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01 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О 

РАДУ 

 

 

 

Основни подаци: 

Република Србија 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

Нови Београд 

Народних хероја 30/ИИ 

Матични број 17855212 

ПИБ 107677749 

Шифра делатности: 8411 

Пословни рачун број: 840-742329843-37 

Адреса електронске поште: office@uprava-brodova.gov.rs 

 

 

Информатор о раду је сачињен у складу са одредбом члана 39. став 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10). 

Информатор о раду Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије (у 

даљем тексту: Управа) објављен је дана 30.09.2012. године на веб страници 

www.uprava-brodova.gov.rs, link: 

http://www.uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/informator.html 

 

Последње ажурирање података у Информатору о раду извршено је 02.10.2015. године. 

 

Особа одговорна за тачност и потпуност података у Информатору о раду је Слободан 

Милошевић, директор Управе. 

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Управе за утврђивање способности 

бродова за пловидбу је: 

Александар Михаиловић, руководилац Групе за развој, безбедност и управљање 

ризицима 

тел: 011 2 60 70 80 

e-mail: aleksandar.mihailovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Увид у Информатор о раду се може остварити лично или набавити писана верзија на 

поштанској адреси Народних хероја 30, 11070 Нови Београд, ИИ спрат уз надокнаду 

нужних трошкова штампања. За електронску форму заинтерасовано лице се може 

обратити на следеће e-mail адресе: 

office@uprava-brodova.gov.rs 

aleksandar.mihailovic@uprava-brodova.gov.rs. 

 

http://www.mpravde.gov.rs/
http://www.mpravde.gov.rs/cr/articles/ministarstvo/informator-o-radu/informator-o-radu.html
mailto:milan.mrakovic@mpravde.gov.rs
mailto:kabinet@mpravde.gov.rs


 4 

 

 

02 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
 

 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник Републике 

Србије" број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 46. Закона о државним службеницима 

("Службени гласник Републике Србије" број 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 

64/07 и 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за 

унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе ("Службени гласник Републике Србије", број 81/07-

пречишћен текст и 69/08, 98/12 и 87/13), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и 

мерилима за опис радних места државних службеника ("Службени гласник Републике 

Србије" број 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15 и 102/15), члана 

4. Уредбе о разврставању радних места намештеника ("Службени гласник Републике 

Србије" број 5/06 и 30/06) и чланова 5, 14. и 16. Уредбе о управним окрузима 

("Службени гласник Републике Србије" број 15/06), Министар грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре донео је Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре број 110-00-22/2014-18 од 09.07.2014. године на који је Влада 

Републике Србије дала сагласност на основу Закључка 05 број 110-7661/2014-1 од 

12.07.2014. 

 

У Министарству је, за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и 

стручних послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу, образован 

орган управе у саставу министарства и то Управа за утврђивање способности бродова 

за пловидбу. 

 

 

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 
 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа), као 

орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, у складу са чланом 6. Закона о министарствима ("Службени гласник 

Републике Србије" број 44/14, 14/15 и 54/15) обавља послове који се односе на: 

утврђивање способности брода за пловидбу вршењем техничког надзора над бродовима 

унутрашње и поморске пловидбе којим се утврђује да брод одговара захтевима 

Техничких правила, признавањем прозвођача, испитних институција и менаџмент 

квалитетом; развојем и управљањем ризицима, експертизом штета и удеса бродова, 

информативним технологијама и вођењем регистра бродова и регистра признатих 

произвођача и испитних институција и друге послове из делокруга Управе. 

 

 

Радом Управе руководи директор Управе. 

 

Директор: Слободан Милошевић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: slobodan.milosevic@uprava-brodova.gov.rs 

mailto:milena@kultura.gov.rs
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Директора Управе у његовом одсуству замењује помоћник директора који обавља и 

друге послове по налогу директора. 

 

 

Помоћник директора: Миленко Ракчевић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: milenko.rakcevic@uprava-brodova.gov.rs 

 

 

У Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу образују се следеће уже 

унутрашње јединице: (1) Одељење за технички надзор, (2) Одељење за индустријски 

надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и менаџмент квалитетом и (3) 

Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове. 

 

 

1. Одељење за технички надзор 
 

Начелник Одељења: Мишо Мацура 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: miso.macura@uprava-brodova.gov.rs 

 

Одељење за технички надзор обавља послове који се односе на: одобравање техничке 

документације на основу које се брод, чамац за јавни превоз, чамац и плутајући објекат 

за привредне сврхе и скела гради или преправља и техничке документације на основу 

које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема, који су намењени за градњу, 

преправку и поправку брода, чамца за јавни превоз, чамца и плутајућег објекта за 

привредне сврхе и скеле; надзор над градњом или преправкама; надзор над израдом 

материјала, машина, уређаја и опреме; основне, редовне, контролне и ванредне 

прегледе, као и баждарење постојећих бродова, чамаца за јавни превоз, чамаца и 

плутајућих објеката за привредне сврхе и скела, те надзор над извођењем преправки и 

обнављања оних делова брода, чамаца за јавни превоз, чамаца и плутајућих објеката за 

привредне сврхе и скела за које је прегледом утврђено да их треба поправити или 

обновити, као и обављање других стручних и техничких послова из ове области, и 

издавање и потврђивање бродских књига и исправа; обављање и других послова из 

делокруга Одељења. 

 

 

У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице: (1) Одсек 

за бродове унутрашње пловидбе и (2) Група за технички надзор поморских бродова, 

чамаца и плутајућих објеката за привредне сврхе. 

 

 

1.1. Одсек за бродове унутрашње пловидбе 
 

Шеф одсека: Дарко Шашић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: darko.sasic@uprava-brodova.gov.rs 

mailto:milena@kultura.gov.rs
mailto:miso.macura@uprava-brodova.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
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Одсек за бродове унутрашње пловидбе обавља послове који се односе на: одобравање 

техничке документације на основу које се брод унутрашње пловидбе,чамац унутрашње 

пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе гради или преправља и техничке 

документације на основу које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема, који 

су намењени за градњу, преправку и поправку брода унутрашње пловидбе, чамца 

унутрашње пловидбе за јавни превоз и скеле унутрашње пловидбе; надзор над градњом 

или преправкама; надзор над израдом материјала, машина, уређаја и опреме; основне, 

редовне, контролне и ванредне прегледе, као и баждарење постојећих бродова 

унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње 

пловидбе; надзор над извођењем преправки и обнављања оних делова брода 

унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње 

пловидбе за које је прегледом утврђено да их треба поправити или обновити; издавање 

и потврђивање бродских књига и исправа; обављање и других послова из делокруга 

Одсека. 

 

 

У Одсеку за бродове унутрашње пловидбе се образују следеће уже унутрашње 

јединице: (1) Група за машинске уређаје, електро-уређаје и материјале, (2) Група за 

бродоградњу и баждарење пловних објеката, (3) Група за бродове унутрашње пловидбе 

- Нови Сад, (4) Група за бродове унутрашње пловидбе – Апатин и (5) Група за заштиту 

на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине. 

 

 

1.1.1. Група за машинске уређаје, електро-уређаје и материјале 
 

Руководилац Групе: Милан Јовановић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: milan.jovanovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за машинске уређаје, електро-уређаје и материјале обавља послове који се 

односе на: одобравање техничке документације у области машинских, електро-уређаја 

и материјала, на основу које се брод унутрашње пловидбе, чамац унутрашње пловидбе 

за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе гради или преправља, и техничку 

документацију на основу које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема који су 

намењени за градњу, преправку и поправку брода унутрашње пловидбе чамаца 

унутрашње пловидбе за јавни превоз и скеле унутрашње пловидбе; надзор над градњом 

или преправкама, надзор над израдом материјала машина, уређаја и опреме, основне, 

редовне контролне и ванредне прегледе и надзор над извођењем преправки и 

обнављања оних делова брода унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за 

јавни превоз и скеле унутрашње пловидбе за које је прегледом утврђено да их треба 

поправити или обновити; издавање и потврђивање бродских књига за које је Управа 

Законом овлашћена; обављање и других послова из делокруга Групе. 

 

 

1.1.2. Група за бродоградњу и баждарење пловила 
 

Руководилац Групе: Марко Вујичић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

mailto:milan.jovanovic@uprava-brodova.gov.rs
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Е-адреса: marko.vujicic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за бродоградњу и баждарење пловила обавља послове који се односе на: 

одобравање техничке документације у области бродоградње и бродограђевинске 

опреме и области баждарења бродова, на основу које се брод унутрашње пловидбе, 

чамац унутрашње пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе гради 

преправља или баждари, и техничке документације на основу које се израђују бродске 

конструкције и трупови као и припадајућа опрема који су намењени за градњу, 

преправку и поправку брода унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за 

јавни превоз и скеле унутрашње пловидбе; надзор над градњом или преправкама, 

надзор над израдом бродских конструкција и трупова као и припадајуће опреме, 

основне, редовне контролне и ванредне прегледе и надзор над извођењем преправки и 

обнављања оних делова брода унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за 

јавни превоз и скеле унутрашње пловидбе за које је прегледом утврђено да их треба 

поправити или обновити; издавање и потврђивање бродских књига за које је Управа 

Законом овлашћена; обављање других послова из делокруга Групе. 

 

 

1.1.3. Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад 
 

Руководилац Групе: Јагош Бановић 

Телефон: +381 21 529 186 

Е-адреса: jagos.banovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад обавља послове који се односе на: 

надзор над градњом или преправкама бродова унутрашње пловидбе, надзор над 

израдом материјала, машина, уређаја и опреме, као и основне, редовне, ванредне и 

контролне прегледе постојећих бродова унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње 

пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе, те надзор над извођењем 

преправки и обнављања оних делова брода унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње 

пловидбе за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе за које је прегледом утврђено да 

их треба поправити или обновити; обављање и других послова из делокруга Групе. 

 

 

1.1.4. Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин 
 

Руководилац Групе: Жељко Санковић 

Телефон: +381 25 772 646, 772 963 

Е-адреса: zeljko.sankovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин обавља послове који се односе на: 

надзор над градњом или преправкама брода унутрашње пловидбе; надзор над израдом 

материјала, машина, уређаја и опреме, као и основне, редовне, контролне прегледе 

постојећих бродова унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за јавни превоз 

и скела унутрашње пловидбе, те надзор над извођењем преправки и обнављања оних 

делова брода унутрашње пловидбе, чамаца унутрашње пловидбе за јавни превоз и 

скела унутрашње пловидбе за које је прегледом утврђено да их треба поправити или 

обновити; обављање и других послова из делокруга Групе. 

 

mailto:marko.vujicic@uprava-brodova.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
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1.1.5. Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине 
 

Руководилац Групе: Милорад Вуковић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: milorad.vukovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине обавља 

послове које се односе на: утврђивање техничке сигурности уређаја, машина и опреме 

на бродовима унутрашње пловидбе, чамцима унутрашње пловидбе за јавни превоз и 

скелама унутрашње пловидбе који служе за одржавање безбедности пловидбе тих 

бродова, заштите живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица 

на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова, као и утврђивање 

техничке сигурности бродова, чамаца за јавни превоз и скела унутрашње пловидбе из 

домена заштите од пожара, а на основу Техничких правила, других стручно-техничких 

послова из ове области као и издавање бродских исправа; обављање и других послова 

из делокруга Групе. 

 

 

1.2. Група за технички надзор поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката за 

привредне сврхе 
 

Руководилац Групе: Предраг Јевремовић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: predrag.jevremovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за технички надзор поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката за 

привредне сврхе обавља послове који се односе на: одобравање техничке 

документације на основу које се брод поморске пловидбе, чамац и плутајући објекат за 

привредне сврхе, гради или преправља и техничке документације на основу које се 

израђују материјали, машине, уређаји и опрема, који су намењени за градњу, преправку 

и поправку брода поморске пловидбе, чамца и плутајућег објекта за привредне сврхе; 

надзор над градњом или преправкама брода поморске пловидбе, чамца и плутајућег 

објекта за привредне сврхе; надзор над израдом материјала, машина, уређаја и опреме, 

као и прегледе постојећих бродова поморске пловидбе, чамаца и плутајућих објеката за 

привредне сврхе, те надзор над извођењем преправки и обнављања оних делова брода 

поморске пловидбе, чамца и плутајућег објекта за привредне сврхе, за које је прегледом 

утврђено да их треба поправити или обновити; друге стручне и техничке послове из ове 

области, као и издавање бродских књига и исправа; обављање и других послова из 

делокруга Групе. 

 

 

2. Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и 

управљање квалитетом 
 

Начелник Одељења: Љубинка Радосављевић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: ljubinka.radosavljevic@uprava-brodova.gov.rs 

 

mailto:milorad.vukovic@uprava-brodova.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
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Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и 

управљање квалитетом обавља послове који се односе на: стручне техничке послове 

утврђивања техничких услова за типове уређаја, машина, опреме и материјала који се 

уграђују на бродовима односно који служе за одржавање способности бродова за 

пловидбу у складу са важећим законима, међународним конвенцијама, националним 

прописима и правилима; учешће у раду домаћих и међународних стручних 

организација; праћење међународних конвенција, правила и других прописа и 

предлагање њихове примене; одобравање типских производа, произвођача, испитних 

институција и услужних привредних друштава; праћење испуњености захтева за 

безбедност и управљање ризицима; успостављање система менаџмента квалитетом, 

примену и одржавање истог; учествовање у интерним проверама способности бродова 

за пловидбу према ISO 9001 i ISO/ICE 17020; истраживање нових софтверских 

технологија, избор платформи и алата за рад и развој сопствених апликација; праћење 

рада електронске архиве; сарадњу са институцијама које се баве квалитетом и 

стандардизацијама и координацији развојних пројеката у овој области; успостављање 

система безбедне пловидбе, сигурности и безбедности транспорта; обављање и других 

послова из делокруга Одељења. 

