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На основу члана 165. став 7. Зак она о пловидби и лук ама на унутрашњим водама („С лужбе ни гласник РС ”, бр. 73/10 и 121/12),
Министар грађе винарства, саобраћаја и инфраструк туре доноси

ПРА ВИЛНИК
о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања
стручног испита, као и обрасцима, садрж ини, начину издавања и трајања дозволе за управљање
"С лужбе ни гласник РС ", број 86 од 15. августа 2014.

Члан 1.
О вим правилник ом се прописују услови к оје морају да испуњавају лица за управљање чамце м, плове ћим те лом или плутајућим обје к том, програм и
начин полагања стручног испита за управљање чамце м, плове ћим те лом и плутајућим обје к том (у даље м те к сту: стручни испит), к ао и образац, садржина,
начин издавања и трајања дозволе за управљање .

Члан 2.
Поје дини изрази употре бље ни у овом правилник у имају сле де ћа значе ња:
1) чамац за привредне сврхе је чамац са сопстве ним погоном к оји се к ористи за обављање јавног пре воза (пре воз до 12 путник а и/или ствари уз
наплату), за обављање ре гистроване привре дне де латности (привре дни риболов, те гље ње или потиск ивање ск е ле и др.) или за више наве де них наме на;
2) чамац за сопствене потребе је чамац са сопстве ним погоном к оји се к ористи за спорт, разоноду и друге не привре дне сврх е ;
3) јавни чамац је чамац са сопстве ним погоном к оји к ористи државни орган или организација иск ључиво у не привре дне сврх е ;
4) глисер је чамац к оји помоћу сопстве ног погонск ог уре ђаја глисира по површини воде ;
5) скутер је чамaц к оји к ористи сопстве ни погонск и уре ђај, к оји се к ористи за ск ијање на води или извође ње фигура (воде ни ск уте р, џе т бицик л, џе т
ск и и слично);
6) једрилица је чамац бе з сопстве ног погона к оји плови иск ључиво уз помоћ је дара на унутрашњим водама. Чамац к оји плови уз помоћ је дара и
истовре ме но к ористи сопстве ни машинск и уре ђај за погон сматра се чамце м са сопстве ним погоном;
7) плутајући објекат је пловило бе з сопстве ног погона к оје по правилу није пре двиђе но за пре ме штање нити за обављање посе бних радова на
унутрашњим водама (к упатило, х ангар, воде ница, рибарск а тик вара, к ућа за одмор, понтон, понтонск и мост, стамбе на лађа, угостите љск и обје к ат, сплав
к ућица, плутајућа радионица и слично);
8) пловеће тело је сплав или друга к онструк ција, обје к ат или споје на струк тура способна за пловидбу, к оја није брод, те х ничк и пловни обје к ат, чамац
или плутајући обје к ат;
9) дуж ина чамца је дужина трупа чамца, односно дужина од к рајње к рме не до к рајње прамчане тачк е инте гралног де ла трупа чамца ме ре на
парале лно са водном линијом к оја одговара чамцу ук рцаном залих ама и са најве ћим допуште ним опте ре ће ње м чамца.
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Услови које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом

Члан 3.
Чамце м може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за:
1) управљача чамце м к ате горије А;
2) управљача чамце м к ате горије Б.
Лице к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б може да управља и чамце м к ојим може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за
управљача чамце м к ате горије А.

