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На основу члана 9. став 2. 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 И УСЛОВИМА ЗА ПЛОВИДБУ ПЛОВНИХ И 

ПРЕМЈЕШТАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Правилника
Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и услови за 
пловидбу пловних и премјештање плутајућих објеката на 
унутрашњим водама Републике Српске.

Безбједно коришћење пловних и плутајућих објеката
Члан 2.

(1) Пловни и плутајући објекти могу се користити само 
ако не угрожавају здравље и безбједност лица, имовине и 
животне средине, уз правилно одржавање и употребу и у 
складу са предвиђеном намјеном.

(2) Пловила се конструишу и опремају тако да омогуће 
безбједност лица, терета и пловидбе.

(3) Пловила су обавезна да имају бродске исправе и 
књиге прописане Законом о унутрашњој пловидби и Пра-
вилником о вођењу бродских исправа и књига пловила.

(4) Поред исправа и књига из става 3. овог члана, на 
пловилима се обавезно налази и један примјерак овог пра-
вилника.

Бродови
Члан 3.

Бродови могу пловити унутрашњим водама Републике 
Српске и упловљавати у пристаништа, односно луке ако 
посједују исправу о способности брода за пловидбу, ако су 
уписани у одговарајући уписник и ако се на броду налази 
довољан број чланова посаде за безбједну пловидбу.

Технички пловни објекти
Члан 4.

Технички објекти којима се одржавају или искоришћа-
вају природна богатства корита и обала постављају се тако 
да не ометају пловидбу и обиљежавају се у складу са овим 
правилником, а Капетанија издаје одобрење и прописује 
наутичко-техничке услове за њихово постављање, уз прет-
ходно прибављену сагласност Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде.

Чамци
Члан 5.

(1) Чамци могу пловити унутрашњим водама Републи-
ке Српске ако је утврђена њихова способност за пловидбу, 
ако је чамац уписан у одговарајући уписник и ако чамцем 
управља лице оспособљено у складу са одредбама Закона 
о унутрашњој пловидби Републике Српске и подзаконским 
актима донесеним на основу овог закона.

(2) Приликом стављања чамца на тржиште произвођач 
је дужан да гарантује да је производ пројектован и произве-
ден у складу са захтјевима који се односе на:

1) идентификацију објекта:
1. ознаку земље произвођача,
2. серијски број,
3. мјесец и годину производње,
4. годину модела;
2) конструкцију објекта;

3) управљачки уређај;
4) уградњу мотора;
5) емисију издувних гасова;
6) ниво емисије буке.
(3) Произвођач је дужан да изради техничку докумен-

тацију и спроведе поступак оцјењивања усаглашености 
чамаца у складу са техничким прописима који уређују ову 
област.

(4) Уз сваки мотор треба да се налази приручник у којем 
се наводи снага мотора и упутство за уградњу, коришћење 
и одржавање, који су власнику неопходни да би се обезбије-
дио правилан рад мотора.

Страни чамац
Члан 6.

Страни чамац може пловити унутрашњим водама Репу-
блике Српске у складу са одредбама Закона о унутрашњој 
пловидби Републике Српске и подзаконским актима доне-
сеним на основу овог закона, те ако њиме управља лице 
које је оспособљено у складу са прописима државе чију 
заставу вије.

Изнајмљивање чамаца
Члан 7.

(1) Правно или физичко лице које обавља дјелатност 
изнајмљивања чамаца, када изнајмљује чамац без поса-
де, дужно је провјерити да ли лице којем врши услугу из-
најмљивања чамца посједује одговарајућу исправу о струч-
ној оспособљености.

(2) Није дозвољено изнајмљивање чамца лицу које није 
стручно оспособљено за управљање чамцем.

Достављање извјештаја
Члан 8.

Орган који води уписник чамаца дужан је да, сваке го-
дине до 31. јануара, достави Министарству саобраћаја и 
веза извјештај о стању у уписницима, односно броју но-
воуписаних и регистрованих чамаца у претходној години.

Плутајући објекат
Члан 9.

(1) Плутајући објекат поставља се тако да не угрожава 
безбједност пловидбе, да има обезбијеђен прилаз лицима 
која користе објекат и да се на објекту налази лице које се 
брине о исправном функционисању објекта.

(2) За постављање објекта из става 1. овог члана Капета-
нија издаје одобрење уз претходно прибављену сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

(3) За премјештање плутајућег објекта Капетанија изда-
је одобрење и прописује наутичко-техничке услове.

Заповједник пловила
Члан 10.

(1) Пловила, изузев пловила у потискиваном саставу (осим 
потискивача), морају бити под заповједништвом лица које има 
одговарајуће овлашћење (у даљем тексту: заповједник).

(2) Заповједник је дужан да предузме неопходне мјере 
опреза и пловидбену праксу да би се избјегло:

1) угрожавање људских живота,
2) оштећење пловила, оштећење обала, грађевина или 

инсталација на пловном путу или у близини пловног пута,
3) стварање сметњи за пловидбу,
4) уништење и оштећење терета,
5) загађење околине.
(3) Заповједник управља саставом тако да:
1) ако се у саставу налази само једно моторно пловило, 

заповједник састава је заповједник моторног пловила,
2) ако се на челу тегљеног састава налазе два или више 

моторних пловила у линији бразде, онда је заповједник 
првог пловила заповједник састава,
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3) ако се на челу тегљеног састава налазе два или више 
моторних пловила која не плове у линији бразде, а од којих 
једно пловило осигурава главну вучу, заповједник састава 
је заповједник пловила које осигурава главну вучу,

4) ако се у потискиваном саставу налазе два потискива-
ча која покрећу састав, а везани су боком уз бок, заповјед-
ник састава је заповједник потискивача који има већу снагу 
погонских машина,

5) у осталим случајевима заповједник се одређује када 
то околности захтијевају.

(4) За вријеме пловидбе заповједник се обавезно налази 
на пловилу, а заповједник техничког пловила је увијек на 
пловилу док пловило обавља радове.

(5) Заповједник на пловилу или саставу одговоран је 
за поступање у складу са прописима који регулишу област 
унутрашње пловидбе.

(6) За вријеме пловидбе способности заповједника не 
могу бити умањене усљед стања умора или опијености.

Чланови посаде и друга лица на броду
Члан 11.

(1) Чланови посаде, при обављању редовних дужности, 
дужни су да извршавају наређења која им издаје заповјед-
ник.

(2) С циљем безбједне пловидбе и одржавања реда на 
пловилу, друга лица која се налазе на пловилу дужна су да 
извршавају наређења која им издаје заповједник.

(3) Члан посаде који у смјени управља пловилом (одре-
ђује правац, брзину и слично) одговара за поштовање одре-
даба овог правилника, као и осталих прописа којима се ре-
гулише област унутрашње пловидбе.

(4) Способности чланова посаде на дужности и осталих 
лица на пловилу који привремено учествују у навигацији 
не могу бити умањене због стања умора или опијености.

Усклађеност са карактеристикама пловног пута
Члан 12.

Дужина, ширина, висина, газ и брзина пловила и саста-
ва морају бити усклађени са карактеристикама и габари-
тима пловног пута и грађевинама које се на њему налазе.

Газ пловила
Члан 13.

(1) Пловилима није дозвољено да буду натоварена пре-
ко ознаке највећег допуштеног уроњења.

(2) Терет на пловилу не може угрожавати стабилност 
или чврстоћу трупа пловила, као ни ограничавати дирек-
тан или индиректан поглед на удаљености већој од 350 m 
испред пловила или састава у пловидби, а ни бочни поглед 
на најмање једној страни пловила и поглед по крми пло-
вила.

(3) Пловилима за превоз путника није дозвољено да 
укрцају већи број путника од броја који је прописан у 
исправи о способности за пловидбу.

(4) Књигу стабилности обавезна су да имају пловила за 
превоз контејнера:

1) чија ширина је мања од 9,5 m када су контејнери уто-
варени у више од једног реда у висину,

2) ширине 9,5 m и више када су контејнери утоварени у 
више од два реда у висину,

3) ширине 11 m и више када су контејнери утоварени у 
више од три реда у висину или ширину,

4) ширине 15 m и више када су контејнери утоварени у 
више од три реда у висину.

Посада пловила
Члан 14.

(1) Пловила, изузев пловила потискиваног састава 
(осим потискивача), обавезна су да имају довољно бројну 
и квалификовану посаду, која гарантује безбједност лица и 
терета на пловилу и безбједност пловидбе.

(2) Пловила у бочним саставима која немају погон и 
тегљена пловила у чврсто повезаном саставу нису дужни 
да имају посаду ако је посада пловила које покреће бочни 
састав или чврсто повезаном тегљеном саставу довољно 
бројна и квалификована да гарантује безбједност лица и 
терета, као и безбједност пловидбе.

Кормиларница
Члан 15.

Да би се обезбиједила правилна контрола пловила, 
кормилар мора бити у могућности да прима и даје инфор-
мације и наређења из кормиларнице, као и да чује звучне 
сигнале и има јасан преглед у свим правцима, а ако преглед 
није довољно јасан, кормилар користи оптичка средства 
која омогућавају јасну и неискривљену слику на одгова-
рајућој површини.

Предмети на пловилу
Члан 16.

(1) Изван пловила није дозвољено постављати предме-
те који би могли угрозити безбједност пловила, плутајућих 
објеката, инсталација на пловном путу или у његовој бли-
зини.

(2) Подигнута сидра није дозвољено постављати ниже 
од дна или кобилице пловила, те ниједним дијелом не могу 
стално бити уроњена у воду.

(3) Ако пловило или плутајући објекат изгубе неки 
предмет који може представљати сметњу или опасност 
за пловидбу, заповједник или лице задужено за плу-
тајући објекат дужни су да одмах обавијесте најближу 
капетанију и наведу податке о мјесту гдје је предмет 
изгубљен, те ако је могуће, да то мјесто обиљеже видљи-
вом ознаком.

(4) Ако пловило наиђе на неку непознату препреку на 
пловном путу, заповједник је дужан обавијестити најбли-
жу капетанију и дати податке о мјесту на којем се налази 
препрека, а по потреби, да то мјесто и обиљежи.

Везивање или помјерање пловила
Члан 17.

(1) Приликом везивања или помјерања пловила није 
дозвољено користити знакове на пловном путу (плоче, 
пловци, бове, ознаке и томе слично), оштећивати знакове 
или их онеспособити за намјену.

(2) Ако пловило помјери или оштети уређај или инста-
лацију која је дио система за обиљежавање пловног пута, 
заповједник је дужан да о томе одмах обавијести најближу 
капетанију.

(3) Заповједник је дужан да одмах обавијести најближу 
капетанију о било којем догађају или незгоди која утиче на 
знакове и ознаке пловног пута (гашење свјетала, помјерање 
бова, уништење знакова и томе слично).

(4) Ако пловило оштети неку сталну грађевину (брод-
ска преводница, мост и слично), заповједник је дужан да 
одмах обавијести најближу капетанију.

Испуштање или избацивање предмета и материја са 
пловила
Члан 18.

(1) Није дозвољено испуштање или избацивање пред-
мета и материја са пловила (отпадне воде, уље, нафта) који 
могу проузроковати онечишћење воде и животне средине 
или створити препреке и опасност за пловидбу.

(2) Заповједник пловила, лице које управља пловилом 
и сви други корисници пловног пута дужни су да у случају 
испуштања или избацивања предмета и материја из става 1. 
овог члана обавијесте најближу капетанију.

Поступање у случају незгоде
Члан 19.

(1) У случају незгоде која угрожава лица која се налазе 
на пловилу, заповједник предузима све расположиве мјере 
за спасавање.
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(2) Заповједник пловила које се нађе у близини другог 

пловила које је претрпјело незгоду која угрожава људске 
животе или кад постоји опасност од дјелимичног затварања 
пловног пута дужан је пружити помоћ ако тиме не доводи у 
опасност властито пловило.

Поступање заповједника у случају насуканог или 
потопљеног пловила

Члан 20.
(1) Заповједник насуканог или потопљеног пловила ду-

жан је да, у што краћем року, обавијести најближу надлеж-
ну капетанију и да остане на пловилу или у близини мјеста 
незгоде док му надлежна капетанија не допусти одлазак.

(2) Заповједник из става 1. овог члана дужан је да 
истакне знакове прописане у члану 46. овог правилника да 
би обавијестио долазећа пловила да правовремено преду-
зму потребне мјере.

(3) Ако се незгода догоди приликом проласка кроз пре-
водницу, заповједник је дужан да одмах обавијести особље 
преводнице у којој се незгода догодила.

(4) Ако је пловило из става 1. овог члана укључено у 
тегљени, потискивани или бочни састав, онда се одредбе 
овог члана односе на заповједника састава.

(5) Под тегљеним саставом, у смислу става 4. овог пра-
вилника, подразумијева се једно или више пловила или 
плутајућих објеката које тегли једно или више моторних 
пловила, при чему моторна пловила чине дио састава и на-
зивају се тегљачима.

(6) Потискивани састав представља чврсто повезан 
састав пловила, од којих је најмање једно пловило поста-
вљено испред моторног пловила које покреће састав и које 
се назива потискивач.

(7) Бочни састав представља пловила везана боком уз 
бок, од којих се ниједно пловило не налази испред мотор-
ног пловила које покреће састав.