 

 

У Одељењу за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и 

управљање квалитетом образују се следеће уже унутрашње јединице: (1) група за 

развој, безбедност и управљање ризицима и (2) група за информационе технологије и 

архиву. 

 

 

2.1. Група за развој, безбедност и управљање ризицима 
 

Руководилац Групе: Александар Михаиловић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: aleksandar.mihailovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за развој, безбедност и управљање ризицима обавља послове који се односе на: 

сарадњу са институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији 

развојних пројеката у овој области; учествовање у изради заједничке свеобухватне 

стратегије за земље Дунавског слива и примену стартегије; изради пројеката безбедног 

Дунава и успостављања система безбедне пловидбе, развоја транспорта, заштите 

животне средине и одрживог коришћења природних богатстава у сливу реке Дунав; 

учествовање у предлагању законских оквира у области водног транспорта у складу са 

европским стандардима, иновацијама, трансферу технологија, пројектовању система 

безбедности контејнерског саобраћаја, управљању у области екологије и бродских 

отпадних материја; учествовање у изради система управљања ванредним техничко-

технолошким догађајима са опасним материјама; обављање и других послова из 

делокруга Групе. 

 

 

2.2. Група за информационе технологије и архиву 
 

Руководилац Групе: Драгослав Јовановић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

mailto:milena@kultura.gov.rs
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Е-адреса: dragoslav.jovanovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Група за информационе технологије и архиву обавља послове који се односе на: 

истраживање нових софтверских технологија, избор платформи и алата за рад и развој 

сопствених апликација; израду планова који се тичу информационих технологија и 

подршке осталим унутрашњим јединицама Управе; праћење стања опреме и 

информационо-технолошких потреба ради планирања набавки опреме, софтвера и 

ангажовања кадрова на развоју софтвера; организовање обуке унутар Управе, као и код 

спољних корисника за апликације развијене унутар Управе; инсталирање и одржавање 

база података за унутрашњу мрежу и за интернет базу података Управе и управљање 

архивском грађом Управе; обављање и других послова из делокруга Групе. 

 

 

3. Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове 
 

Шеф Одељења: Светлана Тричковић-Младеновић 

Телефон: +381 11 2 60 70 80 

Е-адреса: svetlana.trickovic@uprava-brodova.gov.rs 

 

Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове обавља послове који 

се односе на: праћење и примену законских прописа из делокруга рада; припрему 

предлога уговора са правним и физичким лицима; радно-правни статус државних 

службеника и намештеника; евиденције из области рада и радних односа; стручно 

усавршавање државних службеника; припремање предлога општих аката, правилника, 

одлука, упутстава, директива, решења; припрему предлога финансијског плана 

буџетских и сопствених средстава и праћење реализације; пријем и обраду захтева за 

преглед објеката и праћење реализације; евидентирање и праћење расхода и старање о 

наплати потраживања; усаглашавање оперативне са књиговодственим евиденцијама; 

вођење евиденције о службеним возилима, путним налозима, сравњивање, 

синтетизовање и консолидовање финансијских података; праћење финансијске 

реализације уговорених послова и старање о благовременом испуњењу обавеза, одлука 

и решења; евиденцију и обраду документације за испалту зарада и других примања; 

обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања; спровођење 

јавних набавки; израду информатора о раду Управе и доступност информација од 

јавног значаја; обављање и других послова из делокруга Одсека.  

 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА НА ДАН 31.08.2015. 

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Управи за утврђивање способности 

бродова за пловидбу предвиђен је број радних места 46, на која је на дан 31.08.2015. 

године распоређен укупан број запослених на неодређено и одређено време износио 42 

и то: 

 

1 државних службеника на положају 

 директор, друга група положаја број државних службеника 1 

 помоћник директора, пета група положаја број државних службеника 1 

mailto:milena@kultura.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
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2 извршилачка радна места државних службеника 

 виши саветник, радних места 5 број извршилаца 4 

 самостални саветник, радних места 10 број извршилаца 10 

 саветник, радних места 12 број извршилаца 10 

 млађи саветник, радних места 1 број извршилаца 1 

 сарадник, радних места 3 број извршилаца 1 

 млађи сарадник, радних места 1 број извршилаца 1 

 референт, радних места 10 број извршилаца 10 

 

3 Радна места намештеника 

 намештеник четврта врста, радних места 1 број извршилаца 1 

 намештеник шеста врста, радних места 1 број извршилаца 1 

 

4 Радни однос на одређено време број извршилаца 1 

 

Ангажована лица по другим основима 3 

 преко Омладинске задруге 1 

 уговор о привременим и повременим пословима, 2 

 

 

Број 

радних 

места 

Назив радног места Звање 
Број 

извршиоца 

 

Координатори 

1 301 Радно место координатора за планирање 

и развој 

виши саветник 0 

1 302 Радно место координатора за 

међународне послове и праћење 

међународних споразума и конвенција 

саветник 1 

 

Одељење за технички надзор 

1 303 Начелник Одељења виши саветник 1 

 

Одсек за бродове унутрашње пловидбе 

1 304 Шеф Одсека виши саветник 1 

 

Група за машинске, електро-уређаје и материјале 

1 305 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 306 Радно место за послове надзора за 

машинске уређаје 

самостални 

саветник 

1 

1 307 Радно место за послове надзора за 

електро-уређаје 

самостални 

саветник 

1 
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1 308 Радно место за послове надзора за 

материјале и заваривање 

самостални 

саветник 

1 

 

Група за бродоградњу и баждарење пловних објеката 

1 309 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 310 Радно место за послове надзора за 

пловна својства 

саветник 1 

1 311 Радно место за послове надзора за 

труп и опрему 

саветник 0 

2 312 Радно место за послове баждарења 

пловних објеката 

референт 0 

1 313 Радно место за евиденционе послове референт 1 

Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад 

1 314 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 315 Радно место за послове надзора за 

труп и опрему 

саветник 1 

1 316 Радно место за евиденционе послове референт 1 

 

Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин 

1 317 Руководилац Групе саветник 1 

1 318 Радно место за послове надзора за 

електро-уређај 

саветник 1 

1 319 Радно место за евиденционе послове референт 1 

 

Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине 

1 320 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 321 Радно место за послове надзора за 

заштиту животне средине 

самостални 

саветник 

1 

1 322 Радно место за подршку пословима 

заштите на раду 

сарадник 0 

1 323 Радно место за послове заштите на 

раду, противпожарне заштите, набавке и 

логистике 

сарадник 0 

 

Група за технички надзор поморских бродова 

1 324 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 325 Радно место за послове техничког 

надзора за пловна својства 

саветник 1 

1 326 Радно место за послове праћења и 

примене међународне законске регулативе 

саветник 1 
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Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача 

и управљање квалитетом 

1 327 Начелник Одељења виши саветник 1 

 

Група за развој, безбедност и управљање ризицима 

1 328 Руководилац Групе саветник 1 

1 329 Радно место за послове надзора за 

бродоградњу 

саветник 1 

1 330 Радно место за управљање квалитетом, 

безбедности и ризицима 

саветник 0 

1 331 Радно место за административне 

послове 

референт 1 

 

Група за информационе технологије и архиву 

1 332 Руководилац Групе самостални 

саветник 

1 

1 333 Радно место за информационе системе сарадник 1 

1 334 Радно место администратора 

информационог система 

референт 1 

1 335 Радно место за архивске послове референт 1 

 

Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове 

1 336 Шеф Одсека виши саветник 1 

1 337 Радно место за правне, кадровске и 

опште послове 

саветник 1 

1 338 Радно место за кадровске и опште 

послове 

референт 1 

2 339 Радно место за евиденционе послове референт 2 

1 340 Радно место за стручну подршку 

финансијско-планским пословима 

Млађи саветник 1 

1 341 Радно место за подршку пословима 

праћења реализације налога рада 

Млађи сарадник 1 

1 342 Радно место за финансијско-

оперативне послове 

референт 1 

4 343 Радно место возача-курира четврта врста 

радних места 

намештеника 

1 

1 344 Радно место за помоћне послове шеста врста 

радних места 

намештеника 

1 
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Систематизацији радних места 

 

299 

Директор 

- Друга група положаја   Број државних службеника на 

положају 1 

 Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје 

упутства за рад државних службеника у Управи; распоређује послове на уже 

унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси 

извештаје о раду Управе, учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; 

остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља друге послове по 

налогу Министра.  

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 9 (девет) година радног искуства у струци и положен државни 

стручни испит. 

 

300 

Помоћник директора 

- Пета група положаја   Број државних службеника 1 

 Опис послова: Руководи, планира и усмерава рад државних службеника у 

одељењима и одсецима, координира и надзире њихов рад; врши најсложеније послове 

из делокруга Управе; учествује у изради планова и програма развоја Управе; замењује 

Директора у његовом одсуству; обавља и друге послове по налогу Директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 9 (девет) година радног искуства у струци и положен државни 

стручни испит. 

 

301 

Радно место координатора за планирање и развој 

- Виши саветник    Број државних службеника 1 

Опис послова: Координира рад државних службеника у Управи; учествује у 

изради планова и развојних програма из делокруга Управе; учествује у припреми 

билатералних споразума из делокруга Управе; координира израду планова за 

унапређење техничког и индустријског надзора над бродовима унутрашње и поморске 

пловидбе; сарађује са другим органима из области водног саобраћаја; обавља и друге 

послове по налогу Директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на; 

најмање 7 (седам) година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. 
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302 

Радно место координатора за међународне послове и праћење међународних споразума 

и конвенција 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Прати међународне прописе из делокруга Управе и стара се о 

њиховој примени; израђује предлоге платформи за међународне сусрете; учествује у 

раду мешовитих комисија и других мешовитих тела; учествује у изради извештаја из 

области сарадње са међународним организацијама у складу са потписаним 

споразумима и конвенцијама; учествује у спровођењу билатералних споразума из 

делокруга Управе; обавља и друге послове по налогу Директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен државни стручни 

испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика. 

 

 

14. Одељење за технички надзор 

 

303 

Начелник Одељења 

- Виши саветник    Број државних службеника 1 

 Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад шефа Одсека и Руководиоца Групе и обавља најсложеније 

послове из делокруга Одељења; учествује у раду међународних и домаћих стручних 

организација и учествује у припреми стручних основа за израду стратегија, планова и 

техничких услова; сарађује са другим органима државне управе у вези са 

проблематиком бродова; врши надзор над градњом, преправком или оправком бродова; 

врши основни, редовни, ванредни и контролни преглед бродова; ради на одржавању 

система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; израђује 

стручно – специјалистичке анализе бродова и врши саветодавне услуге; доноси Одлуке 

о издавању сведочанстава и уверења и израђује Извештаје из делокруга Одељења; 

обавља и друге послове по налогу Директора. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 7 (седам) година радног искуства у струци; положен државни 

стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика. 

 

 

14-1. Одсек за бродове унутрашње пловидбе 

 

304 

Шеф Одсека 

- Виши саветник    Број државних службеника 1 
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 Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад Руководилаца Група; учествује у раду стручних организација 

и прати међународне конвенције и друге прописе у вези са пословима из делокруга 

Одсека и израђује мишљења у вези са применом прописа из делокруга Одсека и 

предлаже њихову примену; дефинише врсту техничког надзора и тарифне ставове по 

приспелим захтевима за технички надзор; одобрава техничку документацију, врши 

основни, редовни, контролни и ванредни преглед бродова; ради на одржавању система 

менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; израђује стручно-

специјалистичке анализе бродова; врши надзор над израдом прототипова машина и 

уређаја; доноси Одлуке о издавању сведочанстава и уверења и израђује Извештаје из 

делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу Начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 7 (седам) година радног искуства у струци; положен државни 

стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика. 