Члан 4.
Дозволу за управљача чамце м к ате горије А стиче лице к оје :
1) је навршило 16 година живота;
2) има држављанство Ре публик е С рбије или пре бивалиште , односно одобре н привре ме ни боравак у трајању од најмање ше ст ме се ци у Ре публици
С рбији;
3) физичк и и псих ичк и способно да управља чамце м;
4) зна ве штину пливања;
5) положило стручни испит и сте к ло уве ре ње о положе ном стручном испиту;
6) на основу положе ног стручног испита сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије А.
Дозволу за управљача чамце м к ате горије Б стиче лице к оје :
1) је навршило 18 година живота;
2) има држављанство Ре публик е С рбије или пре бивалиште , односно одобре н привре ме ни боравак у трајању од најмање ше ст ме се ци у Ре публици
С рбији;
3) је физичк и и псих ичк и способно да управља чамце м;
4) зна ве штину пливања;
5) је положило стручни испит и сте к ло уве ре ње о положе ном стручном испиту;
6) је на основу положе ног стручног испита сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
Плутајућим обје к том може да рук ује лице к оје је навршило 18 година живота, физичк и и псих ичк и способно да управља чамце м и к оје је на основу
положе ног стручног испита сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
Плове ћим те лом може да управља лице к оје је навршило 18 година живота, физичк и и псих ичк и способно да управља чамце м и к оје је на основу
положе ног стручног испита сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
Дозволу за управљача чамце м к ате горије Б стиче и лице к оје је сте к ло звање управљача и рук оваоца чамца по ранијим прописима.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=70f509fd-a892-4ae3-a296-5b7046f8640c&actid=&regactid=348664&doctype=reg

2/12

6/12/2015

Zakon

Дозволу за управљача чамце м к ате горије Б стиче и лице к оје је сте к ло звање морнара на плове ће м построје њу по ранијим прописима.
Дозволу за управљача чамце м к ате горије Б стиче и лице к оје је сте к ло овлашће ње о оспособље ности члана посаде бродова трговачк е морнарице у
ск ладу са прописом к ојим се уре ђују звања и услови за стицање звања и овлашће ња чланова посаде бродова трговачк е морнарице .

Члан 5.
Чамце м за сопстве не потре бе дужине до се дам ме тара и снаге погонск ог уре ђаја до 15 к иловата (у даље м те к сту: k W ) може да управља лице к оје је
сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије А.
Чамце м за сопстве не потре бе дужине од се дам до 20 ме тара и снаге погонск ог уре ђаја ве ће од 15 k W може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за
управљача чамце м к ате горије Б.
Чамце м за привре дне сврх е и јавним чамце м може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
Изузе тно од одре дбе става 3. овог члана, чамце м за привре дне сврх е к оји се к ористи за пре воз до 12 путник а може да управља лице к оје је сте к ло
посе бну оспособље ност у ск ладу са прописом к ојим се уре ђују звања и услови за стицање звања и овлашће ња чланова посаде бродова трговачк е
морнарице .
Глисе ром може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
С к уте ром може да управља лице к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м к ате горије Б.
Програм стручног испита

