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ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

ЗАКОН О ТРГОВАЧКОМ БРОДАРСТВУ 
 

Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона обухватају вршење надзора над: 

1) обављањем међумесне линијске пловидбе и превоза за сопствене потребе; 

2) обављањем делатности возара унутрашње пловидбе; 

3) обављањем делатности бродског агента и агента посредника; 

4) обављањем делатности поморске компаније и пословног менаџера поморске компаније; 

 

 

ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ И УПИСУ ПЛОВИЛА 
 

Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона обухватају вршење надзора над: 

1) исправама бродова и других пловила којима се потврђује државна припадност пловила; 

2) бродовима и другим пловилима у погледу идентификацијских ознака. 

 

 

ЗАКОН О ПОМОРСКОЈ ПЛОВИДБИ 
 

Послови надзора над спровођењем одредби овог закона о безбедности поморске пловидбе 
обухватају вршење надзора над: 

1) домаћим пловилима у погледу њихове способности за пловидбу или употребу; 

2) вршењем радио-службе која служи безбедности пловидбе и заштити људског живота на мору и 
одржавањем и радом те службе; 

3) превозом лица и ствари у погледу заштите људских живота и имовине; 



4) заштитом морске средине од загађења са пловила; 

5) обављањем метеоролошке службе на бродовима ради безбедности пловидбе; 

6) условима живота и рада помораца на бродовима; 

7) обављањем посредовања при запошљавању помораца; 

8) спровођењем одредби Главе XI-2 SOLAS Конвенције, дела А ISPS Правилника и овог закон 

 

 

ЗАКОН О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА 
 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор прегледа пловила, бродске исправе и књиге, исправе 
и књиге других пловила, исправе чланова посаде брода и других пловила, луке, пристаништа, 
привремена претоварна места,привремени гранични прелази, марине, купалишта, водни пут, 
пловидбу, изградњу објеката на пловном путу који утичу на безбедност пловидбе, објекте 
безбедности пловидбе, загађивање животне средине са пловила, превоз путника и ствари, као и 
другу потребну документацију од значаја за инспекцијски надзор. 

 

Послови надзора над спровођењем одредаба овог закона обухватају вршење надзора над: 

1) бродовима и другим пловилима у погледу заштите лица на броду, односно другим 
пловилима и заштите животне средине од загађивања са пловила; 

2) бродовима и другим пловилима у погледу њихове способности за пловидбу; 

3) спровођење међународног режима лука у складу са међународним обавезама Републике 
Србије и стањем лука отворених за међународни саобраћај, испуњавању услова за безбедност 
пловидбе зимовника, сидришта и преводница на водним путевима, као и лука отворених за 
домаћи саобраћај, пристаништа, привремених претоварних места и марина; 

4) спровођењем сигурносних планова који се односе на брод и објекте безбедности пловидбе 
и лица одговорна за сигурност, а над спровођењем сигурносних планова у лукама отвореним за 
међународни саобраћај у сарадњи са инспекторима министарства надлежног за унутрашње 
послове; 

5) техничком одржавању водних путева и објектима безбедности пловидбе на њима; 

6) вршењем радио-службе која служи безбедности пловидбе и заштити људског живота на 
водним путевима и одржавањем и радом те службе. 

 

 



ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ ИНСПЕКЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ 

Руководилац инспекције  1 

Инспектора  4 

Службени аутомобил 3 

Службени чамац  5 (3 инспекцијска +  2 чамца која 
припадају лучким капетанијама) 

 

Одобрена количина горива по чамцу (50.000 динара месечно) тренутно задовољава потребе у 

односу на број инспектора 

Процењена потреба  количине уља за чамце износи 72 галона (фабричко паковање) на годишњем 

нивоу. 

НУМЕРИЧКИ ПРЕГЛЕД  СУБЈЕКАТА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА НАДЗОР 

Правна лица која поседују регистроване 

бродове 

101 

Регистровани бродови 367 

Плутајући објекти за привредне сврхе 231 

Чамци за привредне сврхе 146 

Чамци за рекреативне сврхе Процена око 12 000 

Плутајући објекти за рекреативне сврхе Процена око 2 000 

Лучки оператери или у поступку да то постану 62 

 

Имена правних и физичких лица која поседују бродове, имена регистрованих бродова, 

регистарске ознаке плутајућих објеката као и имена њихових власника налазе се свакодневно 

доступна у електронском уписнику бродова које ажурира Управа за утврђивање способности 

бродова за пловидбу. 