 

 

14-1-1. Група за машинске, електро-уређаје и материјале 

 

305 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; анализира и одобрава 

техничку документацију; учествује у процесу признања произвођача, испитних 

институција и типског одобрења производа; врши основни, редовни, контролни и 

ванредни преглед бродова, врши стручно- специјалистичке анализе бродова и надзор 

над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши 

надзор над израдом прототипова машина и уређаја; израђује одлуке о издавању 

сведочанстава и уверења; ради на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи 

према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; прати међународне конвенције и друге прописе из 

делокруга Групе и предлаже њихове примене и израђује Извештаје из делокруга Групе; 

обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 5 (пет) година радног искуства у струци; положен државни стручни 

испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

306 

Радно место за послове надзора за машинске уређаје 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; учествује у 

процесу признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; 
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врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед бродова, врши стручно-

специјалистичке анализе машинских уређаја на бродовима и надзор над градњом, 

преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши надзор над израдом 

прототипова машина и уређаја; израђује одлуке о издавању сведочанстава и уверења; 

прати међународне конвенције и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове 

примене; израђује Извештаје о извршеном надзору; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 (пет) година радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

307 

Радно место за послове надзора за електро-уређаје 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; учествује у 

процесу признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; 

врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед бродова, врши стручно-

специјалистичке анализе електро-уређаја на бродовима и надзор над градњом, 

преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши надзор над израдом 

прототипова машина и уређаја; израђује Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; 

прати међународне конвенције и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове 

примене; израђује Извештаје о извршеном надзору; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и 

рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 

(пет) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

308 

Радно место за послове надзора за материјале и заваривање 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; учествује у 

процесу признања произвођача, испитних институција и типског одобрења производа; 

врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед бродова, врши стручно-

специјалистичке анализе о материјалима и заваривању бродова и надзор над градњом, 

преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши надзор над израдом 

прототипова машина и уређаја; израђује одлуке о издавању сведочанстава и уверења; 

прати међународне конвенције и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове 

примене; израђује Извештаје о извршеном надзору; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области у оквиру образовно – 

научног поља техничко – технолошких наука на основним академским студијама у 
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање 5 (пет) година радног искуства у струци; положен државни стручни 

испит; сертификат међународног инжењера заваривања IWE; познавање рада на 

рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

 

14 -1-2. Група за бродоградњу и баждарење пловила 

 

309 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; анализира и одобрава 

техничку документацију; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова, стручно-специјалистичке анализе бродова и надзор над градњом, преправком 

и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши надзор над израдом прототипова 

машина и уређаја; израђује одлуке о издавању сведочанстава и уверења; ради на 

одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; 

прати међународне конвенције и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове 

примене; израђује Извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу 

Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

– област бродоградње на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 

(пет) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

310 

Радно место за послове надзора за пловна својства 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује 

алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова; врши стручно-специјалистичке анализа пловних својстава бродова и надзор 

над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; израђује 

Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

– област бродоградње на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 
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311 

Радно место за послове надзора за труп и опрему 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује 

алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова; врши стручно-специјалистичких анализе трупа и опреме трупа бродова и 

надзор над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; 

израђује Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; обавља и друге послове по 

налогу Руководиоца групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

– област бродоградње на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

312 

Радно место за послове баждарења пловних објеката 

- Референт    Број државних службеника 2 

Опис послова: Обавља послове у вези са баждарењем пловних објеката; 

припрема податке за одобравање техничке документације и учествује у стручно-

техничким анализама; води евиденцију о извршеним баждарењима; припрема 

извештаје о прегледу бродова у вези са извршеним баждарењем; обавља и друге 

послове по налогу Руководиоца Групе. 

 Услови: Средња стручна спрема - средња бродарска школа, машинска, техничка 

и саобраћајна школа – одговарајућег смера; најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

313 

Радно место за евиденционе послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

 Опис послова: Евидентира и распоређује улазно-излазну техничку 

документацију и архивира техничку документацију прегледа бродова унутрашње 

пловидбе; отвара, евидентира и контролише закључивања радних налога; води 

евиденцију о издавању техничке документације; води књиге регистра; води евиденцију 

благајне поштанских марака, издатих инструмената, картотеке инвентара и књиге 

одржавања; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.  

 Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, друштвени или природни смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

 

14-1-3. Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад 

 

314 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 
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Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; организује и врши основни, 

редовни, контролни и ванредни преглед бродова, организује и врши врши стручно-

специјалистичке анализе бродова и надзор над градњом, преправком и поправком 

бродова, машина, уређаја и опреме; организује и врши надзор над израдом прототипова 

машина и уређаја; анализира и одобрава техничку документацију; израђује одлуке о 

издавању сведочанстава и уверења; ради на одржавању система менаџмента 

квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; прати међународне конвенције 

и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове примене; израђује Извештаје из 

делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 (пет) година радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

315 

Радно место за послове надзора за труп и опрему 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује 

алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова; врши стручно-специјалистичких анализе трупа и опреме трупа бродова и 

надзор над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; 

израђује Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; обавља и друге послове по 

налогу Руководиоца групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

– област бродоградње на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

316 

Радно место за евиденционе послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

 Опис послова: Евидентира и распоређује улазно-излазну техничку 

документацију и архивира техничку документацију прегледа бродова унутрашње 

пловидбе; отвара, евидентира и контролише закључивања радних налога; води 

евиденцију о издавању техничке документације; води књиге регистра; води евиденцију 

благајне поштанских марака, издатих инструмената, картотеке инвентара и књиге 

одржавања; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.  

 Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, природни или друштвени смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 
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14-1-4. Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин 

 

317 

Руководилац Групе 

- Саветник-      Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; анализира и одобрава 

техничку документацију; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова; врши стручно- специјалистичке анализе бродова и надзор над градњом, 

преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; врши надзор над израдом 

прототипова машина и уређаја; израђује Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; 

ради на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и 

ISO/IEC 17020; израђује извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по 

налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 (три) година радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

318 

Радно место за послове надзора за електро-уређаје 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује 

алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова; врши стручно-специјалистичке анализе електро-уређаја на бродовима и 

надзор над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; 

врши надзор над израдом прототипова машина и уређаја; израђује Одлуке о издавању 

сведочанстава и уверења; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и 

рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

319 

Радно место за евиденционе послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Евидентира и распоређује улазно-излазну техничку 

документацију и архивира техничку документацију прегледа бродова унутрашње 

пловидбе; отвара, евидентира и контролише закључивања радних налога; води 

евиденцију о издавању техничке документације; води књиге регистра; води евиденцију 

благајне поштанских марака, издатих инструмената, картотеке инвентара и књиге 

одржавања; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.  
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 Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, друштвени или природни смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; пложен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског или руског језика. 

 

 

14-1-5. Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне 

средине 

 

320 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; анализира и одобрава 

техничку документацију; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

бродова, чамаца и плутајућих објеката; врши стручно-специјалистичке анализе бродова 

и надзор над градњом, преправком и поправком бродова, машина, уређаја и опреме; 

доноси Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; прати међународне конвенције и 

друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове примене; ради на одржавању 

система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; израђује 

извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области науке о заштити животне 

средине и заштити на раду или биотехничке науке или из научне, односно стручне 

области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 (пет) година радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

321 

Радно место за послове надзора за заштиту животне средине 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; врши основни, 

редовни, контролни и ванредни преглед бродова; врши стручно-специјалистичке 

анализе бродова и надзор у вези са испуњавањем услова за заштиту животне средине; 

израђује Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; прати међународне конвенције и 

друге прописе из области заштите животне средине и предлаже њихове примене; 

израђује Извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Руководиоца 

Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области науке о заштити животне 

средине и заштити на раду или биотехничке науке или из научне, односно стручне 

области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 (пет) година радног 
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искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

322 

Радно место за подршку пословима заштите на раду 

- Сарадник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Припрема податке за одобравање техничке документације; 

припрема податке за израду планова заштите на раду у вези са основним, редовним, 

контролним и ванредним прегледом бродова, чамаца и плутајућих објеката; учествује у 

вршењу основног и ванредног прегледа чамаца и плутајућих објеката; води евиденције 

у вези са заштитом на раду из делокруга Групе; припрема Извештаје и анализе у вези са 

заштитом на раду; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука или из области 

заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању од најмање 3 (три) године; најмање 3 (три) године радног искуства 

у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

323 

Радно место за послове заштите на раду, противпожарне заштите, набавке и логистике 

- Сарадник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Припрема податке за израду планова заштите на раду и 

противпожарне заштите; ажурира у бази података Управе податке из области заштите 

на раду и противпожарне заштите; планира и оперативно спроводи набавку заштитне 

опреме (одећа и обућа) и осталог за потребе Управе; стара се о пријему и 

ускладиштењу материјала и опреме; води евиденције и припрема податке за израду 

планова набавке за одређени период; стара се о обучености запослених у вези са 

заштитом на раду и противпожарном заштитом; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

или научне области економске науке или правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од најмање 3 (три) године; најмање 3 (три) године 

радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање енглеског, 

немачког или руског језика. 

 

 

14-2. Група за технички надзор поморских бродова, чамаца  

и плутајућих објеката за привредне сврхе 

 

324 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; анализира и одобрава 

техничку документацију на основу које се брод поморске пливидбе гради или 

преправља; доноси Одлуке о издавању сведочанства и уверења; прати међународне 

конвенције и друге прописе из делокруга Групе и предлаже њихове примене; учествује 
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у раду домаћих и страних стручних организација; остварује сарадњу са органима 

државне управе о проблематици поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката; 

ради на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и 

ISO/IEC 17020; обавља и друге послове по налогу Начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско 

инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно 

инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 

(пет) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

325 

Радно место за послове техничког надзора за пловна својства 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; израђује 

алгоритме стручних прорачуна; врши основни, редовни, контролни и ванредни преглед 

поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката; врши стручно-специјалистичке 

анализе пловних својстава поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката и надзор 

над градњом, преправком и поправком бродова, чамаца и плутајућих објеката; доноси 

Одлуке о издавању сведочанстава и уверења; обавља и друге послове по налогу 

Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

– област бродоградње на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

326 

Радно место за послове праћења и примене међународне законске регулативе 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Прати међународне конвенције и друге прописе у вези са 

техничким надзором поморских бродова, чамаца и плутајућих објеката и предлаже 

њихову примену; припрема мишљења и објашњења у вези са правилима и прописима 

из делокруга Групе; учествује у вршењу стручно-специјалистичких анализа поморских 

бродова, чамаца и плутајућих објеката; израђује извештаје о раду; обавља и друге 

послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 

или саобраћајно инжењерство или научне области правне науке, економске науке или 

филолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 

(три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање 

рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 
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15. Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање 

произвођача и управљање квалитетом 

 

327 

Начелник Одељења 

- Виши саветник    Број државних службеника 1 

 Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Одељењу и Руководилаца Група и 

обавља насложеније послове из делокруга Одељења; припрема, организује, прати и даје 

мишљења у вези са активностима које обухвататају процену испуњености захтева за 

безбедност и управљање ризицима; организује одржавање система менаџмента 

квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020 и организује интерне провере 

према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO/IEC 17020; верификује примену 

корективних и превентивних мера у систему менаџмента квалитетом и управљања 

ризицима; израђује предлоге планова развоја Управе; организује и учествује у раду 

тимова за оцењивање ради признања произвођача, испитних институција и типског 

одобрења производа; учествује у раду домаћих и међународних стручних организација 

из области индустријског надзора и признавања произвођача; израђује периодичне 

извештаје о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу Директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 (седам) година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског језика. 

 

 

15-1. Група за развој, безбедност и управљање ризицима 

 

328 

Руководилац Групе 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати и анализира стање 

области развоја, безбедности и управљања ризицима и остварује сарадњу са 

институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији развојних 

пројеката у овој области; учествује у изради заједничке свеобухватне стратегије за 

земље Дунавског слива и примену стратегије; припрема, организује, прати и даје 

мишљења у вези са активностима које обухватају процену испуњености захтева за 

безбедност и управљање ризицима; израђује годишње планове развоја из области 

управљања ризицима и анализира документацију из области признања произвођача, 

испитних институција и типског одобрења производа; дефинише врсту индустријског 

надзора и тарифне ставове по приспелим захтевима за индустријски надзор; учествује у 

вршењу специјалистичких анализа о испуњености услова за признање произвођача; 

израђује одлуке о издавању потврда о признању; ради на одржавању система 
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менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; обавља и друге 

послове по налогу Начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 (три) година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског језика. 

 

329 

Радно место за послове надзора за бродоградњу 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Анализира и одобрава техничку документацију; остварује 

сарадњу са институцијама које се баве квалитетом и стандардизацијама у координацији 

развојних пројеката у овој области; учествује у прегледу привредних субјеката које су 

поднеле захтеве за признање произвођача, испитних институција и типских производа; 

прати међународне конвенције и друге прописе из области бродоградње и предлаже 

њихову примену; учествује у изради извештаја, анализа и одлука о издавању 

сведочанстава и уверења; ради на одржавању система менаџмента квалитетом и обавља 

интерне провере у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; обавља и друге послове по 

налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 (три) година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског језика. 

 

330 

Радно место за управљање квалитетом, безбедности и ризицима 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Учествује у прегледу привредних субјеката који су поднели 

захтеве за признање произвођача, испитних институција и типских производа; 

учествује у поступку увођења и одржавања система управљања квалитетом, 

безбедности и ризицима; врши интерне провере према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; врши 

контролу степена извршења послова из области система менаџмента квалитетом, 

безбедности и управљања ризицима; учествује у изради пројеката безбедног Дунава и 

успостављања система безбедне пловидбе, развоја транспорта, заштите животне 

средине и одрживог коришћења природних богастава у сливу реке Дунав; организује 

праћење активности које обухватају процену испуњености захтева за безбедност и 

управљање ризицима; учествује у примени међународних конвенција, правила и других 

прописа из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука или 

интердисциплинарних студија из области науке безбедности или научне области 
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економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање 4 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање 3 (три) година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 

познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика. 

