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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;
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2) замјену и обнављање постојећих објеката безбјед-

ности пловидбе за обиљежавање и сигнализацију (кило-
метарске ознаке за означавање стационаже пловног пута, 
обалне и пловне ознаке за регулисање пловидбе);

3) редовно одржавање постојећих објеката безбједно-
сти пловидбе (бојење ознака, поправка, крчење и уклањање 
растиња око обалних ознака у сврху прегледности, прање 
и чишћење, одржавање акумулатора и соларних ћелија, ре-
довно сервисирање уређаја и опреме, ажурирање база пода-
така и томе слично);

4) надзор пловног пута и контролу система обиљежа-
вања, а који обухватају сљедеће:

1. контролу километарских, обалних и пловних ознака, 
2. отклањање неправилности, 
3. лоцирање пловних ознака у случају помјерања и 

чишћења од плутајућих предмета (грања и других предме-
та),

4. позиционирање постојећих пловних ознака и, по по-
треби, постављање додатних пловних ознака према тренут-
ном стању,

5. обављање редовног снимања ради контроле кинете 
пловног пута,

6. надзор водних површина на којима није уређен плов-
ни пут и које нису обиљежене за безбједну пловидбу,

7. уклањање пловних ознака прије појаве леда и висо-
ких вода,

8. редовно обавјештавање капетанија о стању пловног 
пута, дубини и ширини пловног пута, стању обиљеже-
ности, предузетим активностима и промјенама.

Члан 4.
(1) Извођење радова на пловним путевима за потребе 

техничког одржавања обухвата планирање, организацију, 
извршење и надзор над пословима:

1) извођења грађевинских радова на грађењу нових 
и реконструкцији, доградњи, санацији, инвестиционом 
одржавању и редовном одржавању постојећих објеката за 
техничко побољшање услова пловидбе на пловним путе-
вима,

2) извођења радова на уклањању ријечног наноса баге-
ровањем, као и на уклањању препрека у пловном путу.

(2) Планирање и организација извођења радова врши 
се на основу израђене техничке документације (пројека-
та и елабората за изградњу, одржавање, уклањање наноса 
и препрека), сазнања о насталим промјенама на пловном 
путу и података о извршеним радовима у претходном пе-
риоду.

Члан 5.
Извођење грађевинских радова на објектима који су 

у функцији техничког побољшања услова пловидбе (си-
дришта, зимовници, зимска склоништа, паралелне грађе-
вине, преграде, бране, бродске преводнице, обалоутврде, 
хидрограђевински и други објекти који су у функцији 
пловидбе) обавља се у складу са прописима који уређују 
област просторног уређења, грађевинарства и екологије и 
област водопривреде.

Члан 6.
(1) Извођење радова на уклањању ријечног наноса и 

препрека у пловном путу подразумијева уклањање ријеч-
ног наноса и препрека, односно продубљивање дна ријеч-
ног корита до нивоа и у ширини дефинисаних техничком 
документацијом, а обавља се према елаборатима багеро-
вања пловног пута и пројектима за уклањање препрека у 
пловном путу.

(2) Послови из става 1. овог члана врше се уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 7.
(1) Уклоњени нанос из пловног пута одлаже сe изван 

пловног пута или у пловни пут на мјестима са великим 

дубинама, тако да се не угрожавају услови за безбједно 
одвијање пловидбе.

(2) Уклоњени нанос може се користити за одржавање 
постојећих или изградњу нових грађевинских објеката за 
техничко побољшање услова пловидбе. 

Члан 8.
(1) Уклањање потонулих ствари из пловног пута врши 

се на начин утврђен прописима из области унутрашње пло-
видбе.

(2) Уклањање плутајућих или насуканих ствари (стабла, 
грање, пањеви и слично), у случају када не представљају 
директну опасност за пловидбу, врши се у оквиру редовних 
послова одржавања и обиљежавања пловног путa.

Члан 9.
Интервентно одржавање пловног пута, које обухвата 

послове одржавања који су настали као посљедица ванред-
них догађаја и представљају непосредну опасност за пло-
видбу, спроводи се у оквиру редовних активности или по 
налогу органа надлежног за послове водног саобраћаја.

Члан 10.
У случају када је због елементарних непогода и других 

ванредних догађаја угрожена или онемогућена пловидба 
пловним путем, неопходно је, одмах по престанку догађаја, 
оспособити пловни пут и објекте безбједности пловидбе.

Члан 11.
(1) Послове техничког одржавања пловног пута и одр-

жавање објеката безбједности пловидбе врше правна лица 
која за обављање тих послова овласти Министарство.

(2) Правно лице из става 1. овог члана, уз захтјев за 
овлашћивање, Министарству доставља сљедеће доказе:

1) да је регистровано за обављање послова из става 1. 
овог члана;

2) да има запослена стручно оспособљена лица за оба-
вљање послова из става 1. овог члана;

3) да има на располагању потребне стандарде који се 
односе на ову област;

4) да располаже потребном опремом и уређајима за 
испитивање, и то:

1. пловилима којим може вршити послове вађења и пре-
воз материјала и обиљежавање пловног пута,

2. радаром и радио-станицом,
3. GPS преносним уређајем за позиционирање,
4. моторном опремом за обиљежавање обалних ознака 

(моторни тримери, моторне тестере и слично),
5. дизалицом и витлом за рад са пловећим знацима, као 

и за манипулацију и рад са опремом за обиљежавање;
5) да достави листу радова које је изводило у посљедње 

три године и да приложи потврду о задовољавајућем извр-
шењу радова;

6) да има полису осигурања од одговорности за евенту-
ално причињену штету.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину техничког одржавања пловних путева 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 76/12).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 13.04/341-1020/20
16. новембра 2020. године Министар,
Бања Лука Ђорђе Поповић, с.р.

2303
На основу члана 83. став 4. Закона о жељезницама Рe-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 