Потпуно или дјелимично затварање пловног пута због 
насуканог или потопљеног пловила

Члан 21.
(1) Ако насукано или потопљено пловило или предмет 

изгубљен са пловила или са плутајућег објекта затвара или 
пријети потпуним или дјелимичним затварањем пловног 
пута, заповједник пловила или плутајућег објекта дужан је 
да предузме мјере да се пловни пут у најкраћем року осло-
боди.

(2) Обавезу из става 1. овог члана има и заповједник 
пловила којем пријети опасност од потонућа или са којим 
није могуће вршити маневрисање.

(3) У случају да је пловило из ст. 1. и 2. овог члана 
укључено у тегљени, потискивани или бочни састав, одред-
бе овог члана односе се и на заповједника састава.

Омогућавање приступа овлашћеним лицима
Члан 22.

Заповједници пловила и лица под чијим се надзором 
налазе плутајући објекти дужни су да овлашћеним лицима, 
односно надлежним органима омогуће приступ на пловило 
и плутајући објекат и олакшају провјеру поштовања одре-
даба прописа о унутрашњој пловидби, као и да се придржа-
вају упутстава добијених од надлежних органа.

Посебан превоз
Члан 23.

(1) Под посебним превозом подразумијева се:
1) кретање пловила или састава који нису у складу с 

одредбама чл. 2. и 12. овог правилника,
2) кретања плутајућих објеката, осим ако не предста-

вља сметњу или опасност за пловидбу или било какво 
оштећење на сталним грађевинама.

(2) Превоз из става 1. овог члана дозвољен је само уз 
посебно одобрење органа из члана 20. став 1. овог правил-
ника за сектор или секторе којим се намјерава пловити.

(3) Приликом превоза из става 1. овог члана неопходно 
је придржавати се услова који се утврђују за сваки поједи-
начни случај.

(4) За сваки превоз из става 1. овог члана одређује се 
заповједник.

(5) Прије издавања одобрења за превоз из става 1. овог 
члана, надлежна капетанија може да захтијева и преглед и 
утврђивање способности за пловидбу пловила.

(6) Плутајући објекат из става 1. тачка 2) овог члана 
мора посједовати исправу о способности за плутање у свр-
ху превоза, односно премјештања на друго мјесто.

Спортски догађаји и приредбе
Члан 24.

Приликом организовања спортског догађаја или при-
редбе на пловним путевима организатори су дужни да 
поступају у складу са прописима који регулишу област 
унутрашње пловидбе.

ГЛАВА II

ОЗНАЧАВАЊЕ ПЛОВИЛА

Свјетла
Члан 25.

(1) Јарболно свјетло означава снажно бијело свјетло 
које непрекидно свијетли по цијелој површини лука хори-
зонта од 225 степени и постављено је тако да баца свјетлост 
од прамца до 22 степена и 30 минута преко попречне равни 
према крми на оба бока пловила.

(2) Бочна свјетла означавају јасно зелено свјетло на 
десној страни и јасно црвено свјетло на лијевој страни 
пловила, од којих свако непрекидно свијетли по цијелој 
површини лука хоризонта од 112 степени и 30 минута и 
постављено је тако да свако свјетло на својој страни баца 
свјетлост од прамца до 22 степена и 30 минута преко по-
пречне равни према крми.

(3) Крмено свјетло означава обично или јасно бијело 
свјетло које непрекидно свијетли по цијелој површини лука 
хоризонта од 135 степени и постављено је тако да баца свје-
тлост по 67 степени и 30 минута на сваку страну пловила, 
рачунајући од осе пловила са крмене стране.

(4) Свјетло видљиво са свих страна означава свјетло 
које непрекидно свијетли по цијелој површини лука хори-
зонта од 360 степени.

Заставе и плоче
Члан 26.

(1) Заставе и плоче прописане овим правилником су 
правоугаоног облика, а боје не могу бити изблиједјеле или 
прљаве.

(2) Димензије застава и плоча морају бити довољно ве-
лике да се јасно виде, и то:

1) заставе и плоче – дужина и ширина износе најмање 1 
m или 0,6 m код чамаца,

2) пламенци – дужина износи најмање 1 m, а ширина 
код јарбола најмање 0,5 m.

Цилиндри, балони и конуси
Члан 27.

(1) Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси могу 
да се замијене предметима који на удаљености имају исти 
изглед.

(2) Боје цилиндара, балона, конуса и двоструких ко-
нуса, као и боје предмета који их замјењују, не могу бити 
изблиједјеле или прљаве.

(3) Димензије цилиндара, балона, конуса и двоструких 
конуса морају омогућити добру видљивост, а овај услов је 
испуњен:

1) за цилиндре, ако висина износи најмање 0,80 m, а 
пречник најмање 0,50 m,

2) за балоне, ако пречник износи најмање 0,60 m,
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3) за конусе, ако висина износи најмање 0,60 m, а преч-
ник основице најмање 0,60 m,

4) за двоструке конусе, ако висина износи најмање 0,80 
m, а пречник основице најмање 0,50 m.

Забрањена свјетла и знакови
Члан 28.

(1) Није дозвољена употреба свјетала и знакова који 
нису прописани одредбама овог правилника или употреба 
свјетала и знакова на начин који није прописан овим пра-
вилником.

(2) За међусобно споразумијевање пловила или плови-
ла и обале дозвољена је употреба других свјетала и знако-
ва, уз услов да не могу бити замијењени са свјетлима или 
знацима прописаним овим правилником.

Резервно свјетло
Члан 29.

Ако свјетла из члана 25. овог правилника престану да 
функционишу, потребно их је одмах замијенити резервним 
свјетлима, те у том случају правило је да ако свјетло из чла-
на 25. овог правилника мора бити снажно, резервно свјетло 
може бити јасно, а ако свјетло из члана 25. овог правилника 
мора бити јасно, резервно свјетло може бити обично.

Забрана коришћења свјетиљки, рефлектора, плоча, застава 
или других предмета

Члан 30.
(1) Није дозвољено користити свјетиљке, рефлекторе, 

плоче, заставе или друге предмете ако се могу замијенити 
свјетлима или знаковима који су прописани одредбама овог 
правилника или ако смањују видљивост или отежавају пре-
познавање прописаних свјетала и знакова.

(2) Није дозвољено користити свјетиљке и рефлекторе 
који би својом јачином могли изазвати заслијепљеност, опа-
сност или сметњу за пловидбу или за саобраћај на копну.

Примјена оптичких знакова за ноћ
Члан 31.

Када услови видљивости то захтијевају, оптички знако-
ви који су прописани за ноћ примјењују се и дању.

Означавање појединачних моторних пловила
Члан 32.

(1) Појединачна моторна пловила за вријеме пловидбе 
ноћу морају имати:

1) јарболно свјетло, постављено на прамчаном дијелу у 
уздужној оси пловила на висини од најмање 5 m, а за пло-
вила краћа од 40 m висина може бити смањена до 4 m,

2) бочна свјетла, смјештена на истој висини и у истој 
равни која је усправна на уздужну осу пловила, која су 
постављена најмање 1 m ниже од јарболног свјетла, а не 
испред њега, и по могућности на вањској страни најши-
рег дијела пловила, заклоњена према унутрашњој страни 
пловила тако да се зелено свјетло не може видјети с лијеве 
стране нити црвено с десне стране,

3) крмено свјетло, смјештено на задњем дијелу пловила 
и постављено у уздужној оси пловила.

(2) Поред свјетала прописаних у ставу 1. овог члана, 
појединачна моторна пловила могу имати још једно јар-
болно свјетло на крменом дијелу, на уздужној оси пловила 
најмање 3 m више од предњег јарболног свјетла, смјештено 
тако да хоризонтална удаљеност између наведена два свје-
тла буде најмање три њихове вертикалне удаљености.

(3) Свјетла из става 2. овог члана обавезна су за поједи-
начна моторна пловила дужа од 110 m.

(4) Појединачно моторно пловило испред којег се при-
времено налази моторно пловило које служи као испомоћ 
мора да задржи свјетла из ст. 1. и 2. овог члана.

(5) Током проласка кроз отвор непокретног моста, за-
твореног покретног моста, бране или током проласка кроз 
бродске преводнице пловила могу имати јарболна свјетла 

из ст. 1. и 2. овог члана, постављена на мању висину тако 
да се пролазак обавља без сметњи.

(6) Одредбе овог члана не примјењују се на чамце и 
скеле.

Означавање моторних пловила на челу тегљеног састава
Члан 33.

(1) Моторна пловила на челу тегљеног састава и мо-
торна пловила која се налазе као испомоћ испред другог 
моторног пловила, потискиваног или бочног састава треба 
да имају ноћу:

1) два јарболна свјетла постављена на прамчаном дије-
лу и на уздужној оси пловила једно изнад другога на ра-
змаку од око 1 m, горње свјетло постављено на висину од 
најмање 5 m, а доње свјетло, ако је то могуће, најмање 1 m 
више од бочних свјетала,

2) бочна свјетла из члана 32. став 1. тачка 2) овог пра-
вилника,

3) крмено свјетло, које је жуте боје умјесто бијеле и по-
стављено у уздужној оси пловила на довољну висину да се 
може добро уочити са тегљеног састава, моторног пловила, 
потискиваног или бочног састава испред којег се пловило 
налази као испомоћ.

(2) Моторна пловила на челу тегљеног састава и мо-
торна пловила која се налазе као испомоћ испред другог 
моторног пловила, потискиваног или бочног састава дању 
треба да имају жути цилиндар, уоквирен са двије траке 
црне и бијеле боје са горње и доње стране, тако да се бије-
ле траке налазе на спољним ивицама цилиндра, који мора 
бити постављен вертикално на предњем дијелу тегљача и 
на довољној висини да се види са свих страна.

(3) Када се тегљени састав тегли са неколико моторних 
пловила или када се испред моторног пловила, потискива-
ног или бочног састава налази више моторних пловила као 
испомоћ, која плове бок уз бок, било да су повезана или не, 
тада свако од тих пловила мора имати:

1) ноћу на прамчаном дијелу и у уздужној оси пловила, 
умјесто јарболних свјетала из става 1. тачка 1) овог чла-
на, три јарболна свјетла постављена на око 1 m једно изнад 
другог,

2) дању цилиндар из става 2. овог члана.

Означавање пловила која чине задњи ред тегљеног састава
Члан 34.

(1) Пловило или пловила која чине задњи ред тегље-
ног састава морају имати крмено свјетло прописано у чла-
ну 32. став 1. тачка 3) овог правилника, а ако се задњи ред 
састава састоји од три и више пловила везаних боком уз 
бок, свјетла имају само два вањска пловила у реду. Ако се 
посљедњи ред састава састоји од чамаца, не примјењују се 
одредбе овог члана.

(2) Током проласка кроз отвор непокретног моста, за-
твореног покретног моста, бране или током проласка кроз 
бродске преводнице пловила могу имати свјетла из члана 
33. став 1. тачка 1) и став 3. овог правилника, постављена 
на мањој висини, тако да се пролазак може извршити без 
потешкоћа.

(3) Одредбе овог члана не примјењују се на чамце који 
само вуку друге чамце и на чамце у тегљу.

Означавање потискиваних састава

Члан 35.
(1) Потискивани састави ноћу морају имати:
1) три јарболна свјетла на прамцу водећег пловила 

или на пловилу које је на уздужној оси састава и на челу 
састава, распоређена у облику једнакостраничног троугла 
са хоризонталном основом у равни окомитој на уздужну 
осу састава, при чему се горње свјетло поставља на висини 
од најмање 5 m, док два нижа свјетла морају бити 1,25 m 
удаљена једно од другога и 1,10 m испод горњег свјетла,

2) јарболно свјетло на прамцу сваког пловила чија је 
пуна ширина видљива сприједа и које је постављено око 3 m 
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испод горњег свјетла прописаног у тачки 1) овог става, док 
се јарбол који носи свјетла поставља у уздужној оси пловила 
на којем се налази,

3) бочна свјетла из члана 32. став 1. тачка 2) овог пра-
вилника, постављена на најширем дијелу састава што бли-
же потискивачу, највише 1 m удаљена од бокова састава и 
на висини од најмање 2 m,

4) три крмена свјетла из члана 32. став 1. тачка 3) овог 
правилника, постављена на линији окомитој на уздужну 
осу потискивача, удаљена једно од другог око 1,25 m и до-
вољно високо да не буду заклоњена другим пловилом из 
састава,

5) крмено свјетло на сваком пловилу, чија је пуна шири-
на видљива са крмене стране састава, а када су више од два 
пловила, осим потискивача, видљива са крмене стране, ово 
свјетло морају имати само два спољна пловила у саставу.

(2) Одредбе става 1. овог члана примјењују се и на по-
тискиване саставе пред којима су једно или више моторних 
пловила која служе као испомоћ, те у том случају свјетла из 
става 1. тачка 3) овог члана морају бити жуте боје.

(3) Током проласка потискиваног састава кроз отвор 
непокретног моста, затвореног покретног моста, бране или 
кроз бродске преводнице јарболна свјетла из става 1. тачка 
1) овог члана могу се поставити на мању висину, тако да се 
пролазак обавља без сметњи.

(4) Код потискиваних састава са два потискивача везана 
бок уз бок свјетла из става 1. тачка 3) овог члана морају да 
имају потискивач који обезбјеђује главни потисак, а други 
потискивач мора да има крмено свјетло прописано у ставу 
1. тачка 5).