Члан 6.
Програм стручног испита за управљача чамце м к ате горије А обух вата сле де ће области, и то:
1) пловидбе ни прописи на унутрашњим водама;
2) основи навигације ;
3) познавање мотора;
4) основи пружања прве помоћи.
Програм стручног испита за управљача чамце м к ате горије Б обух вата сле де ће области, и то:
1) пловидбе ни прописи на унутрашњим водама;
2) основи навигације ;
3) пловила и њих ово к оришће ње ;
4) познавање мотора;
5) к онструк ција и опре ма пловила и слагање те ре та;
6) радиоте ле фонск а служба;
7) основи пружања прве помоћи.
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Члан 7.
С адржину области из члана 6. овог правилник а чине :
1) Пловидбе ни прописи на унутрашњим водама: правила пловидбе ; звучни и оптичк и знаци у пловидби и стајању; прописи о пловидби на поје диним
де ловима унутрашњих вода; саопште ња бродарству; ре д у пристаништима и просторима на води за спорт и ре к ре ацију; прописи о чамцима, плове ћим
те лима и плутајућим обје к тима; заставе ; надзор над бе збе дношћу пловидбе ; надле жност лучк е к апе таније ;
2) О снови навигације : познавање пловидбе них к арата, њих ово читање и употре ба; поступање при сусре тању, мимоилаже њу и пре тицању;
избе гавање судара; мане врисање у пловидби; пловидба у оте жаним условима (природне и ве штачк е сме тње – магла, к иша, сне г, ве тар, уск и пролази,
мостови, к аблови и др); мане врисање у пре водницама, лук ама и пристаништима; вре ме нск а прогноза и водостање на унутрашњим водама; утицај ве тра и
воде не струје на пловидбу;
3) Пловила и њих ово к оришће ње : врста, мате ријали и начин градње пловила, к ао и одржавање ; опре ма и уре ђаји; к рма и к рмаре ње ; сре дства за
гаше ње пожара и поступак у случају пожара; продора воде , насук ивања и пада лица у воду; сидре ње и ве зивање пловила; помоћ у случају не пре двиђе них
догађаја и употре ба опре ме за спасавање ; спре чавање загађе ња са пловила;
4) Познавање мотора: основни појмови о раду мотора; бе нзинск и и дизе л мотори; припре ма мотора за погон; упућивање и заустављање мотора;
к онтролни инструме нти на мотору и к онтрола рада мотора; врсте х лађе ња и подмазивања мотора; к онтрола и одржавање ак умулатора; отк лањање мањих
к варова на мотору; врсте горива; ме ре пре дострожности при узимању и употре би горива;
5) Конструк ција и опре ма пловила и слагање те ре та: главни де лови пловила; опре ма палубе ; палубни уре ђаји; главне диме нзије пловила, надвође ,
газ; основни појмови о стабилите ту пловила; основни појмови о прамчаној и к рме ној пре те зи; начин ук рцавања – иск рцавања; сме штај запаљивих
мате рија;
6) О снови пружања прве помоћи: ме х аничк и и топлотни извори повре да на пловилу; прва помоћ к од повре де (пре лома, сунчанице , давље ња у води,
опе к отина, поступак ве штачк ог дисања, сре дства за пружање прве помоћи);
7) Радиоте ле фонск а служба: исправе бродск ог радиоте ле фонск ог уре ђаја; служба бде ња; рад у луци; надзор и инспе к ција; сме штај
радиоте ле фонск ог уре ђаја; де лови радиоте ле фонск ог уре ђаја; ме ре против сме тњи, иде нтифик ација и позивни знак ови; општи поступак за успостављање
ве зе ; сигнали за опасност; позив и порук а о опасности; сигнали и порук е о х итности и сигнали и порук е о бе збе дности; ре д прве нства у радио саобраћају;
прове ра радиоте ле фонск ог уре ђаја пре пуштања у рад; прак тично рук овање радиоте ле фонск им уре ђаје м.
Као извори и лите ратура за припре мање пре дме та: пловидбе ни прописи на унутрашњим водама, к ористе се зак он к ојим се уре ђује пловидба и лук е
на унутрашњим водама, уре дба к ојом се уре ђују правила пловидбе на унутрашњим водним путе вима, други одговорајући прописи к ојима се уре ђује
пловидба, приручници за полагање стручног испита за управљање чамце м.

Члан 8.
Прак тични де о стручног испита за управљача чамце м обух вата управљање чамце м у пловидби, пристајање , сидре ње и изве зивање , рук овање опре мом
и уре ђајима, припре му, упућивање , к онтролу рада и заустављање мотора.
Начин полагања стручног испита

Члан 9.
Писме на пријава за полагање стручног испита подноси се надле жној лучк ој к апе танији, односно испостави лучк е к апе таније .
Пријава за полагање стручног испита садржи име и пре зиме , датум и ме сто рође ња, пре бивалиште , назначе ње к ате горије чамца за к оју се пријављује
полагање испита, к ао и ре гистарск и број личне к арте за држављане Ре публик е С рбије , односно личне к арте за странце или путне исправе за стране
држављане .
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Уз пријаву подносе се док ази да к андидат испуњава услове за полагање стручног испита, и то:
1) фоток опија личне к арте за држављане Ре публик е С рбије , односно личне к арте за странце или путне исправе за стране држављане ;
2) ле к арск о уве ре ње да испуњава услове за управљање чамце м;
3) док аз да зна ве штину пливања;
4) док аз о уплати сре дстава на име трошк ова полагања стручног испита и административне так се .