 

331 

Радно место за административне и евиденционе послове послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Врши пријем и евиденцију аката упућених Одељењу и доставља 

их назначеном лицу; води електронски деловодни протокол о свим документима који 

стижу у Одељење; отвара налоге рада, припрема и евидентира документацију као основ 

за обављање техничког надзора из делокруга Одељења; врши обраду тарифних ставова 

и издавање налога за наплату такса и решења о одобрењу вршења техничког надзора 

подносиоцима захтева; прати реализацију наплате такса, води дневну евиденцију и 

израђује дневне и друге извештаје по потреби; учествује у усаглашавању оперативне 

евиденције о наплаћеним таксама са књиговодственим подацима; израђује дописе из 

делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Руководоца Групе. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, друштвени или природни смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.  

 

 

15-2. Група за информационе технологије и архиву 

 

332 

Руководилац Групе 

- Самостални саветник   Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад државних службеника у Групи; прати нове софтверске 

технологије; израђује платформу за избор алата за рад Управе и развој сопствених 

апликација; стара се о раду електронске архиве; предлаже инсталирање и врши 

одржавање база података за унутрашњу мрежу, интернет базу података Управе и 

управљање архивском грађом Управе; прати стање опреме и ИТ потреба Управе ради 

планирања набавки опреме и софтвера; ради на одржавању система менаџмента 

квалитетом у Управи према ISO 9001 и ISO/IEC 17020; обавља и друге послове по 

налогу Начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у 

оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 (пет) година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског језика. 

 

333 

Радно место за информационе системе 
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- Сарадник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Учествује у развоју апликативног софтвера; врши обуке 

запослених у циљу оспособљавања за коришћење софтвера развијених у Управи; 

обезбеђује одржавање апликативног софтвера, врши инсталирање и одржавање базе 

података, као и послове ДБА (ДатаБасе Администратор) за унутрашњу мрежу и 

интернет базу података; учествује у избору платформи и алата за рад и развој 

сопствених апликација; прати стање и предлаже решавање проблема, унапређивање 

софтвера и метода побољшања перформанси софтвера, подноси периодичне извештаје 

о раду; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области 

техничко - технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од 

најмање 3 (три) године; најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен 

државни стручни испит и знање рада на рачунару. 

 

334 

Радно место администратора информационог система 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Пружа подршку корисницима информационог система у органу; обавља 

одржавање wеб-сервера Управе и администрирање спољних корисника; израђује 

презентације и дизајнира пословне материјале на захтев корисника; успоставља и 

развија електронску документацију у органу; учествује у планирању набавки 

рачунарске опреме; обезбеђује инсталирање и одржавање оперативног система и 

апликативног софтвера; врши инсталирање и одржавање рачунарске мреже Управе, 

базе корисника, њихових пасwорд-а и права приступа у оквиру унутрашње мреже; 

обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, 

најмање 2 (две) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и 

знање рада на рачунару. 

 

335 

Радно место за архивске послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Врши пријем, евидентирање и чување архивске грађе и другог 

регистратурског материјала; припрема податке за статистичко-техничке публикације; 

израђује дописе из делокруга Групе; обавља библиотекарске послове; обавља и друге 

послове по налогу Руководиоца Групе. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или 

гимназија, најмање 2 (две) године радног искуства у струци; положен државни стручни 

испит и познавање рада на рачунару. 

 

 

16. Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове 

 

336 

Шеф Одсека 

- Виши саветник    Број државних службеника 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад државних службеника у Одсеку; организује и пружа правну подршку ужим 
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унутрашњим јединицама и припрема, у сарадњи са одељењима, мишљења о примени 

закона и других прописа из делокруга Управе; координира израду аката из области 

радних односа и аката у вези са остваривањем права државних службеника и 

намештеника из радног односа; припрема финансијски план Управе и прати 

реализацију истог; координира припрему, потписивање и оверу свих захтева за плаћања 

у Управи; надзире усаглашавање и сравњење књиговодственог стања главне књиге 

Трезора са помоћним евиденцијама; стара се о правилном спровођењу поступака јавних 

набавки; ради на одржавању система менаџмента квалитетом у Управи према ISO 9001 

и ISO/IEC 17020; обавља и друге послове по налогу директора Управе.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или правне 

науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 (седам) година радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и 

познавање енглеског језика. 

 

337 

Радно место за правне, кадровске и опште послове 

- Саветник     Број државних службеника 1 

Опис послова: Учествује у изради нацрта и пречишћених текстова општих аката 

Управе; припрема тужбе и одговоре на тужбе и документацију за заступање Управе 

пред судовима и другим органима; припрема аката у вези са заснивањем и престанком 

радног односа и регулисање других права из радног односа; учествује у планирању, 

спровођењу поступака јавних набавки и изради извештаја о јавним набавкама; стара се 

о иједначености спровођења поступака оцењивања; обавља послове аналитачара 

радних места; стара се о правилном спровођењу конкурсних поступака у Управи; 

обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 (три) година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање 

енглеског, немачког или руског језика. 

 

338 

Радно место за кадровске и опште послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Обрађује и ажурира персоналну документацију, стара се о 

персоналним досијеима и припрема документацију ради остваривања права на ПИО и 

здравствено осигурање запослених; издаје акта из области радних односа и води 

евиденцију о томе; води евиденцију о присутности на послу обједињавањем приспелих 

евидениција из других унутрашњих јединица и припрема документацију Трезору за 

исплату плата државних службеника и намештеника, накнада и других примања; 

евидентира и архивира општа акта Управе, тужбе и другу документацију; обрађује 

податке у вези са осигурањем запослених; издаје потврде запосленима; стара се о 

архиви Одсека; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 
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Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, друштвени или природни смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

339 

Радно место за евиденционе послове 

- Референт     Број државних службеника 2 

Опис послова: Евидентира и прослеђује примљене предмете; води евиденцију о 

приспелим предметима и достављању унутрашњим јединицама; прати кретање 

предмета, води евиденцију завршених прегледа и пружа инфорамције странкама у вези 

са остваривањем њихових захтева; води записнике и белешке са састанака; води 

евиденције потрошног, канцеларијског материјала и трошкова репрезентације и 

учествује у прикупљању понуда и њиховим набавкама; обавља директну и телефонску 

комуникацију са странкама; израђује дописе за потребе Одсека; обавља и друге послове 

по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија 

(општи, друштвени или природни смер), најмање 2 (две) године радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

340 

Радно место за стручну подршку финансијско-планским пословима 

- Млађи саветник    Број државних службеника 1 

Опис послова: Учествује у припреми финансијских планова и изради 

финансијских извештаја Управе; учествује у вођењу девизног пословања Управе – 

потраживања и обавеза, наплату и плаћања према иностранству, обрачунава и 

исплаћује ино-дневнице и друге материјалне трошкове и обављање коресподенцију са 

НБС; припрема податке за обрачун зарада и накнада, врши контролу обрачунатих и 

исплаћених зарада и накнада и њихово архивирање; учествује у коресподенцији са 

Управом за Трезор, Пореском управом и другим органима; учествује у усаглашавању и 

сравњењу књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; 

обрађује, попуњава и стара се о благовременом достављању законом прописаних 

извештаја и образаца из делокруга Одсека; обрађује податке у вези са осигурањем 

имовине и лица; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године или 

специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 

(пет) година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; 

познавање рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика. 

 

341 

Радно место за подршку пословима праћења реализације налога рада 

- Млађи сарадник    Број државних службеника: 1 

 Опис послова: Учествује у праћењу реализације налога рада и вршењу коначног 

обрачуна по налогу рада; издаје путне налоге, налоге за коришћење службених возила, 

налоге за коришћење приватних аутомобила у службене сврхе, прати трошкове и 

израђује месечне и друге извештаје по потреби; учествује у вршењу обрачуна и исплати 

дневница и трошкова по путним налозима за службена путовања у земљи и других 
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материјалних трошкова и води књигу путних налога; врши обрачун и исплату других 

примања запослених по основу решења и врши обрачун и плаћања ангажованим 

лицима по основу уговора; води књигу основних средстава; обавља и друге послове по 

налогу шефа Одсека.. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању од најмање 3 (три) године; завршен 

приправнички стаж или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима; 

положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског, 

немачког или руског језика. 

 

342 

Радно место за финансијско-оперативне послове 

- Референт     Број државних службеника 1 

Опис послова: Води књиге жиро-рачуна и улазних рачуна; врши припрему 

документације за плаћање, њихову контролу и ликвидатуру; води евиденцију о 

доспелим обавезама и стара се о њиховом благовременом плаћању; припрема и 

прослеђује документацију на књижење и адекватно је одлаже; израђује финансијске 

извештаје; води пореске евиденције засноване на закону којим се уређује наведена 

област, формира и друге електронске прегледе и евиденције и попуњава прописане 

захтеве, пријаве и обрасце и стара се о њиховом благовременом достављању; врши 

усаглашавање финансијских података са добављачима, усаглашава податке 

финансијске оперативе са књиговодственим подацима; обавља и друге послове по 

налогу Шефа Одсека.  

Услови: Средња стручна спрема економског смера, најмање 2 (две) године радног 

искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

 

343 

Радно место возача-курира 

- четврта врста радних места намештеника Број државних службеника 4 

Опис послова: Обавља послове вожње службеног аутомобила за потребе 

Управе;  одржава возило и стара се о набавци резервних делова и снабдевању возила 

горивом; организује предају возила за радионичку оправку и пријем после оправке; 

обавља послове у вези са регистрацијом возила; води прописану евиденцију о 

коришћењу службених возила; обавља курирске послове; обавља и друге послове по 

налогу Шефа Одсека. 

Услови: ИВ или ИИИ степен стручне спреме; 1 (једна) година радног искуства и 

положен возачки испит Б категорије. 

 

344 

Радно место за помоћне послове 

- шеста врста радних места намештеника  Број државних службеника 1 

Опис послова: Одржавање чистоће службених просторија; обавља и друге 

послове по налогу Шефа Одсека. 

Услови: Завршена основна школа. 
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03 ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

 

 

Радом Управе руководи директор који представља Управу и за свој рад и рад Управе 

одговара министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Директор Управе руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје 

упутства за рад државних службеника у Управи; распоређује послове на уже 

унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси 

извештаје о раду Управе, учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; 

остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља друге послове по 

налогу Министра.  

 

Помоћник директора руководи, планира и усмерава рад државних службеника у 

одељењима и одсецима, координира и надзире њихов рад; врши најсложеније послове 

из делокруга Управе; учествује у изради планова и програма развоја Управе; замењује 

Директора у његовом одсуству; обавља и друге послове по налогу Директора. 
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04 ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

 

 

Државни орган у свом раду остварује јавност рада применом одредаба члана 11. и 

члана 76. до члана 83. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 

95/10 и 99/14), као и применом одредаба чланова 1, 2, 5. и 6. Закона о слободном 

присрупу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 

и 36/10). 

Према Закону о државној управи државни органи су дужни да јавности омогуће увид у 

свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног 

значаја. 

 

Подаци од значаја за јавност рада Управе за утврђивање способности бродова за 

пловидбу: 

 

1 ПИБ: 107677749, матични број: 17855212 

2 Радно време је од 07.30 до 15.30 часова. Субота и недеља су нерадни дани. 

3 Адреса: Народних хероја 30/ИИ, 11070 Београд 

 Електронска адреса Управе: office@uprava-brodova.gov.rs 

 Web презентација: www. uprava-brodova.gov.rs 

 Телефон централе: 011 2 60 70 80 

 Овлашћено лице за информације од јавног значаја је Александар Михаиловић, 

E-mail: aleksandar.mihailovic@uprava-brodova.gov.rs, адреса: Народних хероја 

30/ИИ, 11070 Београд, телефон: 011 2 60 70 80. 

4 Особа задужене за сарадњу са медијима и јавним гласилима у Управи је 

директор Слободан Милошевић, e-mail: slobodan.milosevic@uprava-

brodova.gov.rs, адреса: Народних хероја 30/ИИ, 11070 Београд, телефон: 011 2 60 

70 80. 

5 Идентификациона обележја: 

 Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за 

новинаре, дозволе за посету и сл. за праћење рада Управе за утврђивање 

способности бродова за пловидбу. 

6 Овлашћена лица Управе приликом вршења надзора не користе 

идентификациона обележја. 

7 Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима у просторије 

Управе није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у 

зграду. 

8 Најаве за догађаје и друге активности Управе на којима је дозвољено присуство 

грађана благовремено се поставља на wеб презентацију Управе. Такође, упућује 

се и јавни позив путем средстава јавног информисања. 

9 У просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу је 

дозвољено аудио и видео снимање уз претходну најаву и договор са особом 

задуженом за сарадњу са медијима. 

10 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу нема своја аутентична 

тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са прописима, правилима и 

одлукама у вези са јавношћу рада. 

mailto:kabinet@mpn.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs/
mailto:milena@kultura.gov.rs
mailto:milena@kultura.gov.rs
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Остали подаци у вези са јавношћу рада Управе за утврђивање способности 

бродова за пловидбу: 
Пријем поште врши се преко секретаријата Управе за утврђивање способности бродова 

за пловидбу у Београду, Народних хероја 30/ИИ. 

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писаним или усменим путем. 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу поступа у складу са Законом о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени 

гласник РС“, бр. 30/10) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, 

решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица 

или друге странке. 

 

 

Означавање органа државне управе 

На згради у којој је смештена Управе истакнути су назив органа и застава Републике 

Србије. 