(5) Када се дању испред потискиваног састава налази 
једно или више моторних пловила која служе као испомоћ, 
потискивач мора имати жути балон.

Означавање бочних састава
Члан 36.

(1) Бочни састави ноћу морају имати:
1) на сваком моторном пловилу јарболно свјетло из чла-

на 32. став 1. тачка 1) овог правилника, а на пловилу без 
моторног погона, умјесто јарболног свјетла, бијело свјетло 
видљиво са свих страна и на погодном мјесту, али не на 
висини већој од јарболног свјетла на моторним пловилима,

2) бочна свјетла из члана 32. став 1. тачка 2) овог пра-
вилника, која се постављају на вањску страну састава, по 
могућности на исту висину и најмање 1 m ниже од најни-
жег јарболног свјетла,

3) на сваком пловилу крмено свјетло из члана 32. став 1. 
тачка 3) овог правилника.

(2) Одредбе прописане у ставу 1. овог члана примјењују 
се и на бочне саставе испред којих се налази једно или више 
моторних пловила која служе као испомоћ.

(3) За вријеме проласка бочног састава кроз отвор не-
покретног моста, затвореног покретног моста, бране или 
кроз бродске преводнице јарболна свјетла могу се постави-
ти и на мању висину, тако да се пролазак обавља без сме-
тњи.

(4) Када се дању испред бочног састава налази једно 
или више моторних пловила која служе као испомоћ, свако 
пловило у саставу мора имати жути балон.

(5) Одредбе овог члана не примјењују се на чамце 
који само превлаче уз бок друге чамце и на чамце који се 
премјештају.

Означавање пловила која плове помоћу једара
Члан 37.

(1) Пловила која се крећу помоћу једара ноћу морају 
имати:

1) бочна свјетла из члана 32. став 1. тачка 2) овог пра-
вилника, која умјесто јасних могу бити обична,

2) крмено свјетло из члана 32. став 1. тачка 3) овог пра-
вилника.

(2) Осим свјетала из става 1. овог члана, пловило које 
се креће помоћу једара мора имати два обична или јасна 
свјетла једно изнад другог, видљива са свих страна, и то 
горње свјетло црвене боје, а доње зелене боје, која су поста-
вљена на погодно мјесто на врх или на горњи дио јарбола, 
на удаљености од 1 m једно од другога.

(3) Пловило које плови помоћу једара, а истовремено 
користи и сопствени моторни погон дању, мора имати црни 
конус окренут врхом према доље, постављен на највишу 
тачку и на мјесто са којег се може најлакше уочити.

(4) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примјењују се на 
чамце, а одредбе става 2. овог члана не примјењују се на 
пловила из члана 54. овог правилника.

Означавање чамаца на моторни погон
Члан 38.

(1) Чамци на моторни погон који плове самостално 
ноћу морају имати:

1) јарболно свјетло постављено у уздужној оси чамца 
најмање 1 m изнад бочних свјетала, с тим што ово свјетло 
не мора бити снажно већ може бити јасно,

2) бочна свјетла која могу бити обична умјесто јасна, 
постављена на начин прописан у члану 32. став 1. тачка 2) 
овог правилника или једно поред другог или у исту свје-
тиљку у уздужној оси чамца на прамац или близу њега,

3) крмено свјетло из члана 32. став 1. тачка 3) овог пра-
вилника.

(2) Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, крмено 
свјетло не мора се постављати, те у том случају јарболно 
свјетло прописано у ставу 1. тачка 1) овог члана замјењује 
се са јасним бијелим свјетлом, видљивим са свих страна.

(3) Чамци на моторни погон чија дужина не прелази 7 
m, умјесто свјетала прописаних у ставу 1. овог члана, могу 
имати само једно обично бијело свјетло постављено на по-
годно мјесто и видљиво са свих страна.

(4) Ако чамци тегле или превлаче само чамце везане уз 
бок, морају имати свјетла прописана у ставу 1. овог члана.

(5) Тегљени чамци или чамци превлачени уз бок имају 
обично бијело свјетло, видљиво са свих страна, изузев ча-
маца који су припадак брода.

(6) Чамци који се крећу помоћу једара морају имати:
1) бочна свјетла и крмено свјетло, при чему су бочна 

свјетла постављена једно до другога или у исту свјетиљку 
у уздужну осу чамца на прамцу или близу прамца и крмено 
свјетло постављено на задњем дијелу чамца, а свјетла могу 
бити обична,

2) умјесто свјетала прописаних у тачки 1) овог става, 
бочно свјетло и једно крмено свјетло у истој свјетиљци која 
су постављена на погодно мјесто на врх или на горњи дио 
јарбола, а свјетла могу бити обична,

3) код чамаца краћих од 7 m, обично бијело свјетло 
видљиво са свих страна, а приликом приближавања других 
пловила показују још једно додатно бијело обично свјетло.

(7) Чамци који се крећу самостално без моторног пого-
на и без једара показују обично бијело свјетло, видљиво са 
свих страна, а чамци који су припадак брода и који се на-
лазе у истим условима не треба да показују бијело свјетло, 
осим код приближавања других пловила.

Означавање пловила која превозе запаљиве материје
Члан 39.

(1) Пловила која су укључена у превоз запаљивих мате-
рија, уз свјетла прописана овим правилником, ноћу морају 
имати једно плаво свјетло, а дању плави конус окренут вр-
хом према доље, постављена на погодно мјесто и довољно 
високо да се виде са свих страна.

(2) Пловила која су укључена у превоз материја опа-
сних по здравље, уз свјетла прописана овим правилником, 
ноћу морају имати два плава свјетла, а дању два плава кону-
са окренута врховима према доље, постављена на погодно 
мјесто, око 1 m једно изнад другога и довољно високо да се 
виде са свих страна.



 

28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66 15.7.2021.

(3) Пловила која су укључена у превоз експлозивних 
материја, уз свјетла прописана овим правилником, ноћу 
морају имати три плава свјетла, а дању три плава конуса 
окренута врховима према доље, постављена на погодно 
мјесто, око 1 m једно изнад другога и довољно високо да се 
виде са свих страна.

(4) Када се у потискиваном или бочном саставу налази 
једно или више пловила из ст. 1, 2. и 3. овог члана, плови-
ло које покреће потискивани или бочни састав мора имати 
свјетла прописана у ст. 1, 2. и 3. овог члана.

(5) Свако пловило, потискивани или бочни састав који 
истовремено врше превоз више врста опасних материја 
дужни су да истакну ознаке у складу са врстом материје 
коју превозе и да буду означени са највећим бројем плавих 
свјетала.

(6) Јачина плавих свјетала прописаних у овом члану 
мора бити најмање као јачина обичног плавог свјетла.

Означавање скела
Члан 40.

(1) Скеле које не плове слободно ноћу треба да имају:
1) једно јасно бијело свјетло видљиво са свих страна 

и постављено на висину од најмање 5 m, при чему висина 
може бити и мања ако је дужина скеле мања од 20 m,

2) једно јасно зелено свјетло видљиво са свих страна и 
постављено на око 1 m изнад свјетла из тачке 1) овог става.

(2) Скеле које не плове слободно дању треба да имају 
зелени балон, постављен на висини не мањој од 5 m.

(3) Скеле које плове слободно ноћу треба да имају:
1) једно јасно бијело свјетло из става 1. тачка 1) овог 

члана,
2) једно јасно зелено свјетло из става 1. тачка 2) овог 

члана,
3) бочна свјетла и крмено свјетло из члана 32. став 1. т. 

2) и 3) овог правилника.
(4) Скеле које плове слободно дању треба да имају зеле-

ни балон из става 2. овог члана.

Обиљежавање пловила која нису способна за маневрисање
Члан 41.

(1) Свако пловило које је неспособно за маневрисање, 
осим свјетала прописаних одредбама овог правилника, кад 
је потребно, ноћу показује и црвено свјетло којим се маше 
или два црвена свјетла постављена на око 1 m једно изнад 
другог, довољно високо да је видљиво са свих страна, а код 
чамаца црвено свјетло може да се замијени бијелим свјет-
лом, а дању црвену заставу којом се маше или два црна ба-
лона постављена на око 1 m један изнад другог, довољно 
високо да је видљиво са свих страна.

(2) У случају да је то неопходно, пловило из става 1. 
овог члана даје и звучне сигнале.

Означавање плутајућих објеката
Члан 42.

Плутајући објекти дужни су да, ради означавања кон-
тура, на страни која је окренута пловном путу ноћу имају 
довољан број обичних бијелих свјетала, која су видљива са 
свих страна.

Означавање пловила за вријеме стајања
Члан 43.

(1) За вријеме стајања сва пловила, осим скела из члана 
40. ст. 1. и 2. овог правилника, дужна су да ноћу имају једно 
обично бијело свјетло, видљиво са свих страна, поставље-
но на висини од најмање 3 m, а дању црни балон, поста-
вљен на прамчаном дијелу пловила, довољно високо да је 
видљиво са свих страна.

(2) Састави који стоје одвојени од обале ноћу морају 
имати на сваком пловилу обично бијело свјетло, видљиво 
са свих страна, постављено на висини од најмање 4 m и 
највише четири свјетла која означавају пловила у саставу, 
изузев пловила које покреће састав.

(3) Састави који стоје одвојени од обале дању морају 
имати црни балон на предњем пловилу састава.

(4) Чамци, осим чамаца који су припадак брода, умјесто 
свјетла из ст. 1. и 2. овог члана, могу ноћу да имају обично 
бијело свјетло које је видљиво са свих страна.

(5) Обиљежавање пловила за вријеме стајања не врши 
се у случају ако:

1) пловило стоји на пловном путу гдје је пловидба при-
времено онемогућена или забрањена,

2) је пловило довољно освијетљено са обале,
3) пловило стоји изван пловног пута у ситуацији која 

јасно указује да нема опасности за пловило и за друге уче-
снике у пловидби.

Означавање скела за вријеме стајања
Члан 44.

(1) Скеле које не плове слободно, за вријеме стајања на 
пристанима, ноћу су дужне да имају свјетла из члана 40. 
став 1. овог правилника.

(2) Скеле које слободно плове, за вријеме стајања на 
пристанима, дужне су да имају свјетла из члана 40. став 1. 
овог правилника, а за краће стајање могу задржати и свје-
тла из члана 32. став 1. т. 2) и 3) овог правилника.

(3) Након престанка службе гаси се зелено свјетло про-
писано у члану 40. став 3. тачка 2) овог правилника.

Означавање рибарских мрежа и друге опреме
Члан 45.

Пловила чије се мреже или друга рибарска опрема на-
лази у пловном путу или његовој близини дужна су да ноћу 
обиљеже мреже и другу рибарску опрему са довољним 
бројем обичних бијелих свјетала, која су видљива са свих 
страна, а дању са жутим пловцима или жутим заставицама 
у броју који је довољан да се означи њихов положај.

Означавање техничког пловила
Члан 46.

(1) Техничко пловило у вријеме рада и пловила која 
стоје и обављају радове или радње сондирања или мјерења 
дужна су да:

1) на страни гдје је пловни пут слободан имају ноћу два 
обична зелена свјетла или два јасна зелена свјетла поста-
вљена на око 1 m једно изнад другога, а дању два зелена 
двострука конуса постављена на око 1 m један изнад другог,

2) на страни гдје пловни пут није слободан имају ноћу 
обично црвено свјетло или једно јасно црвено свјетло по-
стављено на истој висини као највише свјетло од два зеле-
на свјетла из тачке 1) овог става и исте јачине као и зелена 
свјетла, а дању црвени балон, постављен на исту висину као 
највиши двоструки конус прописан у тачки 1) овог става,

3) на страни или странама гдје је пловни пут слободан 
имају ноћу обично црвено свјетло и обично бијело свјетло 
или јасно црвено свјетло и јасно бијело свјетло, поставље-
на на око 1 m једно изнад другог тако да је црвено свје-
тло изнад, а дању заставу чија је горња половина црвена, а 
доња половина бијела или двије заставе једна изнад друге, 
од којих је горња црвена, а доња бијела,

4) на страни на којој пловни пут није слободан имају 
ноћу црвено свјетло постављено на исту висину као црвено 
свјетло прописано у тачки 3) овог става и има исту јачину, 
а дању црвену заставу постављену на исту висину као цр-
вено-бијела или црвена застава која је постављена на другу 
страну пловила, прописана у тачки 3) овог става.

(2) Дневно означавање из става 1. овог члана може да се 
замијени ознакама:

1) на страни или странама на којима је пловни пут сло-
бодан таблом Е.1 “дозвољен пролаз”,

2) ако је могуће на страни на којој пловни пут није сло-
бодан таблом А.1 “забрана проласка”.

(3) Ознаке из ст. 1. и 2. овог члана морају бити поста-
вљене тако да буду видљиве са свих страна, а заставе могу 
да буду замијењене таблама исте боје.
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(4) Насукана и потопљена пловила дужна су да имају 

ознаке из става 1. овог члана, а ако позиција потопљеног 
пловила не дозвољава обиљежавање на пловилу, ознаке 
се постављају на чамце, бове или се истичу на други на-
чин.

Сидра пловила
Члан 47.

(1) Када су, у случајевима из чл. 42. и 43. овог правил-
ника, сидра пловила или сидра плутајућих објеката, њихова 
ужад или ланци постављени тако да представљају опасност 
за пловидбу, свјетло за стајање које је најближе сидру за-
мјењује се са два обична бијела свјетла, видљива са свих 
страна и постављена 1 m једно изнад другог.