Члан 10.
С тручни испит полаже се пре д к омисијом за полагање стручног испита (у даље м те к сту: к омисија), к оју образује министар надле жан за послове
саобраћаја (у даље м те к сту: министар).
Комисија се састоји од пре дсе дник а, два члана и се к ре тара, к оји имају заме ник е .
Пре дсе дник , чланови и се к ре тар к омисије , односно њих ови заме ници, име нују се на пе риод од че тири године .
Пре дсе дник и чланови к омисије , односно њих ови заме ници, су испитивачи градива из поје диних пре дме та.
На пре длог пре дсе дник а к омисије , могу се за поје дине пре дме те ангажовати испитивачи ван састава к омисије .
Административно-стручне послове за к омисију обавља се к ре тар.
Пре дсе дник у, члановима к омисије , њих овим заме ницима и испитивачима припада нак нада за рад у к омисији, чија се висина одре ђује ре ше ње м о
ње ном образовању.

Члан 11.
Пре дсе дник к омисије одре ђује датум, вре ме и ме сто полагања испита о че му се к ре тар к омисије обаве штава к андидате истицање м обаве ште ња на
огласној табли лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније .
С е к ре тар к омисије прима пријаве за испит, утврђује иде нтите т к андидата увидом у личну к арту и упознаје к андидате о начину полагања испита.

Члан 12.
С тручни испит састоји се од усме ног де ла и прак тичног де ла.
Прак тични де о стручног испита полаже се на одговарајуће м чамцу.
За спровође ње прак тичног де ла стручног испита из става 2. овог члана, к андидати у договору са надле жном лучк ом к апе танијом, односно испоставом
лучк е к апе таније обе збе ђују је дно пловило за потре бе полагања прак тичног де ла испита.
Кандидат се на стручном испиту оце њује посе бно за свак и пре дме т усме ног де ла и прак тичног де ла оце ном „задовољио” или „није задовољио”.
Коначан успе х к андидата на стручном испиту утврђује к омисија.
Коначан успе х к андидата оце њује се оце ном: „положио”, „упућује се на поправни испит” или „није положио”.
О це ном „положио” оце њује се к андидат к оји је задовољио из свих пре дме та усме ног де ла и прак тичног де ла стручног испита.
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О це ном „упућује се на поправни испит” оце њује се к андидат к оји није задовољио из је дног пре дме та усме ног де ла, или из прак тичног де ла стручног
испита.
О це ном „није положио” оце њује се к андидат к оји није задовољио из више од је дног пре дме та усме ног де ла, или из је дног пре дме та усме ног де ла и
прак тичног де ла стручног испита.

Члан 13.
Кандидат к оји није положио стручни испит може поново да полаже испит у рок у к оји не може да буде к раћи од 15 дана од дана пре тх одног полагања
испита.
Кандидат може само је данпут полагати поправни испит, у рок у к оји не може да буде к раћи од се дам дана од дана пре тх одног полагања испита.
Кандидат к оји на поправном испиту не задовољи сматра се да није положио стручни испит.

Члан 14.
Ак о к андидат не приступи полагању стручног испита, а свој изостанак писме но не оправда пре поче тк а полагања испита, односно ак о не оправдано
одустане од започе тог полагања испита, сматраће се да није положио стручни испит.
Започе то полагање испита може се одложити ак о је к андидат због боле сти или из другог оправданог разлога спре че н да настави полагање испита.
О одлагању стручног испита одлучује к омисија.