Списак лучких оператера доступан је свакодневно у електронском  уписнику лучких оператера 

који води и ажурира Агенција за управљање лукама.   

Због природе посла наведене цифре варирају, те је потребно ажурирати их сваке године ради 

бољег планирања инспекцијског надзора. 

 

 



ПРОЦЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ СА ВИСОКИМ СТЕПЕНОМ РИЗИКА 

 

1. ПЛОВИДБА И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ (ВАЖЕЋЕ БРОДСКЕ ИСПРАВЕ И КЊИГЕ, ВАЖЕЋЕ 

ИСПРАВЕ ЧЛАНОВА ПОСАДЕ, ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ, КОНТРОЛА 

КОРИШЋЕЊА РИС-А И РИС ОПРЕМЕ)  

2. ПРЕТОВАР РОБЕ И ПУТНИКА ИЗВАН ЛУКА И ПРИСТАНИШТА 

3. КОНТРОЛА БАГЕРА И ПРАТЕЋИХ ПЛОВИЛА ПРИЛИКОМ ИСКОПА ПЕСКА И ШЉУНКА НА 

ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА РС 

4. КОНТРОЛА ПО РЕШЕЊИМА О ОТВАРАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ШЉУНК, ПЕСКА И ДР. 

5. ЛУЧКЕ НАКНАДЕ И ТАКСЕ 

6. ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ И ЧАМЦИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 

7. СКЕЛЕ И СКЕЛСКИ ПРЕЛАЗИ 

8. РАД АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ ПОМОРАЦА 

 

ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Врста  Активности  Период обављања  Учесталост  

Лучки оператери  Важност одобрења, 

сигурноносни план, безбедан 

прихват пловила, достављање 

сажетих пријава, плаћање 

лучких накнада 

Јануар – мај 1 

Плутајући објекти 

за привредне 

активности 

Исправе и књиге, стручни 

надзор објекта, 

идентификација,опрема 

обележја и синализација 

Март – октобар 1 

Скелски прелази  важност одобрења,безбедан 

прилаз за пристајање и 

извезивање скеле  

април – септембар  1 

Агенције за 

посредовање у 

Обављање делатности на Јануар-децембар 1 



запошљавању 

помораца 

основу овалшћења МГСИ 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПРИ КОЈИМА СУБЈЕКТИ НЕЋЕ БИТИ ОБАВЕШТАВАНИ ЗБОГ ОПРАВДАНЕ 

БОЈАЗАНИ ДА БИ ОБАВЕШТЕЊЕ УМАЊИЛО ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Активности  Период обављања  

Превоз путника и робе, преглед пловила, 

бродске исправе и књиге, исправе и књиге 

других пловила, исправе чланова посаде брода 

и других пловила, број укрцаних лица на 

пловилима, луке, пристаништа, привремена 

претоварна места, марине купалишта, водни 

пут, пловидба, изградња објеката на пловном 

путу који утичу на безбедност пловидбе, објекте 

безбедности пловидбе, загађивање животне 

средине са пловила, привремени гранични 

прелази,  

Јануар - децембар 

 

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

Инспекцијски надзор у водном саобраћају у делокругу надлежности Покрајинског секретаријата 

за енергетику, грађевинарство и саобраћај спроводи се на државним  водним путевима на 

територији  АП Војводине, што чини 527,5 km категоризованог водног пута: 

Пловни канал хидросистема ДТД Део водног пута Категорија  

Бечеј-Богојево од km 0 до km 90+200 III 

Нови Сад-Савино Село 
од km 0 до km 4+400 Vа 

од km 4+400 до km 39+100 III 

Врбас-Бездан од km 6+300 до km 80+900 II 

Оџаци-Сомбор од km 0 до km 27+800 III 

Бачки Петровац-Каравуково од km 0 до km 52 I 

Пригревица-Бездан од km 0 до km 31+700 II 

Косанчић-Мали Стапар 
од km 0 до km 3+500 II 

од km 4+500 до km 21+100 I 

Бездан-Баја од km 0 до km 12+700 I 

Банатска Паланка-Нови Бечеј 

од km 0 до km 8+700 Vа 

од km 8+700 до km 26 III 

од km 26 до km 27+500 II 

од km 27+500 до km 147+300 III 

Кикиндски канал од km 0 до km 32 II 



Поред наведених сектора категорисаних државних путева, инспекцијски надзор се спроводи и на 

осталин  некатегорисаним акваторијама на територији АП Војводине, на којима се обавља 

пловидба и  активности који су у складу са меродавним законима предмет инспекцијског надзора.  