(2) Пловила и плутајући објекти дужни су да сидра 
која могу представљати опасност за пловидбу означе ноћу 
пловком са радар-рефлектором на коме се налази обично 
бијело свјетло видљиво са свих страна, а дању жутим плов-
ком са радар-рефлектором.

Обавеза истицања бијелог ромба
Члан 48.

(1) Пловила органа из члана 20. став 1. овог правилника 
дужна су да, уз остале ознаке прописане овим правилни-
ком, на оба бока на прамцу истакну ознаку у облику бијелог 
ромба са плавим обрубом.

(2) Пловила из става 1. овог члана, поред ознака из ста-
ва 1. овог члана, дужна су да истакну пламенац бијеле боје, 
који у средини има знак из става 1. овог члана, те дању и 
ноћу обично плаво трепћуће свјетло.

(3) Трепћуће свјетло из става 2. овог члана је уједначено 
ритмичко свјетло са бљесковима у ритму од 50 до 60 свје-
тлосних бљескова у минути.

Означавање осталих пловила за вријеме пловидбе и 
стајања ради заштите од таласа

Члан 49.
(1) Пловила и плутајући објекти за вријеме пловидбе 

или за вријеме стајања, који нису прописани у члану 46. 
овог правилника, а које је потребно заштитити од таласа 
насталих проласком других пловила, уз ознаке прописане 
овим правилником дужни су имати:

1) ноћу, обично црвено и обично бијело свјетло или ја-
сно црвено свјетло или јасно бијело свјетло, постављено на 
око 1 m једно изнад другог тако да је црвено свјетло горње, 
да су видљива са свих страна и да се не могу замијенити са 
другим свјетлима и

2) дању, заставу чија је горња половина црвена, а доња 
бијела, постављену на мјесту које је видљиво са свих стра-
на, a застава може да се замијени са двије заставе поста-
вљене једна изнад друге (с тим да се црвена застава налази 
горе, а бијела доље), а заставе могу да се замијене таблама 
исте боје.

(2) Ознаке из става 1. овог члана могу да користе:
1) пловила и плутајући објекти који су претрпјели те-

шку хаварију или који су ангажовани у операцијама спа-
савања, као и она пловила која су неспособна за маневри-
сање, и

2) пловила и плутајући објекти који имају писмено одо-
брење органа из члана 20. став 1. овог правилника.

Означавање пловила у опасности
Члан 50.

(1) Пловило које се налази у опасности и треба помоћ 
означава се тако што се:

1) кружно маше заставом или било којим другим пого-
дним предметом,

2) истакне застава изнад или испод које се налази балон 
или предмет сличан балону,

3) кружно маше свјетлом,
4) испаљују ракете или слична средства која избацују 

црвене звјездице, једна по једна у кратким интервалима,

5) испаљују свјетлосни сигнали који се састоји од групе 
... --- ... (СОС) Морзеове азбуке,

6) пали ватра која настаје изгарањем смоле, уља и слич-
но,

7) испаљују ракете за освјетљавање, ручне или с падо-
браном, које производе црвено свјетло,

8) лагано маше раширених руку од горе према доље.
(2) Знакови из става 1. овог члана замјењују или до-

пуњују звучне сигнале из члана 58. овог правилника.

Означавање забране приступа на пловило
Члан 51.

(1) Забрана приступа на пловило неовлашћеним лици-
ма означава се бијелим округлим таблама, оивиченим цр-
веном бојом, на којима се у средини налази слика пјешака 
у црној боји.

(2) Забрана пушења, коришћења незаштићеног свјетла 
или пламена на пловилу обиљежава се бијелим округлим 
таблама, оивиченим црвеном бојом, са црвеном дијагонал-
ном линијом и сликом цигарете из које се вије дим.

(3) Табле из ст. 1. и 2. овог члана постављају се на пло-
вило или на приступни мост за улазак на пловило, те мо-
рају бити освијетљене тако да се могу видјети и ноћу.

Означавање забране бочног пристајања
Члан 52.

(1) Када је забрањено бочно пристајање у близини не-
ког пловила (нпр. због природе његовог терета), на палуби 
пловила по уздужној оси постављена је квадратна табла 
испод које се налази троугао, чије су обје стране бијеле, 
оивичене црвеном бојом са црвеном дијагоналном линијом 
од лијеве горње стране према десној доњој страни и црним 
словом “P” у средини, док обје стране троугла морају бити 
бијеле, са црним бројем у средини који означава даљину у 
метрима на којој се забрањује стајање.

(2) Табла из става 1. овог правилника ноћу је освијетље-
на тако да је јасно видљива са обје стране пловила.

Означавање пловила са ограниченом способношћу 
маневрисања
Члан 53.

(1) Пловила код којих је способност да ослободе пут 
другим пловилима ограничена за вријеме обављања радова 
или подводних активности (багеровање, постављање ка-
блова или бова) и чији положај може да отежа пловидбу, 
поред ознака прописаних овим правилником, дужна су да 
имају:

1) ноћу, три јасна или обична свјетла, горње и доње 
свјетло црвене боје, а средње бијеле боје, постављено једно 
изнад другога на удаљености најмање 1 m, видљива са свих 
страна и

2) дању, два црна балона и један црни двоструки конус, 
постављена један изнад другог тако да се двоструки конус 
налази у средини, на најмањој удаљености од 1 m један од 
другог и да су видљиви са свих страна.

(2) Када радови које обављају пловила из става 1. овог чла-
на узрокују дјелимично затварање пловног пута, поред ознака 
из става 1. овог члана, пловила морају имати и сљедеће:

1) ноћу, два јасна или обична црвена свјетла поставље-
на на страну гдје је пловни пут затворен, једно изнад друго-
га на удаљености од најмање 1 m и два јасна или обична зе-
лена свјетла постављена на страну гдје је пролаз слободан, 
једно изнад другога на удаљености најмање 1 m,

2) дању, два црна балона постављена на страну гдје је 
пловни пут затворен, један изнад другога на удаљености од 
најмање 1 m и два црна двострука конуса, постављена на 
страну гдје је пловни пут слободан један изнад другога на 
удаљености од најмање 1 m.

(3) Свјетла, балони и двоструки конуси из става 2. овог 
члана постављају се на удаљености од најмање 2 m од озна-
ка из става 1. овог члана и не могу се поставити изнад ни-
жег свјетла или нижег балона из става 1. овог члана.
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(4) Одредбе овог члана не примјењују се на техничка 
пловила која раде за вријеме стајања.

Означавање рибарских пловила
Члан 54.

(1) Пловила која повлаче мрежу или другу рибарску 
опрему кроз воду (нпр. коче), осим ознака прописаних 
овим правилником, дужна су да имају сљедеће:

1) ноћу, два јасна или обична свјетла, постављена једно 
изнад другога на најмање 1 m удаљености, с тим да је горње 
свјетло зелено, а доње бијело и да су постављена тако да 
су видљива са свих страна и испред свјетла прописаног у 
члану 32. став 1. тачка 1) овог правилника. Горње свјетло се 
поставља ниже од тог свјетла, а доње свјетло изнад свјетла 
прописаног у члану 32. став 1. тачка 2) овог правилника, и 
то на удаљености од најмање двије вертикалне удаљености 
прописане овим ставом. Пловила краћа од 50 m не треба да 
имају свјетло из члана 32. став 1. тачка 1) овог правилника,

2) дању, два црна конуса постављена један изнад другог, 
с врховима окренутим један према другом и да су видљива 
са свих страна.

(2) Пловила која обављају риболов, искључујући пло-
вила прописана у ставу 1. овог члана, имају ознаке пропи-
сане у ставу 1. овог члана, изузимајући свјетло прописано у 
члану 32. став 1. тачка 1) овог правилника, те ноћу, умјесто 
зеленог свјетла, јасно или обично црвено свјетло, а ако је 
рибарска опрема разапета по водоравној дужини дужој од 
150 m рачунајући од пловила, у правцу рибарске опреме 
ноћу се поставља јасно или обично бијело свјетло, на во-
доравној удаљености од најмање 2 m и највише 6 m од два 
црвена свјетла и једног бијелог свјетла, а дању црни конус 
окренут врхом према горе.

Означавање пловила која обављају ронилачке радове
Члан 55.

Пловила која се користе за обављање ронилачких ра-
дова, поред ознака прописаних овим правилником, имају 
и вјерну репродукцију заставе “А” из Међународног сиг-
налног кодекса, постављену на висину од најмање 1 m и 
видљиву са свих страна.

Означавање пловила које обавља радове чишћења мина
Члан 56.

(1) Пловило које обавља радове чишћења мина, поред 
ознака прописаних овим правилником, ноћу има три јасна 
или обична зелена свјетла, видљива са свих страна и распо-
ређена у облику троугла чија је база водоравна, а лежи на 
равни која је усправна на уздужну осу пловила, при чему се 
горње свјетло поставља на врх или у близини врха предњег 
јарбола, а остала свјетла на сваком крају крста предњег јар-
бола.

(2) Пловило из става 1. овог члана дању је означено са 
три црна балона, која су постављена на исти начин као и 
свјетла из става 1. овог члана.

Означавање пловила за вријеме пилотаже
Члан 57.

Пловило за вријеме пилотаже, умјесто свјетала пропи-
саних у члану 32. став 1. тачка 1) овог правилника, има два 
јасна или обична свјетла постављена једно изнад другога, 
видљива са свих страна, горње свјетло је бијело, а доње 
свјетло црвено, и постављена на врху или близу врха јар-
бола.

Звучни сигнали
Члан 58.

(1) Звучне сигнале, изузев звона, морају давати:
1) моторна пловила, осим чамаца без радарске опреме, 

помоћу механички покретаних уређаја за давање звучних 
знакова, који су постављени довољно високо да се звук сло-
бодно шири напријед и назад,

2) пловила која немају моторни погон и моторни чамци 
који немају уређај за давање звучних сигнала помоћу трубе 
или рога.

(2) Звучни сигнали моторног пловила дају се са исто-
временим свјетлосним сигналима жуте боје, који су јасни и 
видљиви са свих страна.

(3) Ако пловила плове у саставу, звучне сигнале даје 
само пловило на којем је и заповједник састава.

(4) Ако пловило које се налази у опасности тражи по-
моћ, може да даје сигнале звоном или понавља дуге звуко-
ве, а ови сигнали замјењују или употпуњују визуелне сиг-
нале прописане у члану 50. овог правилника.

(5) Звук звона траје око четири секунде и може се за-
мијенити серијом звукова удараца метала о метал у истом 
трајању.

Забрана давања звучних сигнала
Члан 59.

(1) Није дозвољено употребљавати звучне сигнале који 
нису прописани овим правилником или употребљавати 
сигнале супротно одредбама овог правилника.

(2) За споразумијевање између пловила или између 
пловила и копна дозвољена је употреба других звучних 
сигнала под условом да се не могу поистовијетити са сиг-
налима прописаним овим правилником.

Радио-телефонски уређаји
Члан 60.

(1) Радио-телефонски уређаји који се налазе на пло-
вилу или на плутајућем објекту морају бити у складу са 
одредбама Регионалног споразума који се односи на радио-
телефонску службу на унутрашњим пловним путевима – 
RAINWAT.

(2) Моторна пловила, изузев чамаца, могу пловити 
само ако су опремљена са два исправна радио-телефонска 
уређаја. За вријеме пловидбе радио-телефонски уређаји за 
канале “брод–брод” и “наутичке информације” морају бити 
непрестано у стању приправности за предају и пријем.

(3) Скеле и техничка пловила могу да плове и обављају 
радове на пловном путу или у његовој близини само ако 
су опремљени радио-телефонским уређајем. За вријеме 
пловидбе радио-телефонски уређај за канале “брод-брод” 
мора бити непрестано у стању приправности за предају и 
пријем.

(4) Пловила опремљена радио-телефонским уређајем 
јављају се на каналу додијељеном за комуникацију “брод-
брод” прије уласка у непрегледна подручја, уске пролазе, 
отворе мостова, као и подручја која одреди орган из члана 
20. став 1. овог правилника.

(5) Радио-телефонским уређајем рукује лице овлашће-
но у складу са прописима који регулишу ову област, а у 
случају да лице које рукује уређајем нема овлашћење, мора 
бити под директним надзором овлашћеног лица.

Радарска опрема
Члан 61.

(1) Пловила могу да користе радарску или Inland ECDIS 
опрему:

1) ако су опремљена радарском или Inland ECDIS опре-
мом, која је у одговарајућем радном стању и прилагођена 
потребама унутрашње пловидбе,

2) ако се на пловилу налази члан посаде који посједује 
свједочанство о оспособљености за употребу радара,

3) ако су пловила опремљена уређајем за емитовање 
тритонског звучног сигнала, осим чамаца и скела.

(2) Тритонски звучни сигнал из става 1. тачка 3) овог чла-
на је знак који се понавља три пута, који је састављен од три 
звука различитих висина без размака и траје укупно двије 
секунде, са фреквенцијом одасланих звукова између 165 Hz 
и 297 Hz, а постоји размак од најмање двије цијеле ноте од 
највишег звука до најнижег, при чему сваки низ од три звука 
мора почети од најниже ноте, а завршити највишом.