Члан 15.
Комисија сачињава записник о одржаном стручном испиту у к оји се уносе подаци од значаја за ток стручног испита (датум и ме сто одржавања, чланови
к омисије , број к андидата и збирни успе х к андидата), и посе бан записник о полагању стручног испита за свак ог к андидата са оце нама за свак и пре дме т и
к оначним успе х ом на стручном испиту.
Записник о одржаном стручном испиту потписују пре дсе дник и се к ре тар к омисије .
Посе бан записник о полагању стручног испита за свак ог к андидата потписују пре дсе дник , чланови и се к ре тар к омисије , односно њих ови заме ници
или испитивачи ван састава к омисије , к оји су уче ствовали у раду к омисије на стручном испиту.
С е к ре тар к омисије води е виде нцију к андидата к оји су положили стручни испит к оји садржи: податк е о к андидату к оји је положио испит, број
е виде нције , име и пре зиме , датум и ме сто рође ња, пре бивалиште , датум и ме сто полагања испита, успе х на испиту, датум издавања уве ре ња.

Члан 16.
На основу ре зултата стручног испита, к андидату к оји је положио испит, издаје се уве ре ње о положе ном стручном испиту.
Уве ре ње из става 1. овог члана садржи:
1) назив лучк е к апе таније , односно испостави лучк е к апе таније к оја је издала уве ре ње ;
2) пропис на основу к ога се издаје уве ре ње ;
3) име , пре зиме , ЈМБГ, датум и ме сто рође ња к андидата;
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4) назив испита и датум полагања;
5) назначе ње к ате горије чамца к ојом лице може да управља;
6) број из е виде нције , датум и ме сто издавања уве ре ња;
7) потпис пре дсе дник а к омисије и пе чат министарства.
Уве ре ње из става 1. овог члана ове рава се пе чатом лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније .
Дозвола за управљање

Члан 17.
Чамце м, плове ћим те лом или плутајућим обје к том управља лице к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м одговарајуће к ате горије .
Дозволу за управљача чамце м из става 1. овог члана издаје надле жна лучк а к апе танија, односно испостава лучк е к апе таније лицу к оје испуњава
услове из члана 4. овог правилник а.

Члан 18.
Дозволу за управљача чамце м издаје лучк а к апе танија, односно испостава лучк е к апе таније на зах те в лица из члана 4. овог правилник а.
Лице , уз зах те в за издавање дозволе за управљача чамце м, подноси уве ре ње о положе ном стручном испиту, ле к арск о уве ре ње к оје није старије од
ше ст ме се ци, две фотографије ве личине 30х 35m m и док азе о уплати административне так се за издавање дозволе и нак наде за образац дозволе .
Лице к оје посе дује овлашће ње о оспособље ности члана посаде бродова трговачк е морнарице , уз зах те в за издавање дозволе за управљача чамце м
подноси фоток опију овлашће ња о оспособље ности, две фотографије ве личине 30х 35m m и док азе о уплати административне так се за издавање дозволе и
нак наде за образац дозволе .
Лице чија је дозвола за управљача чамце м не стала, изгубље на или оште ће на, уз зах те в за издавање нове дозволе за управљача чамце м, лучк ој
к апе танији, односно испостави лучк е к апе таније подноси док уме нта из става 2. овог члана осим ле к арск ог уве ре ња.
Лице к оје је изгубило дозволу за управљача чамце м издату од стране органа или организације Ре публик е С рбије к оји су раније спроводили стручни
испит, уз зах те в и док уме нта из става 2. овог члана, осим ле к арск ог уве ре ња, прилаже и потврду да је положило стручни испит издату од органа или
организације Ре публик е С рбије к оји су спроводили стручни испит.
Лицу к оје посе дује уве ре ње за управљача и рук оваоца чамце м, односно морнара на плове ће м построје њу, уз зах те в за издавање нове дозволе за
управљање лучк ој к апе танији, односно испостави лучк е к апе таније подноси док уме нта из става 2. овог члана, к ао и старо уве ре ње , осим ле к арск ог
уве ре ња.
С трани држављанин к оји же ли да заме ни инострану дозволу за управљача чамце м за дозволу за управљача чамце м из члана 3. овог правилник а, уз
зах те в за заме ну иностране дозволе за управљача чамце м подноси важе ћу инострану дозволу за управљача чамце м и пре вод ове ре н од овлашће ног судск ог
тумача, исправу к ојом се потврђује к ојом к ате горијом чамца подносилац зах те ва може да управља ак о се из те к ста иностране дозволе за управљача чамце м
то не може да утврди, ле к арск о уве ре ње к оје није старије од ше ст ме се ци, док аз о иде нтите ту (важе ћу личну к арту за странце или путну исправу) на увид,
док аз о одобре ном боравк у у Ре публици С рбији дуже м од ше ст ме се ци, к ао и док азе о уплати административне так се за издавање дозволе за управљача и
нак наде за образац дозволе за управљача чамце м.

