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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 2. тачка а) Закона о библиотечко-инфор-
мационој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 44/1 и 62/18), у поступку разрјешења члана Управ-
ног одбора Јавне установе Народна библиотека Рибник,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РИБНИК

1. Весна Зелић Лучар разрјешава се дужности чла-
на Управног одбора Јавне установе Народна библиотека 
Рибник на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-139-12/20-1
15. марта 2021. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

420
На основу члана 39. став 7. 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 ВОЂЕЊУ ИСПРАВА И КЊИГА ПЛОВИЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај, обрасци и на-

чин вођења исправа и књига пловила.

Члан 2.
(1) Исправе пловила унутрашње пловидбе чине брод-

ско свједочанство, свједочанство о способности пловила за 
пловидбу и свједочанство о баждарењу.

(2) Бродско свједочанство из става 1. овог члана садр-
жи:

1) назив исправе,
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2) назив органа који је издао исправу,
3) број исправе,
4) датум и мјесто издавања исправе,
5) чињенице које се потврђују исправом,
6) рок на који се исправа издаје,
7) печат и потпис овлашћеног лица.
(3) Бродско свједочанство попуњава и овјерава Капетанија.
(4) Пловило без посаде на бродском трупу или стално 

причвршћеној табли на трупу садржи податке из бродског 
свједочанства.

(5) Свједочанство о способности пловила за пловидбу и 
свједочанство о баждарењу обавезно се налазе на пловилу.

Члан 3.
(1) Књиге пловила унутрашње пловидбе су попис поса-

де, бродски дневник, здравствени дневник, књига о уљима, 
књига рада, књига стабилитета и радио-дневник.

(2) Књига пловила из става 1. овог члана садржи:
1) назив књиге,
2) број, датум и мјесто издавања књиге,
3) назив и печат органа који је издао књигу,
4) потпис овлашћене особе,
5) основне податке о пловилу,
6) податке о закључењу и замјени претходно издате 

књиге,
7) број страница.
(3) Књиге пловила попуњава и овјерава Капетанија.
(4) Странице бродске књиге означавају се редним 

бројем, а на књигу се ставља потврда у којој се наводи број 
страница.

Члан 4.
(1) Подаци који се уписују у исправе и књиге пловила 

су читко исписани и не може се накнадно вршити унос но-
вих ријечи, реченица или бројева којима би се измијенио 
садржај уписаних података.

(2) Погрешни уписи се прецртавају тако да остану чит-
ки, а исправка има датум, печат органа и потпис овлашће-
ног лица које их уписује.

(3) Непопуњене колоне потребно је прецртати.
(4) Странице у бродским исправама и књигама се не 

могу цијепати.
(5) Испуњене, оштећене или изгубљене исправе и књи-

ге пловила надлежни орган замјењује новим.

Члан 5.
(1) У бродско свједочанство уписују се:
1) име или ознака пловила,
2) ЕNI број,
3) назнака да ли се свједочанство издаје пловилу са ме-

ханичким погоном или без механичког погона,
4) застава (државна припадност) пловила,
5) назив и сједиште власника пловила,
6) мјесто, број уписа и пристаниште уписа пловила,
7) зона на којој је пловило овлашћено да плови,
8) врста пловила,
9) највећа носивост и највећа истиснина,
10) дозвољени број путника,
11) подаци о погонском уређају (врста уређаја, број 

уређаја, укупна снага, те број и врста пропулзора),
12) подаци о материјалу трупа пловила,
13) година и мјесто градње,
14) подаци о димензијама, газу (са теретом и без терета) 

и најмањем дозвољеном слободном боку пловила,
15) подаци о промјени бродара,

16) опрема пловила,
17) продужење важности бродског свједочанства,
18) уписи из улошка главне књиге уписника бродова 

унутрашње пловидбе.
(2) Бродско свједочанство из става 1. овог члана издаје 

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

Члан 6.
(1) Димензије обрасца бродског свједочанства из члана 

5. овог правилника су 20 cm · 14 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој осно-

ви, на средини великим штампаним словима утисну-
те су ријечи: “БРОДСКО СВЈЕДОЧАНСТВО / SHIP´S 
CERTIFICATE”.