(3) У случају потискиваног, тегљеног и бочног састава, 
одредбе става 1. овог члана односе се на пловило на којем 
се налази заповједник.
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ГЛАВА III

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА

Знакови на пловном путу
Члан 62.

(1) Знакови забране, обавезе, ограничења, препоруке, 
обавјештења, као и помоћни знакови за унутрашње пловне 
путеве, који су постављени на пловном путу или на обала-
ма пловног пута, а којих се бродари морају придржавати, 
садржани су у Прилогу 1. овог правилника.

(2) Пловни пут означава се по латералном систему, 
одређујући положај страна пловног пута у односу на пра-
вац кретања пловила, тако да се стране пловног пута – лије-
ва и десна, као и десна и лијева обала, одређују у односу на 
пловило које се креће низводно.

Пресијецање правца
Члан 63.

(1) Када два пловила плове правцима који се пресије-
цају тако да постоји опасност од судара, пловило које види 
друго пловило на својој десној страни мора да ослободи 
пут и да, ако околности то дозвољавају, избјегне правац 
кретања који пролази и пресијеца правац кретања другог 
пловила испред прамца тог пловила, а пловило које се на-
лази на десној страни пловног пута мора да задржи правац.

(2) У случају чамаца различитих категорија, када се 
правци кретања два чамца пресијецају тако да постоји опа-
сност од судара, моторни чамац мора да ослободи пут свим 
другим чамцима, а чамац који нема мотор и који не плови 
помоћу једара мора да ослободи пут чамцима који плове 
помоћу једара. Чамци који плове десном страном пловног 
пута задржавају свој правац.

(3) У случају када два пловила на једра плове правцима 
који се пресијецају тако да постоји опасност од судара, јед-
но од два пловила ослобађа пут другом пловилу тако што:

1) када пловила једре добијајући вјетар с различитих 
страна, тада пловило које једри добијајући вјетар с лијеве 
стране мора да ослободи пут другом пловилу,

2) када два пловила добијају вјетар са истих страна, оно 
пловило које се налази у привјетрини ослобађа пут плови-
лу које плови у завјетрини,

3) када пловило које добија вјетар с лијеве стране види 
друго пловило у привјетрини и не може да одреди да ли 
пловило добија вјетар с лијеве или с десне стране, прво 
пловило ослобађа пут другом пловилу,

4) пловило које плови десном страном пловног пута 
мора задржати правац кретања.

Сусретање
Члан 64.

(1) У смислу одредаба овог правилника, сусретање 
представља ситуацију када два пловила плове у правцима 
која су директно супротни.

(2) Сусретање је дозвољено само ако пловни пут има 
довољну ширину за истовремени пролазак пловила или 
састава, водећи рачуна о условима пловидбе и кретању 
других пловила.

(3) У саставима знакове који су прописани у чл. 65. и 
66. овог правилника даје само пловило на коме се налази 
заповједник састава, као и тегљач, ако је челно пловило 
које служи као привремена испомоћ.

(4) Пловилима која плове на правцима који искључују 
сваку опасност од судара није дозвољено мијењати правац 
или брзину тако да би то могло проузроковати опасност од 
судара.

Знакови које пловила истичу приликом сусретања
Члан 65.

(1) Уколико приликом сусретања два пловила постоји 
опасност од судара, свако пловило скреће на своју десну 
страну, тако да се мимоиђу лијевим боком.

(2) Приликом сусретања пловила која плове узводно 
дужна су да ослободе пут пловилима која плове низводно.

(3) Пловила која плове узводно и која с лијеве стране 
остављају мјесто за пролаз пловилима која плове низводно 
не дају никакав сигнал.

(4) Пловила која плове узводно и остављају с десне 
стране мјесто за пролаз пловила која се крећу низводно с 
десне стране морају да покажу сљедеће знакове:

1) дању, снажно бијело трепћуће свјетло или да машу 
свијетлоплавом заставом или показују свијетлоплаву таблу 
заједно са јасним трепћућим бијелим свјетлом,

2) ноћу, јасно бијело трепћуће свјетло.
(5) Сигнали из става 4. овог члана морају бити видљи-

ви са предње и са задње стране пловила и показују се док 
се не заврши сусретање, а није дозвољено да се показују и 
послије завршеног сусретања, осим ако се не жели пока-
зати намјера о наставку пропуштања низводних пловила с 
десне стране.

(6) Свијетлоплава табла из става 4. тачка 1) овог члана 
оивичена је бијелом траком чија је ширина најмање 5 cm, а 
оквир, ивица и свјетиљка са трепћућим свјетлом морају да 
буду тамније боје.

(7) Ако постоји сумња да пловила која плове низводно 
нису схватила намјере пловила која плове узводно, узводна 
пловила дужна су да се огласе с једним кратким звуком ако 
се мимоилажење врши с лијеве стране, а са два кратка звука 
ако се мимоилажење врши с десне стране.

(8) Пловила која плове низводно дужна су да слиједе 
правац који им означе пловила која плове узводно, у складу 
са ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана.

Путничка пловила која плове на редовним линијама
Члан 66.

(1) Ако путничка пловила која плове на редовним ли-
нијама и код којих највећи одобрени број путника није 
мањи од броја који је за ту сврху прописао надлежни орган, 
пловећи низводно стају на пристан који се налази на страни 
пута којим плове узводна пловила и тегљени састави који 
плове низводно и који се задржавају близу одређене оба-
ле ради окрета узводно, те могу затражити од пловила која 
плове узводно да промијене правац који су им ослободила 
та пловила у складу са чланом 65. овог правилника ако им 
тај правац не одговара.

(2) У случају из става 1. овог члана, пловила која плове 
низводно дужна су да правовремено дају један кратак звук 
ако намјеравају да прођу с лијеве стране и два кратка звука 
ако намјеравају да прођу с десне стране пловила која плове 
узводно, као и визуелне сигнале прописане у члану 65. став 
4. овог правилника.

(3) Пловила која плове узводно дужна су да прихвате 
захтјев пловила која плове низводно и да то потврде:

1) ако се мимоилажење врши с лијеве стране, пловила 
емитују један кратак звук и уклањају визуелне сигнале из 
члана 65. став 4. овог правилника и

2) ако се мимоилажење врши с десне стране, пловила 
емитују два кратка звука и показују визуелне сигнале из 
члана 65. став 4. овог правилника.

(4) Ако постоји сумња да пловила која плове узводно 
нису схватила намјере пловила која плове низводно, низ-
водна пловила понављају звучне сигнале прописане у ставу 
3. овог члана.

(5) Кад узводна пловила утврде да пут који захтијевају 
низводна пловила није погодан, те да постоји опасност од 
судара, емитују један низ веома кратких звукова, а корми-
лари су дужни предузети мјере с циљем избјегавања опа-
сности од судара.

Избјегавање сусретања
Члан 67.

(1) Да би се избјегло сусретање пловила на мјестима 
гдје пловни пут нема довољну ширину за мимоилажење 
(уски пролаз), поступа се на сљедећи начин:
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1) пловила морају да прођу кроз уске пролазе у 
најкраћем могућем времену,

2) ако је видно поље ограничено, пловила су дужна да 
прије уласка у уски пролаз дају један дуги звук, а у случају 
да је уски пролаз дуг, морају да понављају сигнал све док 
плове кроз пролаз,

3) када узводно пловило или састав утврди да низводно 
пловило или састав управо улази у уски пролаз, дужно је 
да се заустави испред уског пролаза и чека док низводно 
пловило или састав прође кроз уски пролаз, а када је пло-
вило или састав који плови узводно већ ушао у уски про-
лаз, пловила која плове низводно дужна су да се зауставе 
на узводној страни уског пролаза све док састав који плови 
узводно не прође.

(2) Ако сусретање у уском пролазу постане неизбјежно, 
пловила су дужна да предузму потребне мјере да би се 
сусретање догодило на мјесту и у условима који предста-
вљају најмању опасност за пловила.

Приближавање секторима који су обиљежени знаком 
забране
Члан 68.

(1) За вријеме приближавања секторима који су обиље-
жени знаком забране пловила која плове узводно морају да 
се зауставе када се појаве пловила која плове низводно и да 
сачекају док пловила не прођу овај сектор.

(2) Ако је на појединим секторима, с циљем избјега-
вања сусретања, утврђен наизмјенични једносмјерни про-
лазак, забрана проласка обиљежава се општим знаком за-
бране, одобрење проласка обиљежава се општим знаком 
одобрења, а у зависности од локалних околности, знак 
забране проласка може се најавити и знаком обавезе као 
предсигнал.

Престизање
Члан 69.

(1) У смислу овог правилника, престизање представља 
ситуацију када пловило (пловило које врши престизање) 
прилази другом пловилу (пловило које је престизано) из 
правца који се налази иза крме престизаног пловила под 
углом већим од 22,5° иза попречнице и престигне га.

(2) Престизање је дозвољено само ако се пловило које 
врши престизање увјерило да се маневар може извршити 
без опасности.

(3) Пловило над којим се врши престизање дужно је да 
олакша престизање тако да смањи брзину, у случају да је то 
потребно, да би се престизање извршило без опасности и 
довољно брзо да се не омета кретање других пловила.

Давање звучних сигнала код престизања
Члан 70.

(1) Пловило које врши престизање дужно је да обиђе 
пловило с лијеве стране, а када је пловни пут довољно ши-
рок да се престизање може извршити без опасности, прес-
тизање се може извршити и с десне стране.

(2) Кад пловило на једра престиже друго пловило на 
једра, пловило које врши престизање пролази са стране на 
којој пловило над којим се врши престизање добија вјетар.

(3) Пловило над којим се врши престизање из става 2. 
овог члана дужно је да олакша престизање са оне стране с 
које пловило које престиже добија вјетар.

(4) Кад се престизање може извршити, а да пловило над 
којим се врши престизање не мора мијењати правац или бр-
зину, пловило које врши престизање не даје никакав звучни 
сигнал.

(5) Кад се престизање не може извршити, а да се плови-
ло над којим се врши престизање не мора уклонити са пута 
или ако постоји сумња да пловило није примијетило намје-
ру престизања пловила које га стиже, пловило које врши 
престизање даје сљедеће звучне сигнале:

1) два дуга звука попраћена с два кратка звука ако се 
врши престизање с лијеве стране пловила и

2) два дуга звука попраћена једним кратким звуком ако 
се врши престизање с десне стране.

(6) Пловило над којим се врши престизање дужно је да 
остави довољно мјеста на страни на којој се врши прести-
зање, уклањајући се по потреби на супротну страну, и при 
томе дајући сљедеће звучне сигнале:

1) један кратки звук ако се престизање врши по лијевој 
страни и

2) два кратка звука ако се престизање врши по десној 
страни.

(7) У случају када престизање није могуће вршити са 
стране коју захтијева пловило које врши престизање већ са 
супротне стране, пловило над којим се врши престизање 
оглашава се:

1) једним кратким звуком када је престизање могуће с 
лијеве стране и

2) са два кратка звука када је престизање могуће с десне 
стране.

(8) Кад пловило које врши престизање, у условима из 
става 7. овог члана, и даље намјерава да врши престизање, 
мора се огласити са два кратка звука у случају из става 7. 
тачка 1) овог члана или са једним кратким звуком у случају 
из става 7. тачка 2) овог члана, а пловило над којим се врши 
престизање дужно је да остави довољно простора са стране 
на којој се врши престизање, уклањајући се, ако је то по-
требно, на супротну страну.

(9) У случају да током престизања постоји опасност 
од судара, пловило над којим се врши престизање даје пет 
кратких звукова.

Случајеви у којим није дозвољено престизање
Члан 71.

Престизање није дозвољено у сљедећим случајевима:
1) на секторима обиљеженим знаком А.2 из Прилога 1. 

овог правилника,
2) између састава, на секторима обиљеженим знаком 

А.3 из Прилога 1. овог правилника, а забрана се не при-
мјењује ако је један од састава потискивани састав чије 
максималне димензије не прелазе 110 m ∙ 12 m.

Означавање сектора
Члан 72.

(1) Сектор гдје правац одређује орган из члана 20. став 
1. овог правилника обиљежава се знаковима обавезе В.1, 
В.2, В.3 или В.4 из Прилога 1. овог правилника, а заврше-
так сектора обиљежава се знаком обавјештења Е.11 из При-
лога 1. овог правилника.

(2) На сектору из става 1. овог члана пловилима која 
плове узводно није дозвољено да ометају кретање низвод-
них пловила, а приликом приближавања знаку обавезе В.4 
из Прилога 1. овог правилника узводна пловила дужна су 
да, по потреби, смање брзину и у крајњем случају да се за-
уставе да би омогућила низводним пловилима да изврше 
маневар.

Извођење маневра
Члан 73.

(1) Пловила могу да изврше окрет под условом да кре-
тање других пловила дозвољава да се маневар изврши без 
опасности и да друга пловила неће бити принуђена да на-
гло промијене правац или брзину.

(2) Ако извођењем маневра из става 1. овог члана друга 
пловила морају да промијене правац или брзину, пловило 
које се окреће дужно је да најави правовремено маневар, 
дајући сљедеће звучне сигнале:

1) један дуги звук попраћен са једним кратким звуком 
ако се окреће на десну страну (преко десног бока),

2) један дуги звук попраћен са два кратка звука ако се 
окреће на лијеву страну (преко лијевог бока).