На улазу у службене просторије истакнута су лична имена, функције или радна места 

лица која у њој раде. 

 

 

Злоупотреба права на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 

Управа неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 

јавног значаја ако тражилац злоупотребљава право на приступ информацијама од 

јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за 

истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број 

информација. 
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05 СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 
 

 

 

Од Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу најчешће се траже следеће 

информације: 

 

 везане за Правила за градњу бродова унутрашње пловидбе 

 везане за Правила о прегледу постојећих бродова 

 везане за све врсте прегледа чамца за привредне сврхе 

 везане за Правила о признању типског производа 

 везане за Правила о признању произвођача и испитних институција 

 везане за издавање исправа за завариваче 

 везане за Тарифу за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње 

пловидбе 

 везане за произвођаче или испитне институције које се налазе у Попису 

признатих произвођача, испитних институција и типова производа. 

 

С обзиром на то да Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу нема 

телефонски инфо-сервис, односно инфо-службу која пружа одговоре на питања 

грађана, нити рубруку са питањима и одговорима на wеб презентацији, свим 

заинтересованим лицима је омогућено да се, уколико имају било какво питање, 

сугестију или коментар у вези са облашћу рада Управе обрате или преко електонске 

поште користећи адресу или на телефон: 

 

 

office@uprava-brodova.gov.rs 

011 2 60 70 80 
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06 ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 

 

Управа за утврђивање способности за пловидбу ддееллуујјее  ннаа  ооссннооввуу  ннааччееллаа  ддееллоовваањњаа  

ооррггааннаа  ддрржжааввннее  ууппррааввее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ччллаанноомм  77--2211..  ЗЗааккооннаа  оо  ддрржжааввнноојј  ууппррааввии:: 

 

- она је самостална у вршењу својих послова и ради у оквиру и на основу Устава, 

закона, других прописа и општих аката; 

- поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је 

да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и 

правних интереса; 

- дужна је да странкама омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и 

правних интереса; 

- кад решава у управном поступку и предузима управне радње, дужна је да користи 

она средства која су за странку најповољнија ако се и њима постижу сврха и циљ 

закона; 

- дужна је да поштује личност и достојанство странака; 

- рад Управе је јаван и дужна је да јавности омогуће увид у свој рад, према закону 

којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 

Надлежности, овлашћења и обавезе Управе за утврђивање способности бродова за 

пловидбу дате су кроз извод из Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС“, број 73/2010 од 12.10.2010.), извод из Закона о изменама и 

допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС“, број 121/2012 од 24.12.2012.), Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), 

Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013 

од 31.01.2013.) и Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису 

пловила („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.) 

 

 

Извод из Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

 

Део трећи 

И. БРОД И ПОСАДА 

1. Брод 

Утврђивање способности брода за пловидбу 
 

Члан 83. 

(1) Брод и технички пловни објекат (у даљем тексту: брод) је способан за пловидбу у 

одређеним зонама пловидбе и за одређену намену, ако: 

1) испуњава услове прописане Техничким правилима за статутарну сертификацију 

бродова унутрашње пловидбе (у даљем тексту: Техничка правила); 

2) има прописани број стручно оспособљених чланова посаде; 
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3) је смештај и број укрцаних путника на броду у складу с прописаним условима за 

превоз путника; 

4) је терет на броду укрцан у складу са добијеном теретном линијом, односно 

слободним боком и правилним начином распореда терета. 

(2) Бродови за превоз опасне робе у складу са одредбама Европског споразума о 

међународном превозу опасног терета на унутрашњим пловним путевима - АДН, као и 

друге врсте бродова у складу са одредбама међународних споразума, поред захтева 

прописаних Техничким правилима, морају да испуњавају захтеве утврђене правилима 

за класификацију бродова донетим од признатих класификационих друштава. 

Члан 84. 

(1) Способност брода за пловидбу утврђује се вршењем техничког надзора којим се 

утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила. 

(2) Технички надзор обухвата одобравање техничке документације на основу које се 

брод гради или преправља и техничке документације на основу које се израђују 

материјали, машине, уређаји и опрема, који су намењени за градњу, преправку и 

поправку брода, надзор над градњом или преправкама, надзор над израдом материјала, 

машина, уређаја и опреме, као и преглед постојећих бродова и надзор над извођењем 

преправки и обнављања оних делова брода за које је прегледом утврђено да их треба 

поправити или обновити. 

(3) Способност брода за пловидбу који превози опасну робу утврђује се вршењем 

техничког надзора у складу са одредбама Европског споразума о међународном 

превозу опасног терета на унутрашњим пловним путевима - АДН, овог закона и закона 

којима се уређује превоз опасног терета. 

 

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

 

Члан 85. 

(1) Технички надзор врши Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу. 

(2) Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа) је 

орган управе у саставу министарства образован за обављање стручних и техничких 

послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу. 

 

Члан 86. 

Прегледи постојећих бродова могу бити основни, редовни, контролни и ванредни. 

 

Члан 87. 

(1) Обавези вршења основног прегледа подлеже постојећи брод, и то: 

1) пре његовог уписа у уписник бродова, ако надзор над његовом градњом или 

преправком није вршила Управа; 

2) сваки пут када се броду трајно мења његова намена или проширују границе зоне 

пловидбе, и то пре почетка његовог коришћења; 

3) сваки пут када се на броду врши поправка којом се мењају његове конструкционе 

особине и својства погонских уређаја, и то пре почетка његовог коришћења. 

(2) Обавези вршења основног прегледа не подлеже брод коме је Управа у складу са 

чланом 104. ст. 1, 3. и 4. овог закона признала Сведочанство заједнице које је надлежни 

орган земље чланице Европске уније издао у складу са прописом Европске уније којим 

се уређују технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе, односно исправу о 
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способности брода за пловидбу која је издата у складу са прописима Централне 

комисије за пловидбу Рајном. 

 

Члан 88. 

Редовним прегледом утврђује се да ли стање брода одговара одредбама Техничких 

правила, а контролним прегледом проверава се правилно одржавање брода. 

 

Члан 89. 

Ванредни преглед брода врши се: 

1) после претрпљене хаварије или утврђеног недостатка брода, ако по налазу лучке 

капетаније претрпљена хаварија или утврђени недостатак брода утиче на способност 

брода за пловидбу; 

2) када се врше веће поправке или обнова брода ван захтева који произлазе из основног, 

редовног или контролног прегледа брода; 

3) када је брод био у дугој распреми или када је рок важења сведочанства о 

способности брода за пловидбу истекао дуже од годину дана;  

4) приликом привремене промене намене или проширења зона пловидбе брода; 

5) приликом одлагања редовног и контролног прегледа; 

6) после истека важења исправа из члана 87. став 2. овог закона. 

 

Члан 90. 

(1) Техничка правила нарочито садрже: 

1) зоне пловидбе бродова; 

2) бродограђевинске захтеве; 

3) техничке захтеве за растојање безбедности, надвође, мерење и израчунавање тонаже, 

односно истиснине при разним газовима при баждарењу бродова, маневарску 

способност, кормиларски систем, кормиларницу, пројекат мотора, електричну и другу 

опрему на броду, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на 

бродовима, уређаје за грејање горивом, кухињске и расхладне уређаје, уређаје на 

утечњени гас за потребе стамбених и друштвених просторија, радио уређаје и бродске 

цевоводе; 

4) посебне техничке захтеве за путничке бродове, путничке једрењаке, пловила 

предвиђена да буду део потискиваног, тегљеног или бочног састава, техничке пловне 

објекте, пловила за хидроградњу, историјске бродове, каналске барже, речно-морске 

бродове, пловила дужине преко 110 м, бродове великих брзина; 

5) захтеве за стабилитет бродова; 

6) опрему бродова која се односи на посаду; 

7) знакове безбедности (сигнална средства); 

8) техничке захтеве за спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; 

9) опрему и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; 

10) захтеве за материјале и заваривање; 

11) упутства којима се ближе уређују поједини технички захтеви који су обухваћени 

Техничким правилима; 

12) рокове за постепену преправку одређених бродова и рокове примене. 

(2) Министар утврђује Техничка правила. 

 

Члан 90а 

Обавези вршења техничког надзора подлежу бродови, скеле, као и технички пловни 

објекти, осим ратних пловила. 
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Члан 90б 

(1) Технички надзор над градњом, преправком или обновом брода, као и надзор над 

израдом појединачних производа који се уграђују у брод, врши се на захтев бродара, 

бродоградилишта, произвођача или њихових овлашћених представника. 

(2) Лице из става 1. овог члана дужно је да омогући лицу које врши технички надзор 

приступ на сва места на којима се обављају радови у вези са градњом, поправком и 

преправком брода или са израдом материјала и производа, као и да омогући услове за 

несметано вршење техничког надзора. 

 

Члан 90в 

(1) Технички надзор над постојећим бродовима врши се по захтеву бродара, односно 

заповедника брода. 

(2) Захтев из става 1. овог члана садржи: 

1) назначење имена или ознаке брода; 

2) назначење врсте траженог прегледа; 

3) назначење места и времена где ће се обавити преглед; 

3а) извод из листа А и листа Б Уписника бродова унутрашње пловидбе; 

4) име и потпис овлашћеног лица. 

(3) Лице из става 1. овог члана које је поднело захтев за вршење техничког надзора над 

постојећим бродом, дужно је да припреми материјал, труп, уређаје, машине и опрему 

брода за вршење техничког надзора. 

 

Члан 90г 

(1) Редовни преглед врши се на сувом, осим када се утврди да се исти може обавити и 

на води. 

(2) Рокови за вршење редовних прегледа су: 

1) за путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну робу и ледоломце 

челичне конструкције - сваких пет година; 

2) за остале бродове челичне конструкције - сваких десет година; 

3) за брод чији је труп израђен од дрвета, алуминијумских легура или пластичне масе - 

сваке треће године. 

(3) Редовни преглед у погледу испуњености захтева у односу на безбедност и здравље 

на раду врши се на сваких пет година. 

(4) Редовни прегледи теретног уређаја и посуда под притиском врше се сваке пете 

године. 

(5) На захтев бродара може да се изврши редовни преглед појединих делова трупа, 

машине, уређаја и опреме брода. 

 

Члан 90д 

(1) Контролни преглед брода врши се на води, осим ако су неопходни радови поправке 

трупа или уређаја на сувом. 

(2) Рокови за вршење контролног прегледа су: 

1) за бродове чији је труп изграђен од дрвета, алуминијумских легура, пластичних маса, 

све путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну робу, ледоломце и 

све остале бродове челичне конструкције, старости преко 20 година, односно 10 година 

после преправке - сваке године; 

2) за остале бродове челичне конструкције старости до 20 година, односно 10 година 

после преправке - сваких 30 месеци. 
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Члан 90ђ 

Припрема брода за вршење основног прегледа обухвата: 

1) доставу техничке документације на проверу; 

2) демонтажу по потреби појединих делова брода, машина, уређаја и опреме у обиму 

потребном за обављање увида у стање; 

3) доставу спецификације предвиђених радова поправке или обнове, на основу 

снимљених података о истрошењима и других недостатака; 

4) припрему за одређене пробе на трупу, уређајима и инсталацијама. 

 

Члан 90е 

(1) Припрема трупа брода за вршење редовног прегледа обухвата: 

1) чишћење свих бродских простора од заосталог терета, воде, исцурелог уља и горива; 

2) демонтажу патосница и скидљивих делова облога бочних зидова и преграда, као и 

провлака танкова затворених простора; 

3) замену дотрајале, оштећене или неисправне скидљиве опреме; 

4) припрему за пробе; 

5) припрему цртежа развоја оплате са резултатима мерења дебљина оплате. 

(2) Припрема машинског уређаја за вршење редовног прегледа обухвата: 

1) чишћење свих машина и уређаја и демонтажу неопходну за преглед и мерења која су 

обухваћена обимом редовног прегледа; 

2) припрему система за пробе. 

(3) Припрема електричних уређаја за вршење редовног прегледа обухвата: 

1) попуну свих резервних и замену свих дотрајалих елемената електричне инсталације 

и уређаја; 

2) мерење отпора изолације (мегатест) свих струјних кругова и уређаја; 

3) припрему генератора за терећење. 

 

Члан 90ж 

(1) Припрема трупа брода за вршење контролног прегледа обухвата: 

1) пражњење теретних простора од остатка робе и свих простора од воде; 

2) отварање свих провлака за приступ пиковима, кофердамима, двобоцима и осталим 

бродским просторима; 

3) замена свих дотрајалих елемената опреме трупа. 

(2) Припрема машинског уређаја за вршење контролног прегледа обухвата: 

1) отклањање недостатака на механизмима и уређајима за управљање главним и 

помоћним моторима; 

2) проверу функционалности свих система, машина и опреме. 

(3) Припрема електричних уређаја за вршење контролног прегледа обухвата замену 

дотрајалих и оштећених елемената на електричној инсталацији и опреми. 