Члан 7.
(1) Бродско свједочанство издаје надлежна капетанија 

након уписа пловила у Уписник бродова унутрашње пло-
видбе (у даљем тексту: Уписник), а продужава се сваке го-
дине.

(2) Када се пловилу промијене име, лука, односно при-
станиште уписа, тонажа, врста погона, знак распознавања, 
намјена или зона пловидбе, мијења се и бродско свједочан-
ство.

Члан 8.
(1) Попис посаде садржи сљедеће податке:
1) име или ознаку пловила, ENI број, врсту пловила, 

пристаниште уписа, истиснину и носивост пловила, те сна-
гу погонског уређаја,

2) најмањи број чланова посаде потребан за безбједну 
пловидбу,

3) редни број, имена чланова посаде и чланова њихо-
вих породица укрцаних на пловило, датум и мјесто рођења, 
држављанство, пребивалиште, звање чланова посаде у 
унутрашњој пловидби, број исправе на основу које је извр-
шено укрцање и назив органа које је ту исправу издало, 
својство у којем су укрцани, датум и мјесто укрцаја и искр-
цаја и потпис заповједника брода.

(2) За чланове породице из става 1. тачка 3) овог члана 
у попису посаде означава се однос сродства између члано-
ва посаде (супруг, супруга, син, кћерка или др.). (3) Попис 
посаде из става 1. овог члана води се на Обрасцу који се 
налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов састав-
ни дио.

Члан 9.
(1) Димензије обрасца пописа посаде из члана 8. овог 

правилника су 21 cm · 30 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “ПОПИС ПОСАДЕ”.

Члан 10.
(1) Податке из члана 8. став 1. т. 1) и 2) овог правилника 

у попис посаде уписује капетанија која је пловило уписала, 
а податке из члана 8. став 1. тачка 3) овог правилника упи-
сује заповједник пловила, а овјерава капетанија.

(2) Ако су на пловилу обављене промјене у вези са по-
садом или другим лицима укрцаним на пловило, податке 
о тим промјенама у попису посаде овјерава капетанија на-
длежна за мјесто гдје су те промјене настале.

Члан 11.
(1) Попуњени попис посаде предаје се надлежној капе-

танији, која попуњену књигу замјењује новом, у коју упи-
сује податке о укрцаним члановима посаде и другим лици-
ма у тренутку замјене пописа посаде.

(2) У попуњеном попису посаде означава се која су лица 
из њега унесена у нови попис посаде и уноси се биљешка 
да је издат нови попис посаде.
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(3) Ако у попису посаде нема мјеста за упис новог чла-

на посаде или другог укрцаног лица, а нема могућности да 
се попис посаде одмах замијени новим, подаци се уписују у 
бродски дневник и на основу бродског дневника накнадно 
уносе у нови попис посаде.

Члан 12.
(1) Пловило је дужно да увијек у припреми има образац 

пописа посаде.
(2) Власник пловила обавезан је да чува закључени 

попис посаде десет година од дана завршетака његовог 
вођења.

(3) Ако је пловило у распреми, попис посаде предаје се 
на чување капетанији надлежној за мјесто распреме пло-
вила.

Члан 13.
(1) Бродски дневник пловила унутрашње пловидбе 

садржи податке о имену или ознаци пловила, ENI број, 
врсти пловила, пристаништу уписа, броју уписа, носивости 
и истиснини пловила и снази погонског уређаја.

(2) У бродски дневник из става 1. овог члана уписују се:
1) хидрометеоролошки подаци, и то: временске прили-

ке, температура ваздуха и водостај код кога се назначава 
водомјерна станица према којој се пловило оријентише,

2) подаци о кретању и раду пловила, подаци о поласку, 
доласку и ванредном задржавању пловила,

3) састав, облик и дужина састава, маса терета и газ 
пловила,

4) подаци о узимању и остављању пловила из вуче,
5) подаци о смјенама чланова посаде у кормиларници 

и постројењу на радним мјестима за која су потребна овла-
шћења за обављање послова на пловилу,

6) важне напомене у току пловидбе, у које се уносе за-
пажања о измјереним дубинама на пловном путу, обиљежа-
вању и насталим промјенама на пловном путу, претрпљене 
незгоде и хаварије пловила, значајније поправке и радови 
извршени на пловилу за вријеме путовања и слично.