(3) Код извођења маневра из става 2. овог члана остала 
пловила дужна су, ако је то потребно и изводљиво, да про-
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мијене брзину и правац да би се окретање извршило без опа-
сности, а посебно код маневра пловила која се окрећу да би 
се поставила у смјеру који је супротан смјеру водене струје.

(4) Није дозвољено окретање на секторима обиљеже-
ним знаком забране А.8 из Прилога 1. овог правилника, а 
ако на пловном путу постоје сектори који су обиљежени 
знаком обавјештења Е.8 из Прилога 1. овог правилника, за-
повједницима пловила се препоручује да окретање изврше 
на том сектору, придржавајући се правила прописаних у ст. 
1, 2. и 3. овог члана.

(5) Правила прописана у ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана од-
носе се и на пловила, изузев скела, која напуштају своје 
сидриште или вез без окретања, а умјесто звучних сигнала 
прописаних у ставу 2. овог члана дужна су да дају сљедеће 
сигнале:

1) један кратак звук када прилазе с десне стране,
2) два кратка звука када прилазе с лијеве стране.

Простор између тегљених састава
Члан 74.

Није дозвољено улазити у просторе између пловила 
тегљеног састава.

Улазак или излазак из луке или пристаништа
Члан 75.

(1) Пловилима је дозвољено ући и изаћи из луке или 
споредног пловног пута или ући на пловни пут или га 
пресјећи само под условом да су сигурна да неће про-
узроковати опасност и принудити друга пловила да нагло 
мијењају смјер кретања или брзину.

(2) Кад је пловило које плови низводно принуђено да се 
окрене узводно да би могло ући у луку или споредни плов-
ни пут, дужно је дати предност свим узводним пловилима 
која улазе у луку или споредни водени пут.

(3) Пловила, изузев скела, која врше један од маневара 
из ст. 1. и 2. овог члана дужна су на вријеме најавити мане-
вар, дајући сљедеће сигнале:

1) три дуга звука попраћена с једним кратким звуком 
ако због упловљавања или послије испловљавања намјера-
вају скренути десно,

2) три дуга звука попраћена с два кратка звука ако због 
упловљавања или послије испловљавања намјеравају скре-
нути лијево,

3) три дуга звука ако послије испловљавања пресије-
цају пловни пут и прије завршетка пресијецања пловног 
пута дају један дуги звук праћен једним кратким звуком у 
случају да скрећу десно или један дуги звук праћен с два 
кратка звука ако скрећу лијево.

(4) Кад је пред излазом из луке или споредног пловног 
пута постављен знак В.9 из Прилога 1. овог правилника, 
пловилима није дозвољено да уђу у главни пловни пут или 
да га пресијецају ако би маневар присилио пловила на глав-
ном пловном путу да промијене свој правац или брзину.

(5) Пловила не могу ући у луку или споредни пловни 
пут ако је знак А.1 у комбинацији са додатним знаком из 
Прилога 1. овог правилника постављен на главни пловни 
пут, а пловила не могу изаћи из луке или из споредног плов-
ног пута ако је знак А.1 у комбинацији са додатним знаком 
из Прилога 1. овог правилника постављен близу излаза.

(6) Пловила могу ући у луку или у споредни пловни пут 
ако је знак Е.1 у комбинацији са додатним знаком из Прилога 
1. овог правилника постављен на главни пловни пут, а пло-
вила могу да изађу из луке или споредног пловног пута ако 
је знак Е.1 у комбинацији са додатним знаком из Прилога 1. 
овог правилника постављен близу излаза и ако је знак В.10 из 
Прилога 1. овог правилника постављен на главни пловни пут.

Упоредна пловидба
Члан 76.

(1) Упоредна пловидба дозвољена је само у случају 
када пловни пут има довољну ширину и ако не узрокује 
тешкоће или опасност за пловидбу.

(2) Осим мимоилажења или престизања, није дозвоље-
но пловити на удаљености мањој од 50 m од неког пловила 
или састава који су означени са два или три плава свјетла, 
односно са два или три плава конуса прописана у члану 39. 
ст. 2. и 3. овог правилника.

(3) Није дозвољено кретање покрај пловила или плу-
тајућег објекта у пловидби, као и привезивање или кретање 
у бразди ових пловила, без посебног одобрења њиховог за-
повједника.

(4) Скијаши на води и лица која се баве спортом на води 
без употребе пловила морају се држати на довољној удаље-
ности од пловила или плутајућих објеката за вријеме пловид-
бе, као и од техничких пловила у периоду обављања радова.

Забрана вучења сидра, ужади и ланаца по ријечном дну
Члан 77.

(1) Није дозвољено вући сидра, ужад и ланце по ријеч-
ном дну.

(2) Одступање од правила из става 1. овог члана односи 
се на мања помицања на мјестима за стајање или на мане-
вре, осим на секторима који су обиљежени знаком забране 
А.6 из Прилога 1. овог правилника.

Пловидба помоћу водене струје
Члан 78.

(1) Није дозвољена пловидба помоћу водене струје.
(2) Орган из члана 20. став 1. овог правилника може, 

у изузетним случајевима, да одобри пловидбу помоћу во-
дене струје на дијелу унутрашњих вода, водећи рачуна о 
безбједности пловидбе.

Заштита од стварања таласа
Члан 79.

(1) Пловила су дужна да прилагоде брзину с циљем 
избјегавања стварања таласа или превеликог повлачења 
воде које би могло проузроковати оштећења на пловилима 
која стоје или која се крећу, као и оштећења на грађевинама.

(2) Пловила морају на вријеме да смање брзину, али не 
испод брзине која је потребна за безбједно кормиларење, у 
сљедећим случајевима:

1) испред улаза у луку, односно пристаниште,
2) у близини пловила која су привезана за обалу или уз 

пристан или код којих је у току утовар или истовар,
3) у близини пловила која стоје на уобичајеним мјести-

ма за стајање,
4) у близини скела које не плове слободно,
5) на сектору пловног пута који је обиљежен знаком А.9 

из Прилога 1. овог правилника,
6) поред мјеста гдје се изводе радови на води или под-

водни радови,
7) у тјеснацима и каналима,
8) у близини уређених и неуређених купалишта.
(3) Пловила која се крећу крај пловила која су обиље-

жена свјетлима или заставама прописаним у члану 46. став 
1. тачка 3) овог правилника или поред пловила, плутајућих 
објеката и техничких пловила која су обиљежена свјетли-
ма или заставама прописаним у члану 49. став 1. овог пра-
вилника смањују брзину на начин прописан у ставу 1. овог 
члана.

Моторна пловила која покрећу састав
Члан 80.

(1) Моторна пловила која покрећу састав морају имати 
одговарајућу снагу да би омогућила маневарску способ-
ност састава, водећи рачуна о величини састава, врсти пло-
видбе и дијелу пловног пута на којем плове.

(2) Потискивач потискиваног састава мора бити спосо-
бан да на вријеме, без окрета, заустави састав и да при томе 
задржи контролу над саставом.

(3) Моторним пловилима није дозвољено тегљење, 
потискивање или покретање бочног састава ако то није 
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наведено у свједочанству о способности за пловидбу, изу-
зев у случају спасавања или пружања помоћи пловилу у 
невољи.

(4) Моторним пловилима која потискују, тегле или уз 
бок превлаче друга пловила није дозвољено да напусте 
пловила за вријеме маневра везивања или сидрења, те 
прије него што пловила ослободе пловни пут и заповједник 
састава се не увјери да су пловила безбједна.

Помјерање потиснице
Члан 81.

Изван потискиваног састава потиснице се могу помје-
рати у случају да су:

1) повезане бок уз бок са моторним пловилом,
2) повезане бок уз бок са пловилом које има кормилар-

ски уређај и укрцану одговарајућу посаду,
3) на кратким удаљеностима када се потискивани 

састав формира или расформира.

Општи знак забране
Члан 82.

Када орган из члана 20. став 1. овог правилника истакне 
општи знак забране А.1 из Прилога 1. овог правилника, сва 
пловила дужна су да се зауставе испред знака.

Забрана проласка крај пловила
Члан 83.

Није дозвољено проћи покрај пловила која су пропи-
сана у члану 46. овог правилника на страни на којој су 
обиљежена свјетлом, црвеним балоном и црвеном заставом 
из члана 46. ст. 2. и 4. овог правилника или таблом са зна-
ком А.1.

Кретање скеле
Члан 84.

(1) Скеле могу да пресијецају пловни пут ако кретање 
других пловила омогућава да се то учини без опасности и 
да друга пловила нису принуђена да нагло мијењају правац 
кретања или брзину.

(2) Скела која не плови слободно поступа на сљедећи 
начин:

1) ако није у саобраћају, стоји на мјесту које је одре-
дио орган из члана 20. став 1. овог правилника, а ако није 
одређено мјесто за стајање, поставља се тако да пловни пут 
остане слободан,

2) ако користи ваздушно уже за пловидбу, најнижа тач-
ка ужета налази се на висини изнад прописаног габарита 
слободног профила пловног пута изнад високог пловног 
водостаја,

3) ако користи подводно уже (уздужно или попречно) 
за прелаз преко пловног пута, уже се мора одмах након 
пристајања ослободити и положити на дно корита,

4) скела се не може задржавати у пловном путу дуже 
него што то захтијева потреба превожења.

(3) Пловилима није дозвољено да пристајањем уз обалу 
ометају пристајање и рад скела.

Пролазак кроз отворе мостова или брана
Члан 85.

(1) У отворима мостова или брана при проласку плови-
ла поступа се у складу са чланом 67. овог правилника, осим 
у случају кад је пловни пут довољно широк за истовремени 
пролазак.

(2) Ако је дозвољен пролазак кроз отвор моста или 
бране и ако се на отвору налази знак А.10 из Прило-
га 1. овог правилника, пловидба се не може одвијати 
изван простора обиљеженог са двије табле, а ако се на 
отвору налази знак D.2 из Прилога 1. овог правилни-
ка, пловилима се препоручује да се крећу у простору 
обиљеженом са двије табле или са два свјетла од којих 
се састоји знак.

Пролазак кроз отворе на сталним мостовима
Члан 86.

(1) У случају када су отвори на сталним мостовима 
обиљежени с једним или више црвених свјетала или црвено-
бијело-црвеним таблама (знак А.1 из Прилога 1. овог пра-
вилника), пловилима није дозвољен пролазак кроз отворе.

(2) Ако је изнад отвора моста постављен знак D.1 а) или 
знак D.1 b) из Прилога 1. овог правилника, препоручује се 
да се користи првенствено тај отвор, а ако је отвор обиље-
жен знаком D.1 а) из Прилога 1. овог правилника, отвор је 
слободан за пловидбу у оба смјера, а ако је отвор обиљежен 
знаком D.1 b) из Прилога 1. овог правилника, није дозвоље-
на пловидба из другог смјера и у том случају отвор моста 
на другој страни обиљежен је знаком забране А.1 из Прило-
га 1. овог правилника.

(3) Ако су отвори сталних мостова обиљежени у складу 
са ставом 2. овог члана, пловила могу да пролазе кроз нео-
биљежене отворе само на сопствени ризик.

Пролазак кроз покретне мостове
Члан 87.

(1) Приликом приближавања и проласка кроз покретне 
мостове заповједници пловила дужни су да се придржавају 
наредби које им даје особље моста с циљем безбједног 
одвијања пловидбе или ради убрзавања проласка.

(2) Приликом приближавања покретном мосту пловила 
успоравају, а кад пловила не могу или немају намјеру да 
прођу кроз мост и кад су на обали постављене табле В.5 
из Прилога 1. овог правилника, пловила се заустављају 
испред табли.

(3) Током приближавања пловила покретном мосту није 
дозвољено престизање, осим ако особље моста не изда по-
себна упутства.

(4) Пролазак кроз покретне мостове може да се регули-
ше сљедећим сигналима:

1) с једним или више црвених свјетала, што значи да је 
забрањен пролазак,

2) помоћу једног црвеног свјетла и једног зеленог свје-
тла на истој висини или помоћу црвеног свјетла изнад зеле-
ног свјетла, што значи да пролазак још није дозвољен, али 
је мост у току отварања, а пловила се морају припремити 
за пролазак,

3) помоћу једног или више зелених свјетала, што значи 
да је пролазак дозвољен,

4) помоћу два црвена свјетла постављена једно изнад 
другога, што значи да је отварање моста за пловидбу обу-
стављено,

5) помоћу једног жутог свјетла постављеног на мост, 
које се комбинује са сигналима из т. 1) и 4) овог става, што 
значи да је пролазак забрањен, осим за пловила са смање-
ном висином, те да је пловидба допуштена у оба смјера,

6) помоћу два жута свјетла постављена на мост, која се 
комбинују са сигналима из т. 1) и 4) овог става, што зна-
чи да је пролазак забрањен, осим за пловила са смањеном 
висином, те да је пловидба у супротном смјеру забрањена.

(5) Црвена свјетла прописана у ставу 4. овог члана могу 
да се замијене црвено-бијело-црвеним таблама (знак А.1 
из Прилога 1. овог правилника), зелена свјетла могу да се 
замијене зелено-бијело-зеленим таблама (знак Е.1 из При-
лога 1. овог правилника), а жута свјетла могу да се замијене 
жутим таблама (знак D.1 из Прилога 1. овог правилника).

Пролазак кроз брану или у близини бране
Члан 88.