 

Члан 90з 

У зависности од врсте ванредног прегледа, брод се припрема на следећи начин: 

1) у случају хаварије брода неопходно је обезбедити прилаз оштећеном делу трупа како 

би се могао сагледати обим хаварије и утврдити обим потребних радова на поправци; 

2) у случају хаварије машина, уређаја и опреме, након првог увида врши се демонтажа 

у степену дозвољеном за утврђивање обима хаварије и начина поправке; 

3) код ванредног прегледа брода након распреме, припрема брода за преглед је 

истоветна припреми за редован преглед; 
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4) код ванредног прегледа у сврху привремене промене намене и проширења зона 

пловидбе, брод се мора припремити и опремити са додатном опремом у сврху тражених 

промена; 

5) код прегледа за одлагање прегледа морају се сви уређаји за безбедност људи и 

пловидбе довести у задовољавајуће стање које ће обезбедити захтевани минимум 

безбедности. 

 

Члан 90и 

(1) Основни преглед брода врши се на сувом, осим када се утврди да се исти може 

обавити на води. 

(2) Основни преглед брода обухвата проверу техничке документације која садржи: 

1) општу документацију која обухвата: 

(1) технички опис, 

(2) генерални план, 

(3) постојећа бродска документа; 

2) цртеже трупа који обухватају: 

(1) главно ребро, 

(2) уздужни пресек, 

(3) развој оплате и палубе, 

(4) уздужне и попречне преграде; 

3) опрему брода која обухвата: 

(1) размештај свих палубних уређаја, 

(2) диспозицију са спецификацијом теретног уређаја; 

4) бродске цевоводе који обухватају шему са спецификацијом система за дренажу, 

спасавање, баласт, гашење пожара водом или другим агенсима, поливање палубе 

водом, течног терета, шему одушника и сонди, систем вентилација; 

5) погонске уређаје који обухватају: 

(1) распоред уређаја у машинском простору са спецификацијом, 

(2) диспозицију пропелерског вода, 

(3) радне цртеже, и то: цртеже пропелера, пропелерског вратила, међувратила лежајева 

у скроку и статвеној цеви; 

6) машинске цевоводе који обухватају шеме хлађења, горива, подмазивања, ваздуха под 

притиском, издувних гасова, пнеуматике, хидраулике и цевовод паре; 

7) електроуређаје који обухватају: 

(1) основну једнополну шему електричне мреже, 

(2) трополну шему главне разводне табле, комадног пулта и разводних табли, уређаја и 

опреме, 

(3) шему осветљења за нужду, 

(4) електро шему сигнализације и аутоматике; 

8) хидраулична испитивања; 

9) преглед машинског уређаја и опреме; 

10) преглед електроуређаја; 

11) надзор над извођењем радова поправке, преправке или обнове делова трупа, 

машина, уређаја и опрема за које је провером техничке документације и прегледом 

утврђено да треба поправити или обновити; 

12) пробу функционисања свих уређаја. 

(3) Редослед надзора код основног прегледа споразумно се утврђује у сваком посебном 

случају са лицем из члана 90б став 1. 
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Члан 90ј 

Редовни преглед брода обухвата: 

1) преглед трупа, машина, уређаја и опреме, проверу надвођа, као и надзор над 

извођењем радова поправки и обнове делова трупа, машина, уређаја и опреме за које је 

прегледом утврђено да их треба поправити или обновити; 

2) пробе функционисања свих уређаја у погону. 

 

Члан 90к 

Контролни преглед брода обавезно обухвата општи преглед доступних делова трупа, 

машина, уређаја и опреме, проверу ознака надвођа, као и надзор над радовима поправке 

или обнове делова трупа, машина и уређаја за које је прегледом утврђено да их треба 

поправити или обновити. 

 

Члан 90л 

(1) Обим ванредног прегледа брода након хаварије одређује се у сваком конкретном 

случају, тако да се са сигурношћу може утврдити да је на основу извршених поправки 

брод способан за пловидбу. 

(2) Одредбе става 1. овог члана примењују се и у случају ванредног прегледа. 

(3) Обим ванредног прегледа након распреме дуже од једне године истоветан је са 

редовним прегледом. 

(4) Обим ванредног прегледа за привремену промену намене или привремено 

проширење зона пловидбе треба да обезбеди да брод са сигурношћу може привремено 

променити намену, односно зоне пловидбе. 

(5) Обим ванредног прегледа треба да буде такав да се са сигурношћу може утврдити 

да је брод способан за пловидбу за време за које се одлаже редовни, односно контролни 

преглед. 

(6) Обим ванредног прегледа који се врши након истека важења исправа из члана 87. 

став 2. овог закона треба да обухвати проверу тачности података наведених у тим 

исправама. 

 

Члан 90љ 

(1) Управа издаје одобрење за рад домаћим произвођачима опреме бродова унутрашње 

пловидбе, привредним друштвима која пружају услуге мерења дебљина лимова оплате 

на бродовима, испитивања водонепропусности, подводних прегледа бродова, као и 

прегледа и испитивања бродских машина и припадајућих уређаја и опреме (у даљем 

тексту: услужна привредна друштва), односно испитним институцијама за обављање 

услуга специјалних мерења на броду, испитивања материјала, машина, опреме и 

уређаја који се уграђују на бродове или којима се опремају бродови. 

(2) Управа прихвата резултате услуга које пружају услужна привредна друштва из 

става 1. овог члана која су одобрена од стране признатих класификационих друштава.  

(3) Министар прописује услове и поступак за издавање одобрења за рад домаћих 

произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и 

испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, 

услужних привредних друштава и испитних институција. 
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Накнада за вршење техничког надзора 

 

Члан 91. 

(1) За пружање стручне услуге вршења техничког надзора плаћа се такса. 

(2) Средства која се остварују од вршења техничког надзора су врста прихода насталих 

употребом јавних средстава у складу са одредбама закона којим се уређује буџетски 

систем. 

(3) Стручну услугу вршења техничког надзора плаћа бродар. 

(4) Висину таксе која се наплаћује за пружање стручне услуге вршења техничког 

надзора одређује министар, уз сагласност министра надлежног за послове финансија. 

(5) Средства остварена по основу пружених стручних услуга приход су буџета 

Републике Србије. 

 

Члан 92. 

(1) Управа ће делимично или потпуно ослободити брод од обавезе обављања одређеног 

прегледа, уколико брод поседује важећу потврду да одговара захтевима Техничких 

правила издату од стране признатог класификационог друштва. 

(2) Споразумом између министарства и класификационог друштва утврђује се обим, 

услови, права и обавезе за обављање прегледа домаћих бродова и издавање бродских 

исправа. [!]  

(3) Министарство може закључити споразум из става 2. овог члана са класификационим 

друштвом признатим од стране Европске комисије под условом да класификационо 

друштво има правни положај, односно правну форму привредног друштва у Републици 

Србији у складу са законом којим се уређују привредна друштва. [!]  

( 4) Министар прописује услове и критеријуме за признавање класификационог 

друштва које подноси захтев за признавање, као и поступак за признавање 

класификационих друштава.  

 

Члан 93. 

(1) Преглед брода ради утврђивања његове способности за вршење пробне вожње 

обавља се пре поласка брода на пробну вожњу. 

(2) Одредба става 1. овог члана односи се и на брод који се за страног наручиоца гради, 

обнавља или преправља у домаћем бродоградилишту. 

(3) Министар прописује начин обављања пробне вожње бродова, као и зоне пловидбе 

бродова. 

 

Члан 94. 

После извршеног надзора над градњом, односно преправком брода и после извршеног 

било ког прегледа брода, не смеју се без претходног обавештавања Управе и поновног 

прегледа брода вршити било какве промене или преправке структуре трупа брода, 

његових машина, уређаја и опреме. 

 

Члан 95. 

Брод може да превози само одређени број путника чији се број и смештај на броду 

одређује на основу прописаних услова, пловних својстава брода, расположиве 

површине за смештај путника, уређаја и опреме намењене путницима и хигијенских 

услова. 
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Члан 96. 

(1) Терет на броду мора да буде тако распоређен да обезбеђује пловна својства брода и 

не проузрокује прекомерна напрезања конструкцијских делова брода у различитим 

условима коришћења. 

(2) Терет на броду мора да буде укрцан у границама дозвољеног оптерећења брода и 

сагласно Техничким правилима и да буде сложен, распоређен и обезбеђен тако да, у 

свим условима који се могу појавити у пловидби, не може доћи до померања терета 

који би могао угрозити безбедност брода, људске животе и животну средину. 

 

Члан 97. 

Одредбе овог закона о утврђивању способности брода за пловидбу, које се односе на 

брод и технички пловни објекат, односе се и на скелу, премештање плутајућег објекта у 

сврху посебног превоза као и на чамац за привредне сврхе. 

 

 

Баждарење брода 

 

Члан 98. 

(1) Баждарењем брода утврђују се највећа дозвољена истиснина, као и истиснине за 

одређене водне линије, а баждарењем теретног брода и носивост брода, зависно од газа 

брода. 

(2) Баждарење брода врши Управа према Техничким правилима. 

 

Члан 99. 

(1) Баждарењу подлеже домаћи брод који се уписује у домаћи уписник као и страни 

брод који у домаћој луци, односно пристаништу подлеже плаћању накнада чија се 

висина утврђује према регистарској тонажи, односно највећој дозвољеној истиснини 

брода који нема сведочанство о баждарењу или исправу која се признаје у Републици 

Србији. 

(2) Баждарење брода који се у домаћем бродоградилишту гради за страног наручиоца 

може да се изврши по одредбама овог закона и прописа које доноси министар, ако 

страни наручилац то затражи. 

(3) На захтев власника домаћег брода, као и власника страног брода, баждарење брода 

може се извршити и по систему баждарења предвиђеним страним прописима. 

(4) Ако се домаћи брод гради или је набављен у иностранству, или се у иностранству на 

њему врше преправке због којих брод по одредбама овог закона мора поново да се 

баждари, такав брод може да се баждари у држави у којој се гради или је набављен, 

односно у којој су на њему извршене такве преправке. 

(5) У случају из става 4. овог члана Управа може на захтев власника да изврши његово 

баждарење по одредбама овог закона. 

(6) Баждарење домаћег брода грађеног за домаћег наручиоца или набављеног, или 

преправљеног у иностранству, или страног брода који по одредбама овог закона 

подлеже баждарењу, врши се чим брод стигне у прву домаћу луку. 

(7) Одредба става 6. овог члана не односи се на домаћи брод који је по одредбама овог 

закона већ баждарен у иностранству. 

(8) Захтев за баждарење домаћег брода дужан је да поднесе бродар. 

(9) Захтев за баждарење домаћег брода који се гради у домаћем или страном 

бродоградилишту мора да се поднесе чим на броду буду уграђене оплата, палубе и 

преграде. 
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Члан 100. 

(1) Поновно баждарење домаћег брода извршиће се, ако се: 

1) после баждарења брода изврше преправке због којих се на броду мења највећа 

дозвољена истиснина за одговарајући газ или највећа носивост; 

2) посумња у правилност извршеног баждарења; 

3) брод унутрашње пловидбе уписује у уписник поморских бродова, односно ако се 

поморски брод уписује у уписник бродова унутрашње пловидбе. 

(2) У случају поновног баждарења, према одредбама става 1. тачка 1) овог члана, 

Управа одлучује да ли се, у зависности од извршених преправки брода, поновно 

баждарење мора извршити у целини или делимично. 

(3) Захтев за поновно баждарење из става 1. тачка 1) овог члана мора се поднети пре 

завршетка преправке брода. 

(4) Захтев за поновно баждарење из става 1. тачка 1) овог члана мора се поднети пре 

завршетка преправке и за страни брод који по одредбама овог закона подлеже 

баждарењу у Републици Србији, ако се преправке страног брода врше у домаћем 

бродоградилишту. 

(5) Захтев за поновно баждарење брода у случајевима из става 1. овог члана подноси 

лице из члана 99. став 8. овог закона, а захтев за поновно баждарење у случају из става 

1. тачка 2) овог члана може, осим тог лица, поднети и Агенција за управљање лукама, 

односно правно лице овлашћено да наплаћује накнаду према регистарској тонажи, 

односно тонажи или истиснини брода. 

(6) Поновно баждарење брода на основу става 1. тачка 2) овог члана не може вршити 

овлашћено лице које је извршило претходно баждарење у чију се правилност 

посумњало. 

 

 

Бродске исправе и књиге 

 

Члан 101. 

(1) Бродске исправе које бродови морају да имају служе као доказ о идентитету, 

способности за пловидбу, техничким подацима и осталим својствима брода. 

(2) У бродске књиге које бродови морају да воде уносе се подаци о важнијим 

догађајима на броду и обављеним радњама на броду, као и подаци у вези са пловидбом, 

водним путем и бродом. 

 

Члан 102. 

Бродске исправе и књиге прописане овим законом морају да буду састављене на 

српском језику и на једном од језика предвиђених међународним споразумима. 

 

Члан 103. 

(1) Бродске исправе и књиге прописане овим законом морају се налазити на броду и 

уредно водити. 

(2) Бродске исправе и књиге морају се показати на захтев лучке капетаније, као и 

дипломатских или конзуларних представништава Републике Србије. 

(3) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, бродске исправе и књиге бродова без 

посаде не морају се налазити на броду већ се морају чувати код бродара , а њихове 

копије морају да се налазе на броду у чијем се саставу налазе. 
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(4) Бродар је обавезан да учини доступним бродске исправе и књиге из става 3. овог 

члана на захтев лучке капетаније. 

 

Члан 104. 

(1) Бродске исправе и књиге издате према прописима земаља чланица Европске уније 

признају се као да су издате у Републици Србији. 