(3) Бродски дневник води се на Обрасцу који се налази 
у Прилогу 3. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 14.
(1) Димензије бродског дневника из члана 13. овог пра-

вилника су 25 cm · 35 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “БРОДСКИ ДНЕВНИК”.

Члан 15.
(1) Бродски дневник води се за вријеме пловидбе и за 

вријеме боравка пловила у пристаништу, 24 часа дневно.
(2) Бродски дневник не води се док је пловило у рас-

преми.

Члан 16.
(1) За вријеме пловидбе бродски дневник води запо-

вједник брода или официр палубе.
(2) Ако бродски дневник води официр палубе, заповјед-

ник брода свакодневно овјерава податке унесене у дневник.

Члан 17.
(1) Пловила која плове између домаћих лука дужна су 

бродски дневник поднијети на увид и овјеру надлежној ка-
петанији, и то послије сваког важнијег ванредног догађаја, 
а најмање једанпут мјесечно.

(2) Капетанија је дужна прегледати и овјерити бродски 
дневник, уписујући своје евентуалне примједбе у вези са 
уредним вођењем дневника.

Члан 18.
(1) Испуњени бродски дневник закључује и овјерава ка-

петанија која је пловило уписала.

(2) Власник пловила дужан је да чува закључени брод-
ски дневник десет година од дана завршетка његовог 
вођења.

(3) Пловило је дужно да увијек има у припреми образац 
бродског дневника.

Члан 19.
(1) Здравствени дневник пловила унутрашње пловидбе 

садржи податке о имену или ознаци пловила, ENI број и 
пристаништу уписа.

(2) У здравствени дневник из става 1. овог члана упи-
сује се:

1) почетак, крај и трајање путовања,
2) број посаде и број путника, при одласку и при повра-

тку пловила,
3) податке о обољелим лицима на броду и другим зна-

чајним подацима, који се односе на здравствено стање чла-
нова посаде и путника,

4) податке о снабдијевању брода храном и водом за 
пиће, са назнаком времена и мјеста укрцаја намирница, 
као и врсти и количини намирница и њиховој хигијенској 
исправности.

(3) Здравствени дневник из става 1. овог члана води се 
на Обрасцу који се налази у Прилогу 4. овог правилника и 
чини његов саставни дио.

Члан 20.
(1) Димензије здравственог дневника из члана 19. овог 

правилника су 21 cm · 30 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “ЗДРАВСТВЕНИ ДНЕВНИК”.

Члан 21.
(1) Здравствени дневник из члана 19. овог правилника 

води заповједник пловила или члан посаде ког он одреди, 
уколико на пловилу није укрцан бродски љекар.

(2) Власник пловила обавезан је да чува закључени 
здравствени дневник пет година од дана завршетака њего-
вог вођења.

Члан 22.
(1) Књига о уљима садржи податке о имену или ознаци 

пловила, ENI број, врсти пловила и пристаништу уписа.
(2) У књигу о уљима из става 1. овог члана уписују се:
1) подаци о прихваћеним уљима, односно мастима за 

рад пловила,
2) потпис одговорног лица и печат пријемне станице,
3) подаци о времену, количини и мјесту предаје отпад-

ног уља и осталог уљног и масног отпада.
(3) Књига о уљима води се на Обрасцу који се налази 

у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 23.
(1) Димензије књиге о уљима из члана 22. овог правил-

ника су 21 cm · 30 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “КЊИГА О УЉИМА”.

Члан 24.
(1) Књига рада води се за технички пловни објекат и 

садржи податке о имену или ознаци пловила, ENI број, 
врсти пловила, пристаништу уписа и капацитету и укупној 
снази мотора.