(1) Приликом проласка кроз брану или у близини бране 
пловилима није дозвољено да вуку сидра, ужад и ланце.

(2) Пролазак кроз отвор бране дозвољен је само ако је 
отвор обиљежен на лијевој и десној страни знаком Е.1 из 
Прилога 1. овог правилника.

(3) Забрана проласка кроз отвор бране обиљежава се 
са једним или више црвених свјетала или црвено-бијело-
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црвеним таблама (знак А.1 из Прилога 1. овог правилни-
ка).

Пролазак кроз бродске преводнице и преткоморе 
преводница
Члан 89.

(1) Током приближавања пловила преткоморама пре-
водница пловила успоравају, а ако не могу или немају на-
мјеру одмах ући у преводницу и ако су на обали поставље-
не табле B.5 из Прилога 1. овог правилника, заустављају се 
испред њих.

(2) У бродским преводницама и у преткоморама превод-
ница пловила опремљена VHF радио-телефонским уређајем 
који омогућава комуникацију на мрежи наутичких информа-
ција укључују се на каналу који је додијељен преводници.

(3) Пролазак кроз преводнице обавља се према ре-
дослиједу доласка у преткоморе. Чамци не могу захтијева-
ти посебно превођење и дозвољено им је ући у базен тек 
након позива особља преводнице, а ако се чамци преводе 
заједно с другим пловилима, дозвољен им је улазак у базен 
тек након што су ушла остала пловила.

(4) Није дозвољено престизање у преводници или у 
близини преводнице, а посебно у преткомори.

(5) У преводницама сидра морају бити у потпуно по-
дигнутом положају, а то се примјењује и док се пловила 
налазе у преткоморама уколико сидра нису у употреби.

(6) Упловљавањем у преводницу пловила смањују бр-
зину да би се избјегли удари у врата, заштитне направе, 
друга пловила или плутајуће објекте.

(7) У преводницама пловила се морају придржавати 
сљедећих правила:

1) ако су на зидовима коморе означене граничне линије, 
пловила се постављају између ових линија,

2) за вријеме пуњења и пражњења коморе, па све до 
тренутка док се не одобри излаз, пловила морају бити ве-
зана, а руковање ужадима се одвија тако да се искључи 
могућност удара пловила о зидове, врата коморе, заштитне 
направе, друга пловила или плутајуће објекте,

3) обавезна је употреба одбојника који, ако су покретни, 
морају бити непотопиви,

4) пловилима или плутајућим тијелима није дозвољено 
избацивање или излијевање воде на земљиште и зидове око 
преводнице, по пловилима или плутајућим тијелима,

5) од тренутка везивања до тренутка када се одобрава 
излаз није дозвољено користити механичка средства кре-
тања, осим у случајевима безбједности превођења,

6) чамци морају да буду удаљени од осталих пловила.
(8) У преводницама и преткоморама обавезно је одр-

жавање бочне удаљености од најмање 10 m у односу на 
пловила и саставе који су означени једним плавим свјетлом 
или који су означени једним плавим конусом прописаним у 
члану 39. овог правилника.

(9) Сва пловила или састави који су обиљежени са два 
или три плава свјетла или са два или три плава конуса, 
како је прописано у члану 39. овог правилника, преводе се 
одвојено.

(10) Пловила и састави обиљежени једним плавим 
свјетлом или једним плавим конусом из члана 39. овог 
правилника не преводе се заједно са пловилима за превоз 
путника.

(11) Ради безбједности и уредног одвијања пловидбе, бр-
зине пролаза или пуног коришћења преводнице, особље пре-
водница може дати додатна упутства, која могу одступати од 
одредаба овог члана, а пловила у преводницама и у претко-
морама дужна су да поступају у складу са упутствима.

Упловљавање у преводницу
Члан 90.

(1) Упловљавање у преводницу регулисано је дању и 
ноћу визуелним сигналима, постављеним на једној или на 
обје стране преводнице, који имају сљедећа значења:

1) два црвена свјетла постављена једно изнад другога 
значе да је забрањен улазак – преводница је изван употребе,

2) једно црвено свјетло или два црвена свјетла једно 
поред другога значе да је забрањен улазак – преводница је 
затворена,

3) гашење једног од два црвена свјетла постављена 
једно до другога или једно црвено свјетло и једно зелено 
свјетло постављено једно до другога или једно црвено свје-
тло изнад зеленог свјетла значи да је забрањен улазак, да се 
преводница припрема за отварање,

4) једно зелено свјетло или два зелена свјетла поста-
вљена једно до другога значи да је дозвољен улазак.

(2) Излазак из преводнице регулисан је дању и ноћу са 
једним или два црвена свјетла која значе да није дозвољено 
испловљавање или са једним или два зелена свјетла која 
значе да је дозвољено испловљавање.

(3) Црвено свјетло или црвена свјетла прописана у ст. 
1. и 2. овог члана могу се замијенити таблом са знаком А.1 
из Прилога 1. овог правилника, а зелено свјетло или зелена 
свјетла прописана у ст. 1. и 2. овог члана могу се замије-
нити таблом са знаком Е.1 из Прилога 1. овог правилника.

(4) Ако нема свјетала или знакова, није дозвољено уп-
ловљавати у преводницу и испловљавати из ње, осим по 
посебном упутству особља преводнице.

Право првенства кроз преводницу
Члан 91.

(1) Право првенства пролаза кроз преводницу имају:
1) пловила која припадају органу из члана 20. став 1. 

овог правилника или пловила која су у противпожарној, 
полицијској или царинској служби, те се крећу ради оба-
вљања хитних потреба службе,

2) пловила која имају одобрење органа из члана 20. став 
1. овог правилника и која истичу црвени пламенац из члана 
48. овог правилника, истакнут на прамцу и довољно високо 
да буде јасно видљив.

(2) Када пловила из става 1. овог члана прилазе прет-
коморама или се вежу у њима, друга пловила дужна су да 
олакшају пролаз.

Услови смањене видљивости
Члан 92.

(1) У условима смањене видљивости могу да плове 
само пловила опремљена радарским уређајем, у складу са 
чланом 61. овог правилника.

(2) Пловила која се крећу у условима смањене видљи-
вости прилагођавају брзину условима видљивости, кре-
тању других пловила и локалним околностима, а радио-
телефонски уређај мора да служи за давање неопходних 
информација другим пловилима, које се односе на безбјед-
ност пловидбе, док чамци подешавају канал одређен за ко-
муникацију “брод–брод“.

(3) Код заустављања због смањене видљивости пловила 
су дужна да ослободе пловни пут највише што могу.

(4) Пловила која настављају пловидбу дужна су да се, у 
случају сусретања, држе своје десне стране док се мимои-
лажење у потпуности не заврши.

(5) Тегљени састави при ограниченој видљивости мо-
рају да наставе пловидбу до најближег сигурног веза или 
сидришта у случају да комуникација визуелним знаковима 
између тегљених и моторног пловила која покреће састав 
није могућа.

(6) Пловидба помоћу радара није дозвољена за тегљене 
саставе који плове низводно, осим за вријеме пловидбе до 
најближег веза или сидришта.

Сигнали које дају пловила и техничка пловила у условима 
смањене видљивости

Члан 93.
(1) Пловила и техничка пловила која при смањеној 

видљивости стоје на пловном путу или у близини пловног 
пута, изван лука или мјеста која су од органа из члана 20. 
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став 1. овог правилника одређена за стајање дужна су да 
кад чују знак из члана 94. став 6. или из члана 95. став 1. 
тачка 2) овог правилника, као и за све вријеме док га чују с 
пловила које се приближава, дају сљедеће сигнале:

1) када се налазе лијево од пловног пута (гледајући ни-
зводно), један звук звона,

2) када се налазе десно од пловног пута (гледајући ни-
зводно), два звука звона,

3) када им је положај неодређен, три звука звона.
(2) Ови сигнали понављају се у интервалима који трају 

највише до једне минуте.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примјењују се на 

пловила у потискиваном саставу (осим потискивача), док 
се код бочних састава примјењују само на једно пловило у 
саставу, а код тегљених састава на тегљач и на задње пло-
вило у саставу.

(4) Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примјењују се и на 
пловила насукана на пловном путу или близу пловног пута 
која представљају опасност за друга пловила.

Пловидба помоћу радара
Члан 94.

(1) Када пловило плови помоћу радара, у кормиларници 
стално мора да буде једно лице које је оспособљено за пло-
видбу помоћу радара и друго лице које је довољно упознато 
с таквим начином пловидбе, а у случају да је кормиларница 
опремљена за једно лице, довољно је да друго лице, по по-
треби, може одмах доћи у кормиларницу.

(2) Пловило које плови низводно, чим примијети на ра-
дарском екрану пловило чија позиција или кретање могу 
проузроковати опасност, дужно је да путем радио-телефона 
скрене пажњу пловилу на ситуацију и усагласи поступак 
мимоилажења.

(3) Пловило које плови узводно, чим примијети на ра-
дарском екрану пловила која се приближавају или када се 
приближава дијелу пловног пута гдје се могу налазити пло-
вила која још нису видљива на екрану, дужно је да путем 
радио-телефона саопшти пловилима која се приближавају 
врсту, име, правац и позицију и усагласи поступак мимои-
лажења са тим пловилима.

(4) У случају да се не може успоставити веза из ст. 2. и 
3. овог члана, пловило мора предузети сљедеће активности:

1) дати тритонски сигнал и понављати га док је то по-
требно и

2) смањити брзину и, ако је потребно, стати.
(5) Пловила која плове узводно кад чују сигнал из става 

4. тачка 1) овог члана дају један дуги звук и понављају га 
док је то потребно, смањују брзину и по потреби стају.

(6) Свако пловило које плови помоћу радара и прими 
позив путем радио-телефона дужно је да одговори на начин 
из става 5. овог члана, наводећи врсту, име, правац и пози-
цију, као и да усагласи поступак мимоилажења са пловили-
ма која се приближавају.

(7) У саставима одредбе ст. 1. до 6. овог члана при-
мјењују се на пловило на коме се налази заповједник.

Пловила која нису у могућности да користе радар у 
условима смањене видљивости

Члан 95.
Пловила која нису у могућности да користе радар у 

условима смањене видљивости дужна су да одмах доплове 
до најближег безбједног мјеста за стајање, предузимајући 
сљедеће активности:

1) плове на страни пловног пута на којој се одвија пло-
видба, уколико је то могуће,

2) пловила која плове самостално и пловило на којем 
се налази заповједник састава дужна су да дају један дуги 
звук, у интервалима не дужим од једне минуте,

3) на предњем дијелу пловила поставља се осматрач-
ка станица, а код састава осматрачка станица се поставља 
само на водећем пловилу у саставу,

4) кад пловило прими позив путем радио-телефона од 
другог пловила, дужно је да на позив одговори, наводећи 
врсту, име, правац и позицију, као и да наведе да плови без 
радара и да се креће према мјесту за стајање,

5) кад пловило чује звучни сигнал са другог пловила са 
којим није било у могућности да успостави контакт путем 
радио-телефона, дужно је да остане у близини обале, а ако 
се не налази у близини обале, дужно је да ослободи пловни 
пут највише што може.

Сусретање или пресијецање правца пловидбе са пловилом 
које има ограничено кретање или рибарским пловилом

Члан 96.
(1) При сусретању или пресијецању правца пловидбе 

са пловилом које показује ознаке из чл. 53. и 54. овог пра-
вилника остала пловила дужна су да ослободе пловни пут.

(2) Када пловило из члана 53. овог правилника сусреће 
или пресијеца правац пловидбе пловилу из члана 54. овог 
правилника, пловило из члана 54. овог правилника ослоба-
ђа пут пловилу из члана 53. овог правилника.

(3) Најмања удаљеност пловидбе иза пловила која пока-
зују знакове из члана 56. овог правилника је 1.000 m.

Мјесто за стајање пловила
Члан 97.

(1) Пловила треба да изаберу мјесто за стајање, што је 
могуће ближе обали у зависности од газа и локалних усло-
ва, водећи рачуна да се не стварају препреке за пловидбу.

(2) Приликом стајања пловила скуп пловила и плу-
тајући објекти сидре се или вежу тако да не могу да про-
мијене позицију (нпр. утицај вјетра, водостаја, повлачење 
воде и таласи) и тако проузрокују опасност или препреку 
за друга пловила.

Мјеста на којим није дозвољено стајање пловила или 
плутајућег објекта

Члан 98.
(1) Пловилима или плутајућим објектима није дозвоље-

но стајати на сљедећим мјестима:
1) на дијеловима пловног пута гдје је стајање забрањено,
2) на дијеловима пловног пута одређеним од органа из 

члана 20. став 1. овог правилника,
3) на дијеловима означеним знаком А.5 из Прилога 1. 

овог правилника, а забрана се односи на страну пловног 
пута на којој је постављен знак,

4) испод мостова и електричних каблова високих напона,
5) у уском пролазу или близу уског пролаза или близу 

дијелова пловног пута који би могли постати уски пролази 
ако стоје пловила,

6) на улазима или излазима из споредних пловних пу-
тева,

7) на правцу пловидбе скела,
8) на правцима које користе пловила за долазак или од-

лазак са пристана,
9) на мјестима за окретање означеним знаком Е.8 из 

Прилога 1. овог правилника,
10) по дужини пловила која носе знак прописан у члану 

52. овог правилника,
11) на површинама воде означеним знаком А.5.1 из 

Прилога 1. овог правилника.
(2) На дијеловима гдје је стајање забрањено плутајући 

објекти могу стајати само на мјестима за стајање која су 
означена једним од знакова Е.5 до Е.7 из Прилога 1. овог 
правилника и под условима из чл. 99, 100. и 101. овог пра-
вилника.

