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1) класа IА обухвата моторна возила са карактеристика-
ма мотоцикла, моторног трицикла и четвороцикла, а то су: 

1. мотоцикли, 
2. трицикли и 
3. четвороцикли;
2) класа I обухвата моторна возила са двије осовине, са 

највишом тачком преко прве осовине једнаком или мањом 
од 1,3 метра, а то су:

1. путничка возила и 
2. лака комерцијална возила код којих је висина преко 

прве осовине 1,3 метра или мање;
3) класа II обухвата моторна возила са приколицом или 

без приколице, са двије осовине или више осовина и са нај-
вишом тачком преко прве осовине једнаком или мањом од 
1,3 метра, а то су:

1. путничко возило са приколицом или караван, при 
чему караван може имати једну или више осовина;

2. лака комерцијална возила са приколицом или карава-
ном, при чему караван може имати једну осовину или више 
осовина (овој класи не припадају возила која су већ класи-
фикована у класи I);

4) класа III обухвата моторна возила са двије или три 
осовине и са највишом тачком преко прве осовине већом од 
1,3 метра, а то су:

1. аутобус без приколице са двије или три осовине,
2. аутобус са двије осовине и приколица са једном осо-

вином,
3. камиони код којих висина прелази 1,3 метра преко 

предње осовине,
4. камиони са или без приколице са укупно двије или 

три осовине,
5. моторизовани караван код којег је висина на предњој 

осовини већа од 1,3 метра,
6. камион са приколицом или караваном са укупно три 

осовине;
5) класа IV обухвата моторна возила са четири или 

више осовина и са највишом тачком преко предње осовине 
већом од 1,3 метра, а то су:

1. камиони са или без приколице са укупно четири или 
више осовина,

2. аутобуси са двоосовинском приколицом са укупно 
четири или више осовина, 

3. камиони са двоосовинском приколицом или карава-
ном са укупно четири или више осовина.

Члан 7.
(1) На моторном возилу које је чланом 66. став 3. Зако-

на о јавним путевима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 89/13 и 83/19) ослобођено плаћања путарине, на 
предњем вјетробранском стаклу истакнута је ознака да је 
ослобођено плаћања путарине.

(2) Захтјев за ослобађање плаћања путарине подноси се 
управљачу пута.

(3) Управљач пута на основу достављене документа-
ције издаје рјешење о ослобађању плаћања путарине. 

(4) Документацију из става 3. овог члана, рокове трајања 
рјешења и начин достављања прописује управљач пута.

(5) Управљач пута доноси акт којим се уређују поступак 
и начин остваривања права на ослобађање плаћања путари-
не, уз претходно прибављену сагласност Министарства.

(6) Лица која управљају моторним возилима и која су чла-
ном 66. став 1. т. а), б), в) и г) Закона о јавним путевима (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) ослобође-
на плаћања путарине дужна су на наплатном мјесту показати 
саобраћајну дозволу, односно потврду о регистрацији возила.

Члан 8.
(1) Управљач пута може, уз сагласност Владе Републи-

ке Српске, одобрити стимулативне моделе плаћања за елек-
тронску наплату путарине.

(2) Стимулативни модели плаћања за електронску на-
плату путарине из става 1. овог члана могу бити: 

1) претплатне карте за возила из члана 6. т. 1) и 2) овог 
правилника, 

2) нижи износ путарине од утврђеног износа, односно 
попуст.

(3) Претплатне карте из става 2. тачка 1) овог члана пру-
жају могућност повољнијег обрачуна висине путарине за 
кориснике који често користе одређене дионице ауто-пута 
и могу бити периодичне, мјесечне и годишње.

(4) Начин и поступак одобравања стимулативних мо-
дела плаћања за електронску наплату путарине из става 1. 
овог члана прописује управљач пута својим актом, уз прет-
ходно прибављену сагласност Министарства.

Члан 9.
(1) Управљач пута обавезан је да врши контролу напла-

те путарине да би се обезбиједило њено функционисање на 
транспарентан и недискриминирајући начин. 

(2) Управљач пута својим актом прописује начин и по-
ступак контроле наплате путарине, уз претходно прибавље-
ну сагласност Министарства. 

(3) Управљач пута обавезан је Министарству доставља-
ти годишњи извјештај о реализацији наплате путарине са 
финансијским показатељима.

(4) Управљач пута доноси и друге акте потребне за не-
сметано функционисање наплате путарине.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о наплати путарине (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 9/14 и 41/16). 