Број инспектора : 1 

 

КОНТРОЛА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 

Контрола поверених послова вршиће се кроз редовне месечне извештаје 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

1. ПЛОВИДБА И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ 

У  овој области преимећено је да власници бродова (тренутно регистровано 101 правно и 

физичко лице) у зимском периоду када нема посла држе бродове без адекватних посада и 

надзора односно без решења о распреми надлежне Лучке капетаније. Ради превентивног 

деловања дописом  обавестити све власнике бродова о њиховим законским обавезама у 

овом погледу. Због степена ризика и досадашње лоше праксе власника бродова овај 

допис слати једном месечно у свим јесењим и зимским месецима(октобар, новембар, 

децембар, јануар и фебруар) 

У току месеца јануара послати допис власницима бродова који би садржао контролне 

листе за преглед бродова и понудити им да изврше самоконтролу својих објеката. Овај 

поступак имао би за циљ да упути власнике бродова у будући начин инспекцијског 

надзора као и да сами  стекну слику о стању пловила. Тамо где је могуће пронаћи мејл 

адресе послати и дигиталне верзије  правилника који детаљније  регулишу област 

пловидбе. 

2. ОБЈЕКТИ У НАУТИЧКОМ ТУРИЗМУ  

У сарадњи са Сектором за водни саобраћај у оквиру организоване презентације закона 

пажњу посветити општинама на чијим територијама се одвијају спортске и туристичке 

манифестације које у складу са законом захтевају прибављање дозвола од стране 

надлежних лучких капетанија. 

Циљ је информисати органе локалне самоуправе како би се на време долазило до 

квалитетних информација са терена на основу којих би могло да се реагује. Наведена 

разговори би укључивали информисање у вези врста активности на води,одржавања 

спортских приредби, врста и изгледа пловила, најосновније документације, броја особа 

предвиђених за превоз и правила која регулишу безбедност истих. 

 

 



3. СЛЕЛСКИ ПРЕЛАЗИ И СКЕЛЕ 

 

На основу података о регистрованим скелским прелазима  у вансезонском периоду 

упутити допис општинама на чијим територијама се налазе исти, који ће садржати уптства 

о спровођењу наутичких услова која се налазе у одобрењу издатим од Министарства 

грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре.  

 

4. ПЛОВИЛА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

У току месеца јануара послати допис власницима пловила за јавни превоз који би садржао 

контролне листе за преглед пловила и понудити им да изврше самоконтролу својих 

објеката. Овај поступак имао би за циљ да упути власнике пловила у будући начин 

инспекцијског надзора као и да сами  стекну слику о стању пловила. Тамо где је могуће 

пронаћи мејл адресе послати и дигиталне верзије  правилника који детаљније  регулишу 

област пловидбе. 

 

5. ПРИПРЕМЕ БРОДАРСТВА ЗА ЗИМСКИ ПЕРИОД 

 

У сарадњи са Лучким капетанијама правовремено обавестити бродарство(средином 

новембра, уколико временске прогнозе не предвиђају раније погоршање времена) о 

локацији, капацитету и начину коришћења зимовника предвиђених за склањање пловила 

у случају појаве леда, високих вода и других временских неприлика. Ове објаве извршити 

путем саопштења бродарству и било би пожељно преко средстава јавног информисања. 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊА 

АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. Праћење информација путем електронског уписника бродова. 

2. Праћење информација путем речног информационог система. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

активност Број дана у седмици 

Израда решења, прекршајних пријава, 

дописа и др. 

1 до 2 

Рад по представкама  1 до 2 

Редован и контролни инспекцијски надзор Најмање 2 дана 

*Планирани број редовних и контролних инспекцијских прегледа по инспектору 

износи 4 недељно. 

 

  

 

 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

                                                                                              БЕЗБЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ 

 

                                                                                                 БОЖИДАР ЈАГОДИЋ 