Мјеста на којим није дозвољено сидрење
Члан 99.

(1) Пловилима или плутајућим објектима није дозвоље-
но сидрење на сљедећим мјестима:
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1) на дијеловима пловног пута гдје је сидрење забрањено,
2) на дијеловима означеним знаком А.6 из Прилога 1. 

овог правилника и односи се на страну пловног пута на 
којој се знак налази.

(2) На дијеловима гдје је сидрење забрањено плутајући 
објекти могу се сидрити једино на дијеловима пловног 
пута означеним знаком Е.6 из Прилога 1. овог правилника 
на страни пловног пута на којој се знак налази.

Мјеста на којим није дозвољено везивање
Члан 100.

(1) Пловилима или плутајућим објектима није дозвоље-
но везивање за обалу на сљедећим мјестима:

1) на дијеловима гдје је привезивање забрањено,
2) на дијеловима означеним знаком А.7 из Прилога 1. 

овог правилника и односи се на страну пловног пута на 
којој се знак налази.

(2) На дијеловима пловног пута из става 1. тачка 1) овог 
правилника пловила се вежу за обалу само на дијеловима 
означеним знаком Е.7 из Прилога 1. овог правилника на 
страни пловног пута на којој се знак налази.

(3) Није допуштено везивање или повлачење уз помоћ 
стабала, ограда, ступова, граничног камења, жељезних сте-
пеница, љестви и других објеката.

Ознаке за мјеста за стајање
Члан 101.

(1) На мјестима за стајање означеним знаком Е.5 из 
Прилога 1. овог правилника пловила могу да стоје само на 
страни пловног пута гдје је знак постављен.

(2) На мјестима за стајање означеним знаком Е.5.1 из 
Прилога 1. овог правилника пловила могу да стоје само на 
дијелу воде чија је ширина, мјерена од знака, наведена у 
метрима на знаку.

(3) На мјестима за стајање означеним знаком Е.5.2 из 
Прилога 1. овог правилника пловила могу стајати само на 
дијелу воде ограниченом са двије удаљености, које су наве-
дене у метрима на знаку.

(4) На мјестима за стајање означеним знаком Е.5.3 из 
Прилога 1. овог правилника, на страни пловног пута на 
којој је знак постављен, пловила не могу стајати једно по-
ред другог на страни пловног пута на којој је знак поста-
вљен у броју већем него што је назначено римским бројка-
ма на знаку.

(5) Ако нема других упутстава, на мјестима за стајање 
пловила се вежу једно поред другога, од обале према плов-
ном путу, на страни пловног пута на којој је знак постављен 
не улазећи спољним крајњим пловилом у пловни пут.

(6) На мјестима за стајање означеним знаковима Е.5.4 
до Е.5.15 из Прилога 1. овог правилника стајање је дозво-
љено само за врсте пловила на које се одређени знак односи 
и на страни пловног пута на којој је знак постављен.

Стајање у случајевима превоза опасних материја
Члан 102.

(1) Минимална удаљеност између два пловила, потис-
киваних или бочних састава када стоје треба да буде:

1) 10 m кад једно од пловила има ознаку из члана 39. 
став 1. овог правилника,

2) 50 m кад једно од пловила има ознаку из члана 39. 
став 2. овог правилника,

3) 100 m ако једно од пловила има ознаку из члана 39. 
став 3. овог правилника.

(2) Кад два пловила, потискивани или бочни састав носе 
један или више конуса или свјетала, највећи број конуса 
или свјетала означава даљину која мора бити међу њима.

Стража и надзор
Члан 103.

(1) Пловила која стоје на пловном путу дужна су да 
имају стражу и да буду под надзором лица које је у стању да 

брзо дјелује када то захтијевају локални услови или орган 
из члана 20. став 1. овог правилника.

(2) Пловила из става 1. овог члана обавезна су да пока-
зују један, два или три плава свјетла или један, два или три 
плава конуса из члана 39. овог правилника.

(3) У случају да пловило нема заповједника, за успо-
стављање страже или надзора над пловилом одговоран је 
бродар, односно власник пловила.

Знак који се поставља у случају инцидента или несреће
Члан 104.

(1) У случају инцидената или несрећа које могу про-
узроковати испуштање опасних материја које се превозе, 
знак “Не прилази” истиче се на пловилима која носе ознаке 
из члана 39. ст. 1, 2. и 3. овог правилника ако посада не 
може да спријечи насталу опасности по људске животе или 
пловидбу.

(2) Знак из става 1. овог члана састоји се од звучног сиг-
нала и свјетлосног сигнала и даје се на сљедећи начин:

1) звучни сигнал се састоји од једног кратког и једног 
дугог звука који се понављају не дуже од 15 узастопних се-
кунди и

2) свјетлосни сигнал прописан у члану 71. став 2. овог 
правилника даје се истовремено са звучним сигналом, а 
након активирања, знак “Не прилази” се аутоматски шаље.

(3) Пловила која примијете знак “Не прилази” предузи-
мају мјере да спријече опасност која им пријети, а то значи 
да:

1) се држе што је могуће даље од опасног подручја и, по 
потреби, врше окретање и

2) ако је прошло опасно подручје, настављају пловидбу 
највећом могућом брзином.

(4) На пловилу из става 3. овог члана даје се заповијед 
да се:

1) затворе сви прозори и отвори са спољне стране,
2) угасе незаштићена свјетла,
3) престане пушити,
4) заустави сва непотребна помоћна машинерија,
5) избјегне стварање варница.
(5) Радње прописане у ставу 4. овог члана примјењују 

се на пловила која стоје у близини опасног подручја, а на-
кон што уоче знак “Не прилази“, посада, по потреби, на-
пушта ова пловила.

(6) Приликом предузимања радњи прописаних у ст. 3, 
4. и 5. овог члана треба да се узме у обзир смјер кретања 
струје и вјетра.

(7) Пловила треба да предузму радње прописане у ст. 
3, 4, 5. и 6. овог члана и ако се знак “Не прилази” емитује 
с обале.

(8) Заповједници који примају сигнал “Не прилази” ду-
жни су да, без одгађања, обавијесте орган из члана 20. став 
1. овог правилника.

Обавезе заповједника пловила и састава прије прилаза 
секторима, контролним тачкама, саобраћајним центрима и 

преводницама
Члан 105.

(1) Заповједници пловила и састава прије прилаза 
секторима, контролним тачкама, саобраћајним центрима 
и преводницама означеним од органа из члана 20. став 1. 
овог правилника и, евентуално, означени знаковима B.11 из 
Прилога 1. овог правилника обавезни су да пријаве при-
суство на одређеном радио-телефонском каналу и дају сље-
деће податке о пловилу:

1) врсту пловила,
2) име пловила,
3) позицију и смјер пловидбе,
4) идентификацијски број пловила,
5) максималну носивост пловила,
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6) дужину и ширину пловила,
7) врсту, дужину и ширину састава,
8) газ (само по посебном захтјеву),
9) луку утовара,
10) руту (правац),
11) луку истовара,
12) врсту и количину терета (за опасне материје: назив 

материје, класу и, по потреби, УН број),
13) сигнализацију потребну за превоз опасних мате-

рија,
14) број лица на пловилу.
(2) Подаци из става 1. овог члана пријављују се органу 

из члана 20. став 1. овог правилника, писменим путем или 
телефоном, а заповједник је дужан најавити улазак и изла-
зак пловила или састава из сектора на којем се захтијева 
најава.

(3) Када је пловидба прекинута више од два сата у 
сектору на којем се захтијева најава, заповједник је дужан 
пријавити почетак и завршетак прекида.

(4) Ако за вријеме пловидбе кроз сектор на којем се 
захтијева најава дође до измјене података из става 1. овог 
члана, одмах се мора обавијестити орган из члана 20. став 
1. овог правилника.

(5) Подаци из става 1. овог члана су повјерљиви и ор-
гану из члана 20. став 1. овог правилника није дозвољено 
да их преноси трећим странама, осим, у случају незгоде, за 
потребне хитне акције спасавања.

Забрана загађења пловног пута
Члан 106.

Заповједник, чланови посаде и остала лица која се на-
лазе на пловилу дужни су да предузму све неопходне мјере 
с циљем избјегавања загађења пловног пута, те да макси-
мално ограниче количину отпада и отпадних вода на броду.

Забрана избацивања или испуштања отпада
Члан 107.

(1) Није дозвољено избацивати или испуштати са пло-
вила у унутрашње воде коришћена уља, отпадне воде из 
каљужа, коришћена мазива или друге отпаде који садрже 
уља или мазива, као и терет, отпад везан за терет, отпадне 
санитарне воде, кућни отпад и остали посебни отпад.

(2) У случају ненамјерног испуштања отпада из ста-
ва 1. овог члана или код опасности приликом избацивања 
отпада, заповједник је дужан да, без одгађања, обавијести 
најближу капетанију и наведе што је могуће тачнију врсту 
и мјесто онечишћења.

(3) Заповједник пловила дужан је пријавити најближој 
капетанији свако уочено загађење вода.

Спремишта на пловилу
Члан 108.

(1) Заповједник на пловилу мора осигурати посебно 
скупљање зауљеног и масног отпада у предвиђена спре-
мишта и сакупљање таложних вода у каљуже машинског 
простора.

(2) Спремишта на пловилу постављају се тако да се на 
вријеме може установити и зауставити цурење садржаја из 
спремишта.

(3) На пловилу није дозвољено:
1) користити покретна спремишта постављена на палу-

бу као спремишта за скупљање коришћених уља,
2) спаљивати отпад,
3) убацивати у каљуже машинског простора производе 

за чишћење који растварају уље или мазиво и емулгаторе.
(4) Заповједник на пловилу мора осигурати скупљање 

и одлагање у прихватне станице кућног отпада, талога, 
муља и осталог посебног отпада, а ако је могуће, кућни от-
пад треба да се сакупља одвојено према категоријама (нпр. 
папир, стакло, материјал погодан за рециклажу и слично).

ГЛАВА IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Прилог
Члан 109.

Прилог 1. овог правилника налази се на интернет стра-
ници Министарства саобраћаја и веза.

Престанак важења
Члан 110.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о пловидби на унутрашњим водама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 82/12).

Ступање на снагу
Члан 111.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-1260/21
28. јуна 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИЊА, 
ГРАД ДЕРВЕНТА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Осиња, град Дервента, површине од 184 
350 м², и то за парцеле које су означене као к.ч. бр. 1215/2, 
2024, 2029, 2030, 2044/3, 3001/1, 3001/2, 3001/3, 3001/4, 
3009/1, 3009/2, 3009/5, 3014/5, 1172, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 
1173/4, 3003/4, 3021/1, 3661/2, 3020/2, 3021/11, 3021/12, 
3661/3, 3663/2, 3667, 3668, 3669, 1525/1, 3002/3, 3003/3, 
3018/2, 3021/3, 3661/4, 3662, 3663/1, 3002/2, 3003/2, 3021/2, 
3648/1, 3002/4, 3002/1, 3003/1, 3004/1, 3648/2, 3661/1, 1175, 
1430/2, 1435/1, 1435/2, 1437/1, 1437/2, 2855, 2856, 1435/3, 
1435/4 и 1437/3, основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Осиња, град Дервента, стављају 
се ван снаге и престају да важе:

- катастар непокретности за к.о. Осиња, и то за парце-
ле које су означене као к.ч. бр. 1215/2, 2024, 2029, 2030, 
2044/3, 3001/1, 3001/2, 3001/3, 3001/4, 3009/1, 3009/2, 
3009/5, 3014/5, 183, 1172, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/4, 
3003/4, 3021/1, 3661/2, 3020/2, 3021/11, 3021/12, 3661/3, 
3663/2, 3667, 3668, 3669, 1525/1, 3002/3, 3003/3, 3018/2, 
3021/3, 3661/4, 3662, 3663/1, 3002/2, 3003/2, 3021/2, 3648/1, 
3002/4, 3002/1, 3003/1, 3004/1, 3648/2, 3661/1, 1175, 1430/2, 
1435/1, 1435/2, 1437/1, 1437/2, 2855, 2856, 1435/3, 1435/4 и 
1437/3;

- земљишна књига за к.о. Осиња, и то за парцеле које 
су означене као к.ч. бр. 1215/2, 2024, 2029, 2030, 2044/3, 
3001/1, 3001/2, 3001/3, 3001/4, 3009/1, 3009/2, 3009/5, 
3014/5, 1172, 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/4, 3003/4, 3021/1, 
3661/2, 3020/2, 3021/11, 3021/12, 3661/3, 3663/2, 3667, 
3668, 3669, 1525/1, 3002/3, 3003/3, 3018/2, 3021/3, 3661/4, 
3662, 3663/1, 3002/2, 3003/2, 3021/2, 3648/1, 3002/4, 3002/1, 
3003/1, 3004/1, 3648/2, 3661/1, 1175, 1430/2, 1435/1, 1435/2, 
1437/1, 1437/2, 2855, 2856, 1435/3, 1435/4 и 1437/3.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 