(2) У књигу рада из става 1. овог члана уписују се:
1) хидрометеоролошки подаци, и то: временске прили-

ке, температура ваздуха и водостај код кога се назначава 
водомјерна станица према којој се пловило оријентише,

2) подаци о кретању и раду пловила,
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3) подаци о смјенама чланова посаде у кормиларници 
и постројењу на радним мјестима за која су потребна овла-
шћења за обављање послова на пловилу,

4) важне напомене у току рада, које се односе на подат-
ке о пловилу у који се врши утовар или истовар, утоварене, 
односно истоварене количине терета у тонама или кубним 
метрима, вријеме проведено у раду, односно стајању, кра-
так опис рада, односно застоја, стање пловног пута и слич-
но,

5) подаци о опремању и распреми пловила.
(3) Власник пловила обавезан је да чува закључену књи-

гу рада десет година од дана завршетака његовог вођења.

Члан 25.
(1) Димензије књиге рада из члана 24. овог правилника 

су 25 cm · 35 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “КЊИГА РАДА”.

Члан 26.
(1) Путнички брод обавезно има књигу стабилитета.
(2) Књига стабилитета из става 1. овог члана израђује 

се у складу са техничким правилима.

Члан 27.
(1) Радио-дневник садржи податке о имену или озна-

ци пловила, ENI број, позивном броју, пристаништу уписа, 
врсти пловила, власнику пловила, носивости, зонама пло-
видбе, служби и категорији радио-станице, податке о броју 
страница дневника, надлежном органу и датуму издавања.

(2) У радио-дневник из става 1. овог члана уписују се:

1) подаци о радио-уређајима,
2) број дневника и имена радио-оператера,
3) скраћени подаци о радио-комуникацијама које се 

врше, са назнаком времена рада, позивних знакова ра-
дио-станица које учествују у комуникацији, фреквенцији, 
односно каналу на којем се врши комуникација, снази и 
трајању рада.

(3) Податке из става 2. овог члана уноси члан посаде који 
је оспособљен за руковање радио-телефонским уређајем и 
ког одреди заповједник, а који по завршетку рада својим 
потписом потврђује тачност унесених података.

(4) Власник пловила дужан је да чува закључен радио-
дневник пет година од дана завршетка његовог вођења.

Члан 28.
(1) Димензије радио-дневника из члана 27. овог правил-

ника су 21 cm · 30 cm.
(2) На корицама предње стране, на тамноплавој основи, 

на средини великим штампаним словима утиснуте су рије-
чи: “РАДИО-ДНЕВНИК”.

Члан 29.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о бродским исправама и књигама бродова 
унутрашње пловидбе (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 73/09).

Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-52/21
18. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

БРОДСКО СВЈЕДОЧАНСТВО
SHIP’S CERTIFICATE

______________________________________

ИМЕ ПЛОВИЛА
SHIP’S NAME

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

________________________________________________________
(Назив органа који издаје бродско свједочанство)

Name of the body issuing ship’s certifi cate

      Редни број: ____________
      No. of issue

I
ОПШТИ ПОДАЦИ

GENERAL INFORMATION
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1. � Пловило са механичким погоном 2. � Пловило без механичког погона
 (Power driven ship)  (Self-propelled ship)

Име или ознака пловила:  ______________________________________________________________________________________________
(Ship’s name and/or identifi cation number

2. ENI број:  _________________________________________________________________________________________________________
    (ЕNI number)

3. Право пловидбе под заставом државе:  _________________________________________________________________________________
    (Authorized to navigate under the national fl ag of)

4. Власник пловила (назив или име, адреса):  _____________________________________________________________________________
    (Name and address of owner of ship)

5. Мјесто уписа пловила:  ______________________________________________________________________________________________
    (Place of registration)

6. Број уписа:  _______________________________________________________________________________________________________
    (Registration number)

7. Пристаниште уписа:  _______________________________________________________________________________________________
    (Port of registry)

8. Зона пловидбе:  ____________________________________________________________________________________________________
    (Area of navigation)

9. Врста пловила:  ____________________________________________________________________________________________________
    (Type of ship)

10. Највећа носивост по исправи о баждарењу:  ___________________________________________________________________________
      (Maximum deadweight according to tonnage measurement certifi cate)

11. Највећа истиснина:  ________________________________________________________________________________________________
      (Highest Displacement)

