Погон чамца: весла-једра-мотор
Марка мотора: _________________
Број мотора: ______________________
Снага ___________________ kW
Посебна забиљешка о чамцу / плутајућем објекту: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ОПРЕМА ЧАМЦА / ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА 
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
___________________________    ___________________________
Налаз: _________________________________________________

Присутан/ни: 
__________________ 
__________________                                                                                  ____________________ 
                                                                             Преглед извршио 

ПРИЛОГ 3.
_________________________
   Овлашћено правно лице

Број:_____________________
Датум:___________________

УВЈЕРЕЊЕ
О СПОСОБНОСТИ ЧАМЦА / ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА 

I  ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ 
1. Назив правног лица, односно име, очево име и презиме власника 
чамца / плутајућег објекта ________________________________
______________________________________________________ .
2. Сједиште правног лица, односно пребивалиште власника чамца 
/ плутајућег објекта_____________________________________
______________________________________________________ .
3. Намјена чамца / плутајућег објекта: за спорт, разоноду и рекреа-

цију, за риболов, за јавни превоз путника и ствари или обављање 
регистроване привредне дјелатности  ______________________ .
II  ПОДАЦИ О ЧАМЦУ / ПЛУТАЈУЋЕМ ОБЈЕКТУ 
1. Име, ознака и број:  ____________________________________
2. Мјесто уписа:  ________________________________________
3. Мјесто сидрења: ______________________________________
4. Подручје пловидбе:  ___________________________________
 5. Дозвољен превоз терета у тонама:  ______________________
 6. Дозвољен број лица/путника:  __________________________
7. Дужина, ширина и висина: ______________________________
8. Слободан бок: ________, газ са теретом: ______________ газ без 
терета: ____________
9. Погон: _______________________________________________
10. Истиснина: ______________ t Носивост: _______________ t 
III ПРОПИСАН БРОЈ ЧЛАНОВА ПОСАДЕ
за управљање чамцем / плутајућим објектом: ________________
IV  ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ И НАЛАЗ
1. На чамцу / плутајућем објекту извршен је основни, редовни, ван-
редни (непотребно прецртати) преглед дана ____________________ 
и том приликом утврђено да је чамац / плутајући објекат СПОСО-
БАН за пловидбу/плутање.
Редовни преглед доспијева: _______________________________
НАПОМЕНА
Након истека рока редовног прегледа власник је дужан да поднесе 
захтјев за поновни преглед.
                                                       _______________________
                                   (Потпис одговорног лица у овлашћеном лицу)

2302
На основу члана 13. став 3. Закона о унутрашњој пло-

видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ ПЛОВНИХ ПУТЕВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин 

техничког одржавања унутрашњих пловних путева Репу-
блике Српске и објеката безбједности пловидбе.

Члан 2.
(1) Под техничким одржавањем унутрашњих пловних 

путева подразумијевају се:
1) обиљежавање пловних путева и одржавање система 

обиљежавања,
2) постављање и одржавање објеката безбједности,
3) одржавање прописаних техничких карактеристика 

пловног пута,
4) одржавање објеката, уређаја и опреме који служе за 

ријечни информациони систем (РИС),
5) уклањање из пловног пута плутајућих и потонулих 

предмета који угрожавају безбједност пловидбе,
6) интервентно одржавање пловног пута по налогу ин-

спектора за водни саобраћај.
(2) За потребе техничког одржавања Министарство сао-

браћаја и веза (у даљем тексту: Министарство), уз сагла-
сност Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде, израђује планове и програме техничког одржавања.

Члан 3.
Обиљежавање пловног пута обухвата сљедеће активно-

сти:
1) постављање пловних ознака у складу са планом 

обиљежавања, према стању пловног пута и захтјевима бе-
збједности пловидбе;