Члан 19.
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На зах те в лица к оје је сте к ло дозволу за управљача чамце м у ск ладу са одре дбама члана 17. овог правилник а, Лучк а к апе танија Бе оград издаје
Ме ђународну дозволу за управљача пловилом за ре к ре ацију у ск ладу са одре дбама Ре золуције Ек ономск е к омисије Ује диње них нација за Европу број 40.
Ме ђународна дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију из става 1. овог члана, издаје се бе з полагања додатног стручног испита.
Лице к оје је подне ло зах те в за издавање Ме ђународне дозволе за управљача пловилом за ре к ре ацију само за управљање је дрилицом, уз зах те в
подноси док уме нта из члана 18. став 2. овог правилник а, к ао и исправу к ојом се потврђује да је завршило морнарск и испит при Је дриличарск ом саве зу
С рбије , к ао и так мичарск у к њижицу.
Зах те в за издавање Ме ђународне дозволе за управљача пловилом за ре к ре ацију заје дно са док уме нтима из става 3. овог члана, лице подноси лучк ој
к апе танији пре ма ме сту свог пре бивалишта, к оја зах те в и док уме нта доставља Лучк ој к апе танији Бе оград.
Лучк а к апе танија Бе оград ће на обрасцу Ме ђународне дозволе за управљача пловилом за ре к ре ацију назначити к ојом врстом чамца је ималац
овлашће н да управља.
Обрасци дозвола за управљача чамцем

Члан 20.
Дозвола за управљача чамце м к ате горије А је саставље на на српск ом је зик у и дата је на О брасцу бр. 1 – Дозвола за управљача чамце м к ате горије А,
к оји је одштампан уз овај правилник и чини ње гов саставни де о.
Дозвола за управљача чамце м к ате горије Б је саставље на на српск ом је зик у и дата је на О брасцу бр. 2 – Дозвола за управљача чамце м к ате горије Б,
к оји је одштампан уз овај правилник и чини ње гов саставни де о.
Ме ђународна дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију је саставље на на српск ом и е нгле ск ом је зик у и дата је на О брасцу бр. 3 – Ме ђународна
дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију, к оји је одштампан уз овај правилник и чини ње гов саставни де о.
О брасци дозвола из ст. 1. и 2. овог члана су плаве боје , ве личине папира 90 x 60 m m , пре к о к ога се ставља заштитна пластична фолија.
О бразац дозволе из става 3. овог члана је плаве боје , ве личине 8 x 54 m m на папиру к оји има ISO стандард 7810.

Члан 21.
О бразац дозволе за управљача чамце м к ате горије А на пре дњој страни садржи те к ст: „Дозвола за управљача чамце м к ате горије А, Ре публик а С рбија,
назив министарства и лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније к оја издаје дозволу”, к ао и ме ста за уписивање податак а, и то:
1) пре зиме и име имаоца дозволе ;
2) датум и ме сто рође ња имаоца дозволе ;
3) број дозволе ;
4) фотографија имаоца дозволе ;
5) адре са имаоца дозволе ;
6) држављанство имаоца дозволе ;
На задњој страни образац садржи те к ст: „Дозвола за управљача чамце м к ате горије А издаје се на основу члана 17. Правилник а о условима к оје морају
да испуњавају лица за управљање чамце м, плове ћим те лом или плутајућим обје к том, програму, трошк овима и начину полагања стручног испита за
управљање чамце м, плове ћим те лом и плутајућим обје к том, к ао и образац, садржина, начин издавања и трајања дозволе за управљање , („С лужбе ни
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гласник РС ”, број 86/14)”, к ао и ме ста за уписивање податак а, и то:
1) ме сто издавања дозволе ;
2) датум издавања дозволе ;
3) датум до к ада важи дозвола;
4) потпис ше фа лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније к оја издаје дозволу;
5) потпис имаоца дозволе ;
6) се ријск и број дозволе .
У позадини пре дње и задње стране обрасца дозволе налази се Мали грб Ре публик е С рбије .