12. Дозвољени број путника:  __________________________________________________________________________________________
     (Permitted number of passengers)

13. Врста уређаја:  ____________________________________________________________________________________________________
      (Type of main devices)

14. Број уређаја:  _____________________________________________________________________________________________________
      (Number of devices)

15. Укупна снага:  ____________________________________________________________________________________________________
      (Total power)

16. Број и врста пропулзора:  ___________________________________________________________________________________________
      (Number and types of drivers)

17. Материјал бродског трупа:  _________________________________________________________________________________________
      (Hull materials)

18. Година градње:  ___________________________________________________________________________________________________
      (Year of construction)

19. Мјесто градње:  ___________________________________________________________________________________________________
      (Place of construction)

20. Максимална дужина:  ______________________________________________________________________________________________
      (Maximum length)
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21. Максимална висина (од дна пловила до највише непокретне тачке):  ______________________________________________________
     (Maximum height – from the bottom of the ship to the highest fi xed point )
____________________________________________________________________________________________________________________

22. Максимална ширина:  ______________________________________________________________________________________________
      (Maximum breadth)

23. Висина бока (од дна пловила до горње ивице главне палубе):  ____________________________________________________________
      (Moulded depth – measured from the base line to the heel of the upper deck beam at the ship’s side)

24. Газ без терета (највећи):  ___________________________________________________________________________________________
      (Lightship draught – maximum)

25. Газ са теретом (највећи):  ___________________________________________________________________________________________
      (Maximum draught after loading)

26. Најмањи дозвољени слободни бок:  __________________________________________________________________________________
      (Minimum required freeboard)

27. На основу прегледа на води и на сувом којем је пловило било подвргнуто дана _______
      (On the basis of examinations the ship underwent both on land water on the following date)
____________________, потврђује му се способност за пловидбу/плутање до дана ____
____________________ (it is hereby confi rmed to be fi t for sailing until)

28. Ограничења, посебна одобрења која се односе на превоз путника или робе:  ________________________________________________
      (Limitations, special authorizations regarding the transport of passengers or goods)
____________________________________________________________________________________________________________________

29. Напомена:  _______________________________________________________________________________________________________
      (Sign extra)

30. Издато у ______________________
      (Issued in)

Дана: ________________________
(Date)

Потпис: _______________________
(Signature)

Печат: _________________________
(Seal)

II
ПОДАЦИ О ПРОМЈЕНИ БРОДАРА

(Data on change of operator)
1. Пловило је у експлоатацији код:  ______________________________________________________________________________________
(The ship is in use at)

  Дана: ______________________
  (Date)

  Потпис: ____________________
  (Signature)

  Печат: ____________________
  (Seal)

2. Пловило је у експлоатацији код:  ______________________________________________________________________________________
(The ship is in use at)

  Дана: ______________________
  (Date)
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  Потпис: ____________________
  (Signature)

  Печат: _____________________
  (Seal)

3. Пловило је у експлоатацији код:  ______________________________________________________________________________________
(The ship is in use at)

  Дана: ______________________
  (Date)

  Потпис: ____________________
  (Signature)

  Печат: _____________________
  (Seal)

4. Пловило је у експлоатацији код:  ______________________________________________________________________________________
(The ship is in use at)

  Дана: ______________________
  (Date)

  Потпис: ____________________
  (Signature)

  Печат: _____________________
  (Seal)

III
ОПРЕМА

(Equipment)
УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ:  __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ОСТАЛА ОПРЕМА:  _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(уписује се опрема из исправе о способности пловила за пловидбу/плутање)

IV
ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ БРОДСКОГ СВЈЕДОЧАНСТВА

(Renewal of the ship’s certifi cate)

1. На основу извршеног прегледа потврђује се да је пловило способно зa пловидбу/плутање (On the basis of the examination it has undergone, 
the ship is hereby certifi ced to be fi t for operation)

Продужава се важност овог свједочанства до:________________________________
(Period of validity of this certifi cate is hereby renewed until:)