Члан 11. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 13.03/345-1906/19
16. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1758
На основу члана 91. став 11. Закона о унутрашњој пло-

видби Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 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 УПИСУ ЧАМАЦА У УПИСНИК ЧАМАЦА, 
ИЗДАВАЊУ ПЛОВИДБЕНЕ ДОЗВОЛЕ И 

ОЗНАЧАВАЊУ ЧАМАЦА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин уписа чамаца у 

уписник чамаца, издавање пловидбене дозволе, образац упи-
сника и пловидбене дозволе те начин означавања чамца.

Члан 2.
(1) Упис чамца у уписник и издавање или продужење 

пловидбене дозволе врше се на основу писменог захтјева 
власника чамца, који се подноси јединици локалне само-
управе на чијем је подручју пребивалиште, односно сје-
диште власника чамца.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана, потребно је прило-
жити сљедеће:

1) доказ о власништву чамца,
2) потврду о брисању чамца из другог уписника чамаца 

ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи 
чамца,
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3) доказ о власништву погонског уређаја, односно мо-

тора,
4) исправу о извршеном прегледу,
5) исправу о баждарењу чамца,
6) царинску декларацију за чамац, односно погонски 

уређај ако су увезени из друге државе,
7) доказ о извршеном осигурању, у складу са прописом 

којим се уређује обавезно осигурањe у саобраћају,
8) доказ о плаћеном порезу, у складу са прописом којим 

се уређује порез на употребу, држање и ношење добара,
9) доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката 

безбједности,
10) за чамац за привредне сврхе – рјешење о обављању 

привредне дјелатности и упису правног лица у Регистар 
пословних субјеката.

Члан 3.
(1) Јединица локалне самоуправе врши упис чамца у 

уписник чамаца на Обрасцу П-1, који се налази у Прилогу 
1. овог правилник и који чини његов саставни дио.

(2) За сваки чамац у уписнику чамаца води се посебан 
лист у који се уписују сви подаци и промјене које настају у 
току трајања уписа.

(3) Приликом уписа чамца у уписник власнику чамца 
издаје се пловидбена дозвола на Обрасцу П-2, који се нала-
зи у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни 
дио.

(4) Пловидбена дозвола из става 3. овог члана издаје 
се на период од једне године и продужава се по истеку тог 
рока, а у оквиру трајања важења исправе о извршеном пре-
гледу.

(5) У случају да се чамцу мијењају техничке карактери-
стике,  број и врста погонских уређаја мијења се и пловид-
бена дозвола.

Члан 4.
(1) Власник чамца дужан је да у року од осам дана од 

дана уписа у уписник, а прије пуштања чамца у пловидбу, 
испише, односно постави ознаку на лијевом и десном боку 
предњег дијела чамца.

(2) Ознака чамца састоји се од два карактеристична сло-
ва која се узимају из имена јединице локалне самоуправе у 
којој је пребивалиште, односно сједиште власника чамца и 
броја који представља редни број уписа из уписника чамаца.

Члан 5.
(1) Ознака чамца исписује се великим ћириличким 

или латиничким штампаним словима и бројевима, масном 
бојом, која се разликује од боје којом је обојен чамац.

(2) Величина слова и бројева ознаке обавезно је у 
сразмјери са величином чамца, тако да се може читати са 
веће удаљености, а величина слова и бројева ознаке не 
може бити мања од 10 cm и са размаком мањим од 1 cm.

Члан 6.
Пловидбена дозвола продужава се на захтјев власника 

чамца, а уз захтјев се подносе пловидбена дозвола и докази 
прописани у члану 2. став 2. т. 7), 8) и 9) овог правилника.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбе-
не дозволе и о означавању чамаца регистарским ознакама 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/07 и 56/10).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-1826/19
9. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

УПИСНИК ЧАМАЦА
Јединица локалне самоуправе: ______________________
Број уписника: __________________________
Образац П-1

Редни 
број

Назив, намјена, ознака 
и број

Врста материјала, година 
и мјесто градње

Технички подаци о 
чамцу

Max. и мин. газ и висина 
бока

Врста погона, снага, 
тип и број мотора

1 2 3 4 5 6

Јединица локалне самоуправе: ______________________
Број уписника: __________________________
Образац П-1

Депласман, носи-
вост, број лица Подручје пловидбе Број, датум и рок важности 

исправе о извршеном прегледу
Број и датум исправе о бажда-

рењу чамца
Број и датум пло-
видбене дозволе

7 8 9 10 11

Јединица локалне самоуправе: ______________________
Број уписника: __________________________
Образац П-1

Рок важности пловидбене 
дозволе

Продужење рока важности пловидбене 
дозволе Име и презиме власника Потпис и датум уписа 

података

12 13 14 15
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ПРИЛОГ 2.
Образац П-2
Димензије обрасца су 10 · 7 cm.
На корицама предње стране на свијетлоплавој основи на средини 
великим штампаним словима пише:

ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА / PLOVIDBENA DOZVOLA
(прва страна)
РЕПУБЛИКА СРПСКА / REPUBLIKA SRPSKA
______________________________
(назив органа који издаје дозволу)
Број/broj: _______________    Датум/datum: ________________

1. Подаци о чамцу / Podaci o čamcu
Ознака и број:
Оznaka i broj:  ____________________________________________

Датум уписа:
Datum upisa:  ____________________________________________

Мјесто сидрења:
Мјесто сидрења:  _________________________________________

Дужина (L):   Ширина (V):
Dužina (L): _____________  Širina (V): ____________________

Висина (Н):  Слободни бок (Fr):
Visina (Н): _____________  Slobodni bok (Fr): ______________

Максимални газ (Tm): Минимални газ (То)
Maksimalni gaz (Tm): ______  Minimalni gaz (To): _____________

Депласман (D):   Носивост (N):
Deplasman (D): __________  Nosivost (N): ___________________

Тип чамца:
Tip čamca:______________________

Врста и укупан број погонских уређаја:  Снага мотора (kW):
Vrsta i ukupan broj pogonskih uređaja: ___  Snaga motora (kW): ____

(друга страна)
2. Подаци о власнику / Podaci o vlasniku

Име:
Ime:  ___________________________________________________

Презиме:
Prezime:  ________________________________________________

Адреса:
Adresa:  _________________________________________________

3. Намјена пловидбе чамца / Namjena plovidbe čamca
За потребе:
Za potrebe:  ______________________________________________

4. Сагласност и дјелатност / Saglasnost i djelatnost
Привредну дјелатност одобрио:
Privrednu djelatnost odobrio:  ________________________________

Број рјешења:
Broj rješenja:  ____________________________________________

Датум издавања рјешења:
Datum izdavanja rješenja:  __________________________________

5. Подаци о посади / Podaci o posadi
Прописани број чланова посаде чамца:
Propisani broj članova posade čamca:  _________________________

Оспособљеност чланова посаде:
Osposobljenost članova posade:  _____________________________

Број лица које чамац може укрцати:
Broj lica koje čamac može ukrcati:  ___________________________

(бројем и словима / brojem i slovima)

(трећа страна)
6. Подручје пловидбе / Područje plovidbe

Море/more:  _____________________________________________
Ријека/rijeka:  ____________________________________________
Језеро/jezerо:  ____________________________________________

(четврта страна)

ОПРЕМА ЧАМЦА / OPREMA ČAMCA
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________
9. ______________________________________________________
10. _____________________________________________________
11.  _____________________________________________________
12. _____________________________________________________
13. _____________________________________________________
14. _____________________________________________________
15. _____________________________________________________
16. _____________________________________________________
17. _____________________________________________________
18. _____________________________________________________
19. _____________________________________________________
20. _____________________________________________________
(уписује се опрема из исправе о техничком прегледу)

(пета страна)

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ / REDOVNI PREGLEDI
1. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
2. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
3. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
4. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
5. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
6. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                           Потпис: ___________________

(шеста страна)

ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ ПЛОВИДБЕНЕ ДОЗВОЛЕ / 
PRODUŽENJE VAŽNOSTI PLOVIDBENE DOZVOLE

1. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
2. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
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3. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
4. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
5. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________
6. Дана: _________ рок важења: __________________ године
     М.П.                                          Потпис: ___________________

1759
На основу члана 57. став 7. Закона о унутрашњој пло-

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

ПРАВИЛНИК
О ПЛУТАЈУЋИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин утврђивања 

способности плутајућих објеката за употребу, упис плу-
тајућих објеката у уписнике плутајућих објеката и исправе 
и књиге које се воде за плутајуће објекте. 

Члан 2.
(1) Плутајући објекти су пловила која су намијењена за 

плутање на унутрашњим водама, стално привезана или по-
ложена на дно унутрашњих вода.

(2) У плутајуће објекте из става 1. овог члана убрајају се:
1) пристан - плутајући објекат намијењен пристајању 

других пловила и опремљен уређајима за вез, снабдијевање 
и претовар терета, 

2) понтон - плутајући објекат привезан, односно 
усидрен уз обалу намијењен за привезивање чамаца и пре-
нос терета, 

3) понтонски мост - мост положен преко посебно сидре-
них и међусобно повезаних понтона,

4) плутајућа платформа - плутајући објекат намијењен 
за постављање разних постројења за извођење радова на 
води,

5) плутајућа радионица - плутајући објекат намијењен 
за поправке пловила на води, 

6) плутајући угоститељски објекат - плутајући објекти 
намијењени у угоститељске сврхе,

7) стамбена лађа - плутајући објекат намијењен за 
смјештај и боравак лица,

8) сви други слични објекти, стално привезани или 
усидрени на води који, по правилу, нису намијењени за 
помјерање (кућице на води, складишта, спремишта, ханга-
ри, воденице, купалишта, базени и слично).