Члан 22.
О бразац дозволе за управљача чамце м к ате горије Б на пре дњој страни садржи те к ст: „Дозвола за управљача чамце м к ате горије Б, Ре публик а С рбија,
назив министарства и лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније к оја издаје дозволу”, к ао и ме ста за уписивање податак а, и то:
1) пре зиме и име имаоца дозволе ;
2) датум и ме сто рође ња имаоца дозволе ;
3) број дозволе ;
4) фотографија имаоца дозволе ;
5) адре са имаоца дозволе ;
6) држављанство имаоца дозволе .
На задњој страни образац садржи те к ст: „Дозвола за управљача чамце м к ате горије Б се издаје на основу члана 17. Правилник а о условима к оје морају
да испуњавају лица за управљање чамце м, плове ћим те лом или плутајућим обје к том, програму, трошк овима и начину полагања стручног испита за
управљање чамце м, плове ћим те лом и плутајућим обје к том, к ао и образац, садржина, начин издавања и трајања дозволе за управљање , („С лужбе ни
гласник РС ”, број 86/14)”, к ао и ме ста за уписивање податак а, и то:
1) ме сто издавања дозволе ;
2) датум издавања дозволе ;
3) датум до к ада важи дозвола;
4) потпис ше фа лучк е к апе таније к оја издаје дозволу;
5) потпис имаоца дозволе ;
6) се ријск и број дозволе .
У позадини пре дње и задње стране обрасца дозволе налази се Мали грб Ре публик е С рбије .

Члан 23.
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О бразац Ме ђународне дозволе за управљача пловилом за ре к ре ацију на пре дњој страни у горње м де лу на сре дини садржи те к ст: „Ме ђународна
дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију”, на ле вој страни обрасца ме ђународну ознак у Ре публик е С рбије „SR B” исписану ве лик им словима, бе ле
боје латиничним писмом на правоугаоник у плаве боје , у горње м де сном углу ре чи: „РЕПУБЛИКА С РБИЈА” са пре водом на е нгле ск и је зик исписане словима
бе ле боје , испод к ојих се налази Мали грб Ре публик е С рбије , ласе рск и штампана црно-бе ла фотографија имаоца исправе ве личине 30x 24 m m , и се ријск и
број дозволе , док се са де сне стране налазе ре дни броје ви и уз њих ме ста за уписивање податак а, и то:
1) пре зиме имаоца дозволе ;
2) име имаоца дозволе ;
3) датум и ме сто рође ња имаоца дозволе ;
4) датум издавања дозволе ;
5) број дозволе ;
6) фотографија имаоца дозволе ;
7) потпис имаоца дозволе ;
8) адре са имаоца дозволе ;
9) држављанство имаоца дозволе ;
10) воде и врста пловила за ре к ре ацију за к оје се дозвола издаје , при че му се за унутрашње воде к ористи ознак а: „I”, за приобалне воде (море ) –
ознак а: „C ”, за чамце – ознак а: „M” и за је дрилице – ознак а: „S”;
11) пловило не пре к орачује (дужину, запре мину, снагу);
12) дозвола важи до;
13) назнак у да је дозволу издала Лучк а к апе танија Бе оград;
14) назив министарства надле жног за послове саобраћаја;
15) посе бни услови за управљање чамце м, односно је дрилицом одре ђе ним од стране Је дриличарск ог саве за С рбије .
На задњој страни обрасца је у горње м де лу те к ст: „Ме ђународна дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију (издата у ск ладу са Ре золуцијом број
40 UNEC E Радне групе за унутрашњи водни транспорт)” са пре водом на е нгле ск и је зик , к ао и те к стуално објашње ње за ме ста за уписивање податак а уз
ре д. бр. 1)–15) на пре дњој страни.
У позадини пре дње и задње стране обрасца налази се стилизовани чамац.