(2) Исправе и књиге издате према прописима осталих земаља признају се под условима 

предвиђеним споразумом о међусобном признавању који се закључује са државом чију 

заставу брод вије. 

(3) Исправе брода којима се доказује способност брода за пловидбу издате у складу са 

Правилима надзора пловила на Рајни којим се доказује способност брода за пловидбу 

Рајном, признају се као да су издате у Републици Србији. 

(4) Исправе брода издате према "Пропису о превозу опасних материја Рајном - АДНР" 

признају се у Републици Србији као доказ да брод задовољава захтеве за превоз 

опасног терета водним путем. 

 

Члан 104а 

Брод који има исправу о способности брода за пловидбу која је издата у складу са 

одредбама Конвенције о пловидби Рајном, са изменама и допунама, мора да поседује и 

допунско сведочанство о способности брода за пловидбу ако: 

1) плови на међународним и међудржавним водним путевима Републике Србије, а 

испуњава ниже техничке захтеве за бродове од оних који су садржани у Техничким 

правилима; 

2) плови на државним водним путевима Републике Србије на којима важе виши 

технички захтеви за бродове у складу са Техничким правилима. 

 

Члан 105. 

(1) Брод мора имати бродско сведочанство. 

(2) Бродско сведочанство садржи све податке из књиге уписника бродова у који је брод 

уписан. 

(3) Бродским сведочанством доказује се: српска државна припадност брода, право и 

дужност да брод вије заставу трговачке морнарице Републике Србије, врста и намена 

брода, зона пловидбе на којој је овлашћен да плови, број путника и маса терета који 

брод сме да превози, као и статус Рајнског пловила. 

(4) Бродско сведочанство издаје лучка капетанија. 

(5) Бродско сведочанство издаје се на основу сведочанства о способности брода за 

пловидбу које издаје Управа. 

(6) Министарство води регистар издатих бродских сведочанстава. 

(7) Брод без посаде, на бродском трупу или на стално причвршћеној плочи или табли на 

трупу, мора имати натпис који садржи основне податке из бродског сведочанства. 

 

Члан 106. 

(1) Брод мора да има сведочанство о способности брода за пловидбу. 

(2) Сведочанство о способности брода за пловидбу, којим се утврђује да брод одговара 

захтевима Техничких правила, издаје Управа, након извршеног прегледа из члана 86. 

овог закона. 

(3) Сведочанство о способности брода за пловидбу издато новосаграђеним бродовима у 

складу са захтевима Техничких правила, издаје се на рок који не може да буде дужи од: 

1) пет година за путничке бродове; 
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2) десет година за сва остала пловила. 

(4) Рок важења утврђује се у сваком конкретном случају у складу са захтевима 

Техничких правила. 

(5) Рок важења се уписује у сведочанство о способности брода за пловидбу. 

(6) У случају бродова који су у експлоатацији пре издавања сведочанства о 

способности брода за пловидбу у складу са одредбама овог закона и захтевима 

Техничких правила, рок важења сведочанства о способности брода за пловидбу 

утврђује се од случаја до случаја, на основу резултата контролног прегледа. 

(7) Рок важења из става 6. овог члана не може да буде дужи од рокова из става 1. овог 

члана. 

(8) О издатим исправама из става 1. овог члана, Управа води уписник који садржи: 

1) име и адресу власника брода; 

2) број издатог сведочанства о способности брода за пловидбу, датум и место издавања, 

односно рок важења сведочанства о способности брода за пловидбу; 

3) име и врста брода, ЕНИ број, носивост брода у складу са сведочанством о баждарењу 

и податке о сведочанству о баждарењу, зоне пловидбе брода. 

(9) Уписник се води у електронском облику и доступан је на интернет страници 

министарства. 

 

Члан 107. 

(1) Привремени пловидбени лист издаје се броду набављеном у иностранству, као и 

броду који је у иностранству, а изгубљено му је бродско сведочанство. 

(2) Брод, који није уписан у уписник бродова који се води у Републици Србији стиче, 

привременим пловидбеним листом српску државну припадност и право и дужност да 

вије заставу трговачке морнарице Републике Србије. 

(3) Привремени пловидбени лист важи најдуже годину дана од дана издавања, а његова 

важност престаје и раније и то у часу када брод стигне у прву домаћу луку, односно 

пристаниште. 

(4) Привремени пловидбени лист издаје дипломатско или конзуларно представништво 

Републике Србије. 

 

Члан 108. 

(1) Брод чија је посада укрцана на основу прописане исправе за укрцавање, мора имати 

попис посаде. 

(2) Пописом посаде утврђује се која су лица укрцана на брод као чланови посаде, у ком 

својству и њихове квалификације. 

(3) Попис посаде издаје лучка капетанија. 

(4) Пописом посаде брода утврђује се и који су чланови породице члана посаде брода 

укрцани на тај брод. 

 

Члан 109. 

(1) Брод мора имати сведочанство о баждарењу. 

(2) Сведочанством о баждарењу теретног брода доказује се истиснина за сваки 

сантиметар газа, а код осталих бродова - истиснина при највећем дозвољеном газу и 

газу празног брода, као и слободни бок брода. 

(3) Сведочанство о баждарењу губи важност када се због преправки извршених на 

броду мења његова истиснина. 

(4) Сведочанство о баждарењу брода без посаде може се заменити натписом на 

бродском трупу или стално причвршћеној плочи или табли на трупу, који мора да 
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садржи податке о носивости из сведочанства са фотокопијом или овереном копијом тог 

сведочанства која се налази на броду без посаде или тегљачу, односно потискивачу. 

 

Члан 110. 

Сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње мора да има брод који 

намерава да изврши пробну вожњу. 

 

Члан 111. 

Брод који је опремљен уређајима за укрцавање и искрцавање терета мора да има 

сведочанство о способности теретног уређаја и опреме. 

 

Члан 112. 

(1) Брод који је био загађен глодарима (мишевима и пацовима), мора да има 

сведочанство о дератизацији. 

(2) Брод који није био загађен глодарима, мора да има сведочанство о ослобођењу од 

дератизације којим се доказује да је брод за одређено време, које је утврђено у 

сведочанству, ослобођен од вршења дератизације. 

(3) Сведочанство о дератизацији и сведочанство о ослобођењу од дератизације издаје 

орган надлежан за послове здравља. 

 

Члан 113. 

(1) Броду, односно танкеру који превози опасну робу мора да буде утврђена способност 

за превоз опасне робе. 

(2) Броду из става 1. овог члана чија је способност за превоз утврђена, издају се 

одговарајуће исправе, и то: 

1) сведочанство о одобрењу за брод; 

2) привремено сведочанство о одобрењу за брод. 

(3) Танкеру из става 1. овог члана чија је способност за превоз утврђена, издају се 

одговарајуће исправе, и то: 

1) сведочанство о одобрењу за танкер; 

2) привремено сведочанство о одобрењу за танкер. 

(4) Исправама из ст. 2. и 3. овог члана потврђује се да брод, односно танкер испуњава 

услове прописане за превоз опасне робе ради заштите брода, лица на броду, робе и 

животне средине. 

(5) Исправе из ст. 2. и 3. овог члана издају се у складу са одредбама Европског 

споразума о међународном превозу опасног терета на унутрашњим пловним путевима - 

АДН и закона којим се уређује превоз опасног терета. 

 

Члан 114. 

Брисан (Сл. гласник РС бр. 18/15) 

 

Члан 115. 

(1) Пловило које има радио-уређај дужно је да води радио-дневник. 

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, радио-дневник није дужно да води пловило 

које користи министарство надлежно за унутрашње послове и чамац за спасавање који 

припада броду. 
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Члан 116. 

Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу, мора имати брод који 

Управа огласи способним за пловидбу, ако прегледом утврди да није способан за 

пловидбу у зонама у којима је до тада овлашћен да плови, али је способан за пловидбу 

у ужим зонама пловидбе, или га огласи способним да изузетно предузме једно или 

више одређених путовања која прелазе зоне пловидбе у којима је био овлашћен да 

плови, ако се на основу извршеног прегледа утврди да је способан за предузимање тих 

путовања. 

 

Члан 117. 

Привремено сведочанство о способности брода за превоз путника мора да има брод 

који није путнички брод, који Управа огласи способним да превози путнике на једном 

или више путовања или за одређено време, одређену зону пловидбе, ако је његова 

способност утврђена по одредбама овог закона и ако се прегледом утврди да брод 

испуњава услове за обављање таквог превоза путника. 

 

Члан 118. 

(1) Пловило које има радио-уређај мора имати сведочанство о сигурности радио-

уређаја, осим пловила које користи министарство надлежно за унутрашње послове. 

(2) Брод који има посаду мора да има сведочанство о безбедности и здрављу на раду на 

броду. 

( 3) Путнички брод мора да има књигу стабилитета. 

( 4) Брод са сопственим погоном мора да води бродски дневник. 

( 5) Брод који има посаду дужан је да води здравствени дневник. 

( 6) Технички пловни објекат мора да води књигу рада. 

( 7) Књигу о уљима мора имати брод који превози уља и брод који користи течно уље. 

( 8) Брод мора да има књиге санитарне отпадне и каљужне воде. 

( 9) Брод мора да има дневник бродског смећа. 

 

Члан 119. 

Важење сведочанства о способности теретног уређаја и опреме потврђује се годишњим 

контролним прегледом, а обнавља се сваке четврте године или најкасније сваке пете 

године, редовним прегледом. 

 

Члан 120. 

(1) Важење сведочанства о способности брода за пловидбу траје до рока назначеног у 

сведочанству и може се продужити контролним прегледом највише за 90 дана. 

(2) Важење сведочанства о баждарењу за теретне бродове траје 10 година, а за остале 

бродове 15 година од дана издавања. Важење сведочанства о баждарењу продужава се 

за 10, односно 15 година, ако се утврди да подаци о истиснини или носивости 

одговарају стању на броду. 

(3) Важење привременог сведочанства о способности брода за пловидбу и привременог 

сведочанства о способности брода за превоз путника траје за оно време које је наведено 

у сведочанству, а најдуже до истека рока важења сведочанства о способности брода за 

пловидбу. 

(4) Важење сведочанства о способности брода за обављање пробне вожње траје 30 дана 

од дана издавања. 

(5) Важење привременог сведочанства о способности плутајућег објекта за премештање 

у сврху посебног превоза издаје се са роком важења од највише 60 дана. 
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Члан 121. 

(1) Исправе из чл. 109 , 110 , 111 , 116 , 117. и члана 118. ст. 1. и 2. овог закона, као и 

књиге из члана 118. став 3. овог закона издаје Управа, а књигу из члана 118. став 3. овог 

закона оверава Управа. 

(2) Књиге из члана 115. и члана 118. ст. 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог закона издаје лучка 

капетанија. 

 

Члан 122. 

Министар прописује врсту, садржину, обрасце и начин вођења бродских исправа и 

књига, услове за издавање и престанак важења бродских исправа и књига, услове и 

начин обавештавања о променама унетим у бродске исправе и књиге, рокове важења 

бродских исправа и књига, као и начин вођења и садржину регистра издатих бродских 

сведочанстава и сведочанстава о способности брода за пловидбу и одређује лице, 

односно орган који је овлашћен за уношење података у бродске исправе и књиге. 

 

 

Утврђивање способности чамца и пловећег тела за пловидбу  

и плутајућег објекта за плутање 

 

Члан 123. 

Чамци и пловећа тела могу се користити у пловидби, односно плутајући објекти за 

плутање ако: 

1) је утврђена њихова способност за пловидбу, односно плутање у погледу 

конструкције, пловних својстава, погонских и других уређаја и опреме, у складу са 

Техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте; 

2) су уписани у уписник чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката (у даљем тексту: 

уписник); 

3) чамцем, пловећим телом и плутајућим објектом управља лице које је стручно 

оспособљено. 

 

Члан 124. 

Одредбе члана 123. овог закона не односе се на: спортске чамце без сопственог погона 

(веслачке чамце, кајаке, кануе, једрилице и слично) намењене такмичењу, чамце без 

сопственог погона који нису дужи од три метра, педолине, водене бицикле, даске и 

слична пловила, ако се њима не обавља привредна делатност. 

 

Члан 125. 

(1) Способност чамца и пловећег тела за пловидбу, односно плутајућег објекта за 

плутање утврђује се техничким надзором којим се утврђује да чамац, пловеће тело, 

односно плутајући објекат одговара захтевима Техничких правила за чамце, пловећа 

тела и плутајуће објекте. 

(2) Техничка правила из става 1. овог члана нарочито садрже: 

1) зоне пловидбе; 

2) техничке захтеве за градњу чамаца и плутајућих објеката; 

3) техничке захтеве за баждарење, стабилитет, надвође, маневарску способност, 

способност одржавања на површини и плутање, труп, отворе на трупу, палуби и 

надграђу, продор воде, опрему на чамцу, мотор и простори за мотор, вентилацију, 
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покретање ванбродског мотора, систем цевовода, електричне системе, кормиларски 

систем, противпожарну заштиту и спречавање загађивања; 

4) посебне техничке захтеве за чамце за превоз путника и чамце који се користе у 

привредне сврхе; 

5) знакове безбедности (сигнални знакови); 

6) рокове за примену техничких захтева. 

(3) Преглед може бити основни, редовни и ванредни. 