Напомене:
(Remarks)  ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________     М. П.    _________________________
                (Датум)      (Seal)     (Потпис)
                 (Date)           (Signature)
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2. На основу извршеног прегледа потврђује се да је брод способан за пловидбу/плутање
(On the basis of the examination it has undergone, the ship is hereby certifi ced to be fi t for operation)

Продужава се важност овог свједочанства до: ________________________________
(Period of validity of this certifi cate is hereby renewed until:)

Напомене:
(Remarks)  ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________     М. П.    __________________________
                (Датум)      (Seal)     (Потпис)
                 (Date)           (Signature)

3. На основу извршеног прегледа потврђује се да је брод способан за пловидбу/плутање
(On the basis of the examination it has undergone, the ship is hereby certifi ced to be fi t for operation)

Продужава се важност овог свједочанства до:________________________________
(Period of validity of this certifi cate is hereby renewed until:)

Напомене:
(Remarks)  ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________     М. П.    __________________________
                (Датум)      (Seal)     (Потпис)
                 (Date)           (Signature)

4. На основу извршеног прегледа потврђује се да је брод способан за пловидбу/плутање
(On the basis of the examination it has undergone, the ship is hereby certifi ced to be fi t for operation)

Продужава се важност овог свједочанства до:________________________________
(Period of validity of this certifi cate is hereby renewed until:)

Напомене:
(Remarks)  ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________     М. П.    __________________________
                (Датум)      (Seal)     (Потпис)
                 (Date)           (Signature)

V
УПИСИ ИЗ УЛОШКА ГЛАВНЕ КЊИГЕ УПИСНИКА

(ENTRIES FROM THE FILE OF THE MAIN SHIP REGISTER)

А ЛИСТ (SHEET A)
Биљешке и рјешења органа управе:
(Notes and resolutions of state administration bodies)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ЛИСТ Б (SHEET B)

Редни број (Number) Уписи (Entries)
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ЛИСТ Ц (SHEET C)

Редни број (Number) Уписи (Entries)

ПРИЛОГ 2.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПОПИС ПОСАДЕ

Име (ознака ) пловила: _____________________________________, ENI број: ______________________, врста: _____________________
Пристаниште уписа: __________________________________________________________________________________________________
Истиснина: ________________________ t, Носивост: _________________________ t, Снага уређаја: ___________________________ КW

Прописани најмањи број чланова и састав посаде потребан за безбједну пловидбу пловила

На основу чл.  _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
за ово пловило је утврђен сљедећи најмањи број чланова и састав посаде.

Редни 
број Назив овлашћења Број чланова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Овај попис садржи_____________нумерисаних страница.

Претходни попис посаде, који је издала Капетанија _______________________________
дана _____________________, закључен је данас.
Капетанија у _________________, дана ______________________________________.
Број: _________________________.

                                                                                                    М. П.                                                                   КАПЕТАНИЈА
                                                                                                                                                                       ______________________

Овај попис посаде је замијењен новим од Капетаније ___________________________
Дана _______________________, број:______________________.

      М. П.         КАПЕТАНИЈА
           _________________

(прва страна)

Р. 
број Име и презиме

Датум и мјесто 
рођења и држављан-

ство
Пребивалиште Звање у унутрашњој 

пловидби
Бродарска књижица

Број Издата од

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Укрцање Искрцање Примједбе

У ком својству Датум и мјесто Потпис заповјед-
ника Овјера Капетаније Датум и 

мјесто
Потпис запо-
вједника

Овјера Капе-
таније

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ПРИЛОГ 3.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БРОДСКИ ДНЕВНИК

Име или ознака пловила:  ______________________________________________________________________________________________

ENI број: ____________________________________________________________________________________________________________

Врста пловила:  ______________________________________________________________________________________________________

Пристаниште уписа:  _________________________________________________________________________________________________

Број уписа:  _________________________________________________________________________________________________________

Истиснина: ______________________________________ Носивост: ____________________________, снага: ________________________

Овај дневник садржи ________________________________________________________________________________ нумерисаних страна.

Претходни бродски дневник које је овјерила Капетанија пристаништа  _______________________________________________________
број: _____________________________________________ дана: _____________________________________________, закључен је данас.