Члан 24.
Број дозволе из члана 21. став 1. тачк а 3), члана 22. став 1. тачк а 3) и члана 23. став 1. тачк а 5) овог правилник а, састоји се од ск раће не ознак е
лучк е к апе таније , односно испоставе лучк е к апе таније к оја је издала дозволу и ре дног броја из е виде нције издатих дозвола.
С к раће не ознак е лучк их к апе танија су:
1) Лучк а к апе танија Бе здан – БЕ;
2) Лучк а к апе танија Нови С ад – НС ;
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3) Лучк а к апе танија Бе оград – БГ;
4) Лучк а к апе танија С ме де ре во – С Д;
5) Лучк а к апе танија Ве лик о Градиште – ВГ;
6) Лучк а к апе танија Прах ово – ПР;
7) Лучк а к апе танија С е нта – С Т;
8) Лучк а к апе танија С ре мск а Митровица – С М.
С к раће не ознак е испостава лучк их к апе танија су:
1) испостава Лучк е к апе таније Бе здан у Апатину – БЕ/ИАП:
2) испостава Лучк е к апе таније Бе оград у Панче ву – БГ/ИПА;
3) испостава Лучк е к апе таније Прах ово у Кладову – ПР/ИКЛ;
4) испостава Лучк е к апе таније Нови С ад у Тите лу – НС /ИТЛ.

Члан 25.
Рок трајање дозволе за управљача чамце м и Ме ђународне дозволе за управљача пловилом за ре к ре ацију је де се т година од дана издавања.
Рок трајања дозволе к оја се издаје уме сто дозволе к оја је изгубље на, оште ће на, или к оја је издата по ранијим прописима је исти к ао и рок до к ада је
важила та дозвола, односно највише де се т година од дана издавања.

Члан 26.
Дозвола се продужава на рок од највише де се т година.
Лице , уз зах те в за продуже ње дозволе , подноси дозволу к ојој је исте к ао рок важе ња, две фотографије ве личине 35х 30 m m , фоток опију личне к арте и
док азе о уплати административне так се за издавање дозволе и нак наде за образац дозволе .
Лицу к оје је навршило 65 година старости, дозвола се продужава на три године .
Лицу за к оје је на ле к арск ом пре гле ду утврђе но да има изве сне физичк е или псих иче не достатк е к оји нису пре дстављали сме тњу за издавање дозволе ,
али постоје изгле ди да ће се ње гово здравстве но стање погоршати к роз к раће вре ме , дозвола се продужава до рок а до к оје г важи ле к арск о уве ре ње .
Лица из ст. 3. и 4. овог члана, уз зах те в за продуже ње дозволе , поре д док аза из става 2. овог члана прилажу и ле к арск о уве ре ње к оје није старије од
ше ст ме се ци.

Члан 27.
Даном ступања на снагу овог правилник а пре стају да важе Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и
рук оваоца чамца („С лужбе ни гласник РС ”, број 18/97) и Правилник о начину стицања стручне оспособље ности и о програму стручних испита посаде
одре ђе них пловних обје к ата („С лужбе ни гласник С РС ”, број 19/78).
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Члан 28.
О дре дбе члана 19. овог правилник а приме њиваће се од 1. маја 2015. године .

Члан 29.
О вај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „С лужбе ном гласник у Ре публик е С рбије ”.
Број 110-00-00066/2014-25
У Бе ограду, 1. августа 2014. године
Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.
Прилози
О бразац бр. 1 – Дозвола за управљача чамце м к ате горије А
О бразац бр. 2 – Дозвола за управљача чамце м к ате горије Б
О бразац бр. 3 – Ме ђународна дозвола за управљача пловилом за ре к ре ацију
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