(3) Плутајући објекти могу бити намијењени за:
1) привредне сврхе и
2) за непривредне сврхе (разоноду, спорт и рекреацију).

Члан 3.
(1) Способност плутајућих објеката из члана 1. овог 

правилника за употребу, односно плутање утврђује се пре-
гледом плутајућег објекта.

(2) Преглед плутајућег објекта за привредне сврхе и 
плутајућег објекте за непривредне сврхе (разоноду, спорт 
и рекреацију) ако је дужина пловила 20 m и више и исти-
снине 100 t и више врши правно лице овлашћено за утврђи-
вање способности брода за пловидбу, а преглед плутајућег 
објекта за непривредне сврхе у габаритима чамца унутра-
шње пловидбе врше правна лица која овласти Министар-
ство саобраћаја и веза за утврђивање способности чамаца 
за пловидбу.

(3) Власник плутајућег објекта подноси захтјев за 
утврђивање способности плутајућег објекта за употребу, 
односно плутање правном лицу из става 2. овог члана.

Члан 4.
(1) Плутајућем објекту за који се, након извршеног пре-

гледа, утврди да одговара утврђеним стандардима издаје 
се исправа о способности плутајућег објекта за плутање, 
односно употребу.

(2) Исправа из става 1. овог члана налази се на плу-
тајућем објекту за вријеме употребе објекта.

Члан 5.
(1) Плутајући објекти намијењени за привредне сврхе и 

плутајући објекти за непривредне сврхе (разоноду, спорт и 
рекреацију), чија дужина је 20 m и више и истиснина 100 t и 
више, уписују се у уписник плутајућих објеката, који води 
Министарство саобраћаја и веза, Капетанија пристаништа 
Брчко (у даљем тексту: Капетанија), а плутајуће објек-
те намијењене за непривредне сврхе у габаритима чамца 
унутрашње пловидбе уписује јединица локалне самоуправе 
на чијем подручју власник објекта има пребивалиште, од-
носно сједиште.

(2) За упис плутајућег објекта у уписнике из става 1. 
овог члана неопходно је да се приложи сљедећа докумен-
тација:

1) доказ о власништву плутајућег објекта, 
2) потврда о брисању плутајућег објекта из другог 

уписника плутајућих објеката ако је претходно у њега био 
уписан или доказ о самоградњи објекта (одобрена техничка 
документација у складу са техничким правилима),

3) рјешење о регистрацији правног лица у регистру по-
словних субјеката, 

4) свједочанство о баждарењу, 
5) исправa о способности за плутање,
6) доказ о извршеном осигурању објекта и лица на 

објекту,
7) доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката 

безбједности, 
8) царинскa декларацијa ако је плутајући објекат увезен 

из друге државе,
9) употребна дозвола ако се уписују плутајући објекти 

намијењени за привредне сврхе, односно локацијски усло-
ви за упис плутајућих објеката намијењених за непривред-
не сврхе,

10) одобрење за постављање, односно премјештање 
плутајућег објекта које издаје Капетанија уз сагласност ор-
гана управе надлежног за водопривреду (ако није издато у 
поступку прибављања употребне дозволе). 

(3) Захтјев за упис плутајућег објекта подноси се у року од 
15 дана од дана извршеног основног прегледа, односно изда-
вања исправе о способности плутајућег објекта за плутање.

(4) Након извршеног уписа плутајућег објекта власнику 
се издаје пловидбена дозвола, односно бродско свједочан-
ство које се продужава сваке године.

(5) За продужавање пловидбене дозволе из става 4. овог 
члана, уз захтјев, обавезно се прилаже документација про-
писана у ставу 2. т. 5), 6) и 7) овог члана.

Члан 6.
(1) Плутајући објекти који се уписују у уписник плу-

тајућих објеката, који води Капетанија, дужни су да имају 
исправе и књиге плутајућих објеката, у складу са одред-
бама прописа којим се уређује област бродских исправа и 
књига бродова унутрашње пловидбе. 

(2) Исправе и књиге из става 1. овог члана обавезно се 
налазе на плутајућем објекту.

Члан 7.
(1) Плутајући објекат који је уписан у уписник плу-

тајућих објеката, који води Капетанија, обавезно има озна-
ку, ENI број, а може да има и име.