Капетанија пристаништа у _________________ дана: _______________________године.

Број: ___________________     М. П.                    КАПЕТАНИЈА
________________________

(прва страна)

Р. 
број Датум

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАЦИ Кретање брода

Мјесто, rkm и 
вријеме

Временске 
прилике

Температура 
ваздуха

Водомјерна 
станица Водостај

Час по-
ласка и 

rkm

Час до-
ласка и 

rkm

Изузетно задржа-
вање, rkm, мјесто и 

вријеме
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Састав, облик и дужина 
састава, маса терета и 

газ пловила

Узимање и остављање пло-
вила из вуче, мјесто, rkm и 

вријеме
Смјена особља у кормиларници 

и постројењу Важне напомене Примједбе

11. 12. 13. 14. 15.

ПРИЛОГ 4.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЗДРАВСТВЕНИ ДНЕВНИК

Име (ознака) пловила:  ________________________________________________________________________________________________

ENI број:  ___________________________________________________________________________________________________________

Пристаниште уписа:  _________________________________________________________________________________________________

Овај дневник садржи  _____________________________________________________________________________  нумерисаних страница

Дана: ____________________ године

                КАПЕТАНИЈА
      М. П.     ____________________

(прва страна)
Датум почетка путовања: __________ ПУТОВАЊА из ________ преко __________ за ___________ Број посаде: _____ Број путника: ___
Датум завршетка путовања: __________

Р. 
број

Име болесника
Држављанство
Адреса стано-

вања

Члан по-
саде или 
путник

Датум и мје-
сто пријаве 
болести или 
незгоде

Кратак опис 
болести или 
незгоде и по 
могућности 
дијагноза

Употријебљени 
лијекови, пре-
дузете мјере у 
случају заразне 

болести

Трајање и 
исход боле-
сти, односно 
незгоде

Мјесто и 
датум ис-
крцавања, 
односно са-

хране

Примједба

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(друга страна)
ПОДАЦИ О СНАБДИЈЕВАЊУ БРОДА ХРАНОМ И ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

СНАБДИЈЕВАЊЕ ХРАНОМ СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ

Мјесто, датум и 
назив снабдјевача

Количина, врста и хигијен-
ска исправност

Из водовода или цистер-
не, мјесто и датум

Да ли је извршена контрола 
хигијенске исправности воде, 

од кога, мјесто и датум

Да ли је извршена 
дезинфекција воде, од 
кога, мјесто и датум

1. 2. 3. 4. 5.

Примједбе у вези са квалитетом хране и воде:
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ПРИЛОГ 5.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

КЊИГА О УЉИМА

Име или ознака пловила:  ______________________________________________________________________________________________

ENI број:  ___________________________________________________________________________________________________________

Врста пловила: ______________________________________________________________________________________________________

Пристаниште уписа:  _________________________________________________________________________________________________

Ова књига садржи _______________________ нумерисаних страница.

Капетанија ______________________________ Датум издавања:________________________

Број: _________________     М. П.                    КАПЕТАНИЈА
                    __________________

Претходна књига о уљима коју је издала Капетанија _______________________________,
дана ________________________, закључена је дана________________________________

      М. П.                   КАПЕТАНИЈА
                    _________________

Ова књига о уљима замијењена је новом од Капетаније  ___________________________________________________________________ ,
дана _______________________.

      М. П.                   КАПЕТАНИЈА
                    _________________

(прва страна)

Прихваћена уља – масти за рад пловила, отпад настао коришћењем пловила:

1. Прихваћена уља – масти за рад пловила (врста и количина) ___________________ l
1.1. Отпадна уља _________________ l

1.2. Каљужна вода из:
Предњег машинског простора ________________ l
Задњег машинског простора _________________ l
Осталих просторија ___________________ l

1.3. Остали уљни или масни отпад
Употријебљене крпе ______________________ kg
Отпадне масти __________________________ kg
Употријебљени филтери __________________ комада
Паковања _______________________ комада

2. Коментари
2.1. Отпад који није прихваћен
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Остали коментари
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Мјесто: _____________________________ Датум: ___________________________

Потпис и печат пријемне станице: ________________________________________
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