(4) Технички надзор и прегледе чамаца за привредне сврхе и плутајућих објеката 

намењених за привредне сврхе врши Управа, а чамаца и плутајућих објеката за спорт и 

разоноду и пловећих тела врши комисија коју образује министар на период од четири 

године. 

(5) Плутајућем објекту који треба да обави премештање у сврху посебног превоза, мора 

да буде утврђена способност за премештање у сврху посебног превоза. 

(6) После извршеног прегледа издаје се исправа о способности за пловидбу чамца и 

пловећег тела, односно исправа о способности за плутање плутајућег објекта. 

(7) Плутајућем објекту из става 6. овог члана, издаје се привремено сведочанство о 

способности плутајућег објекта за премештање у сврху посебног превоза. 

(8) За чамце и пловећа тела који су уписани у уписник, издаје се пловидбена дозвола са 

регистарским бројем за идентификацију са роком важења редовног прегледа. 

(9) За плутајући објекат који је уписан у уписник, издаје се плутајућа дозвола са 

регистарским бројем за идентификацију. 

(10) Министар прописује врсту и намену чамаца и плутајућих објеката, начин, поступак 

и садржину техничког надзора, као и начин, поступак, садржину и рокове вршења 

прегледа чамаца и пловећих тела, односно плутајућих објеката. 

(11) Министар утврђује Техничка правила за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте. 

 

 

Приход од вршења прегледа и техничког надзора над градњом чамца,  

пловећег тела и плутајућег објекта 

 

Члан 126. 

(1) За пружање стручне услуге вршења прегледа и техничког надзора из члана 125. став 

3. овог закона, плаћа се такса. 

(2) Средства која се остварују од вршења стручне услуге из става 1. овог члана су врста 

прихода насталих употребом јавних средстава у складу са одредбама закона којим се 

уређује буџетски систем. 

(3) Стручну услугу вршења прегледа и техничког надзора из става 1. овог члана плаћају 

власници пловила из члана 125. став 1. овог закона. 

(4) Висину таксе која се наплаћује за пружање услуге из става 1. овог члана одређује 

министар, уз сагласност министра надлежног за послове финансија. 

(5) Средства остварена по основу пружене стручне услуге приход су буџета Републике 

Србије. 

 

Члан 127. 

(1) Чамац и плутајући објекат приликом уписа морају бити баждарени. 

(2) Баждарење се обавља према Техничким правилима о начину мерења и 

израчунавања истиснине која су прописана за чамце и плутајуће објекте. 

(3) Ако се преправком мења истиснина чамца, односно плутајућег објекта врши се 

поновно баждарење. 
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Члан 128. 

(1) Чамац и пловеће тело у пловидби, мора да има следеће исправе и књиге: 

1) пловидбену дозволу; 

2) попис посаде и књигу рада за чамац за привредне сврхе. 

(2) Плутајући објекат у плутању мора да има следеће исправе и књиге: 

1) плутајућу дозволу; 

2) попис посаде за плутајући објекат који се користи за привредне сврхе. 

(3) Министар прописује врсту, садржину и начин вођења исправа и књига из ст. 1. и 2. 

овог члана. 

(4) Исправе и књиге из ст. 1. и 2. овог члана издаје лучка капетанија. 

 

 

Извод из Закона о државној припадности и упису пловила 

 

ИИИ. УПИС И БРИСАЊЕ ЧАМАЦА И ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

Први упис чамца или плутајућег објекта 

 

Члан 159. 

Власник уз захтев за први упис чамца, односно плутајућег објекта подноси: 

1) исправу којом се доказује право својине на чамцу, односно плутајућем објекту 

(уговор о градњи; уговор о купопродаји; уговор о поклону; решење о наслеђивању; 

рачун о куповини; сведочанство о градњи чамца или плутајућег објекта; друге исправе 

на основу којих се по посебним прописима може извршити упис права својине у јавне 

књиге); 

2) исправу којом се доказује право својине на погонском уређају, односно мотору 

(уговор о купопродаји; уговор о поклону; решење о наслеђивању; рачун о куповини; 

друге исправе на основу којих се по посебним прописима може извршити упис права 

својине у јавне књиге); 

3) царинску декларацију за чамац, односно плутајући објекат и мотор, односно 

погонски уређај ако су увезени из друге државе; 

4) исправу о извршеном основном прегледу; 

5) исправу о баждарењу за чамац, односно плутајући објекат; 

6) техничку документацију произвођача, ЕУ декларацију о усаглашености, ЦЕ ознаку, 

као и другу документацију потребну за стављање производа на тржиште која је 

прописана посебним прописом; 

7) потврду о брисању чамца, односно плутајућег објекта из страног регистра (за чамац, 

односно плутајући објекат који су увезени из друге државе); 

8) оверени препис полисе о закљученом обавезном осигурању, у складу са законом 

којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају; 

9) доказ о измиреним пореским обавезама које се односе на чамце, односно плутајуће 

објекте, у складу са законом којим се уређују порези. 

Исправе из става 1. тачка 6) овог члана, подносе се само за чамце који су изграђени и 

стављају се на тржиште, односно уписују у уписник чамаца након ступања на снагу 

овог закона. 

Ако је поднет захтев за први упис чамца, односно плутајућег објекта, који се користе за 

сопствене потребе и који су грађени пре ступања на снагу овог закона, лучка капетанија 

ће пре вршења основног прегледа утврдити да ли чамац, односно плутајући објекат 

испуњава захтеве прописане одредбама техничких правила за чамце и плутајуће објекте 
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којима се уређују поступци оцене усклађености пројекта и градње чамца и плутајућег 

објекта након изградње чамца или плутајућег објекта. 

Ако је поднет захтев за први упис чамца, односно плутајућег објекта, који се користе у 

привредне сврхе и који су грађени пре ступања на снагу овог закона, Управа за 

утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа) ће пре вршења 

основног прегледа утврдити да ли чамац, односно плутајући објекат испуњава захтеве 

прописане одредбама техничких правила за чамце и плутајуће објекте којима се уређују 

поступци оцене усклађености пројекта и градње чамца и плутајућег објекта након 

изградње чамца или плутајућег објекта. 

Уз захтев за упис подносе се оригинали или оверене фотокопије докумената из става 1. 

овог члана. 

Исправе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана којима се доказује право својине на чамцу, 

односно плутајућем објекту и погонском уређају, односно мотору, осим рачуна о 

куповини, морају бити оверене од стране органа надлежног за оверу потписа. 

 

Члан 160. 

Власник чамца грађеног за сопствене потребе (самоградња) након ступања на снагу 

овог закона, не може тај чамац да ставља на тржиште у року од пет година од дана 

издавања сведочанства о градњи чамца или плутајућих објеката грађеног за сопствене 

потребе. 

Сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта грађеног за сопствене 

потребе издаје надлежна лучка капетанија, док за чамце и плутајуће објекте који су 

намењени за привредне сврхе сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта 

издаје Управа. 

Сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта грађеног за сопствене 

потребе издаје се под условом да власник поднесе надлежној лучкој капетанији 

техничку документацију којом се потврђује да је чамац, односно плутајући објекат 

изграђен у складу са техничким правилима за чамце и плутајуће објекте у делу који се 

односи на чамце и плутајуће објекте грађене за сопствене потребе, као и да је извршен 

надзор над градњом од стране надлежне лучке капетаније. 

Сведочанство о градњи чамца, односно плутајућег објекта који је намењен за 

привредне сврхе издаје се под условом да власник поднесе Управи техничку 

документацију којом се потврђује да је чамац, односно плутајући објекат изграђен у 

складу са техничким правилима за чамце и плутајуће објекте, као и да је извршен 

надзор над градњом од стране Управе. 

Ако власник чамца грађеног за сопствене потребе из става 1. овог члана, ставља чамац 

на тржиште пре истека рока из става 1. овог члана, лучка капетанија, односно Управа 

извршиће ванредни преглед чамца у циљу утврђивања усклађености тог чамца са 

одредбама техничких правила којима се уређују поступци оцене усклађености пројекта 

и захтеви у односу на градњу чамца. 
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07 ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА 

 

 

 

Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из: 

 

1. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 

73/2010 од 12.10.2010.), Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 121/2012 од 24.12.2012.), Закона о 

изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 

гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), 

 

2. Закона о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 

10/2013 од 31.01.2013.), Закона о изменама и допунама Закона о државној припадности 

и упису пловила („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), 

 

3. Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова 

унутрашње пловидбе („Службени гласник РС“, број 30/2015. од 27.03.2015.), 

 

4. Правилника о бродским исправама и књигама („Службени гласник РС“, број 60/2015. 

од 08.07.2015.). 

 

http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/Pravilnik_o%20tehnickim_pravilima.pdf
http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/Pravilnik_o%20tehnickim_pravilima.pdf
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08 НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 

 

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу у вршењу послова из своје 

надлежности примењује следеће прописе: 

 

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 

73/2010 од 12.10.2010.), Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 121/2012 од 24.12.2012.), Закон о 

изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 

гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.) 

 

Закон о државној припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013 

од 31.01.2013.), Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису 

пловила („Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.) 

 

Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње 

пловидбе („Службени гласник РС“, број 30/2015. од 27.03.2015.) 

 

Правилник о бродским исправама и књигама („Службени гласник РС“, број 60/2015. од 

08.07.2015.) 

 

Правила за градњу бродова унутрашње пловидбе, књига ИИ, година издања 1994. 

Део 16, Правила за градњу чамаца 

 

Део 23, Правила о признању типског производа, година издања 1987. 

Део 24, Правила о признању произвођача и испитних институција, година издања 1987. 

Део 25, Материјали, година издања 1997. 

Део 26, Заваривање, година издања 1997. 

 

Правила о прегледу постојећих бродова, година издања 1997. 

Правила за превоз путника, година издања 1996. 

Правила о изради контејнера, година издања 1978. 

Правила за теретне уређаје, година издања 1978. 

 

 

ПОСЕБНИ ПРАВИЛНИЦИ 

 

На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености 

(Службени гласник РС 36/2009) 

1. Признање испитних институција, услужних привредних друштава и произвођача 

(на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање 

усаглашености, Службени гласник РС 36/2009) 

2. Способност брода за превоз путника 

3. Способност брода за обављање пробне вожње и зоне пловидбе 

4. Висине накнада за вршење техничког надзора 

http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/Pravilnik_o%20tehnickim_pravilima.pdf
http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/Pravilnik_o%20tehnickim_pravilima.pdf
http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/pravila/2-Pravila_o_tipskom_odobrenju_proizvoda.pdf
http://uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/pdf/pravila/3-Pravila_o_priznanju_proizvodjaca_i_ispitnih_institucija.pdf
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РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ 

 

Резолуција 61, UNECE, Женева 

Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева 

Међународна конвенција о АДН, (Европске одредбе о међународном транспорту 

опасних терета на унутрашњим пловним путевима), UNECE, Женева, издање 2015. 

Конвенција о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, 1966 

Препоруке ДК (Дунавске комисије), Основне одредбе о пловидби Дунавом 

Директива 87/2006 (ЕК-Брисел), Минимални технички захтеви за бродове унутрашње 

пловидбе 
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09 УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

 

На основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС“, број 73/2010 од 12.10.2010.), Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 121/2012 од 24.12.2012.), 

Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), Закона о државној припадности 

и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/2013 од 31.01.2013.) и Закона о 

изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила („Службени 

гласник РС“, број 18/2015 од 13.02.2015.), Управа за утврђивање способности бродова 

за пловидбу као орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре врши следеће делатности: 

 

1. Надзор над градњом брода 

2. Преглед за пробну вожњу брода 

3. Основни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе 

4. Надзор над преправком брода 

5. Редовни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе 

6. Поступни редовни преглед брода 

7. Ванредни преглед брода / плутајућег објекта за привредне сврхе 

8. Контролни преглед брода 

9. Наменски преглед појединих делова пловила 

10. Баждарење пловила 

11. Основни преглед чамца за привредне сврхе 

12. Редовни преглед чамца за привредне сврхе 

13. Ванредни преглед чамца за привредне сврхе 

14. Надзор над градњом чамца за привредне сврхе 

15. Баждарење чамца за привредне сврхе 

16. Стручно - специјалистичке анализе 

17. Замена бродских исправа и књига 

18. Издавање техничке документације 

19. Мерење дебљине лимова пловила 

20. Надзор над градњом плутајућег објекта за привредне сврхе 

21. Типско одобрење производа (машинских уређаја, електричних уређаја, 

материјала за градњу брода, бродограђевинске опреме) 

22. Признање произвођача (машинских уређаја, електричних уређаја, материјала за 

градњу брода, бродограђевинске опреме) 

23. Признање испитне институције (машинских уређаја, електричних уређаја, 

материјала за градњу брода, бродограђевинске опреме) 

24. Издавање исправа за завариваче 

25. Квалификација технологије заваривања 

 

Сви елементи услуга које Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

пружа заинтересованим лицима као (1) правни основ, (2) категорија лица на које услуга 

односи, (3) начин на који се услуга може добити, (4) услови који морају бити испуњени 

да би услуга била пружена, (5) рок у коме се може очекивати да ће услуга бити 

пружена, (6) садржај захтева и (7) листа прилога су дефинисани у тачки 8 Информатора 

о раду Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу. 
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10 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

 

Поступак који спроводи Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу при 

пружању услуга дефинисан је кроз наведене дијаграме. 

 

Захтев за услугу подноси се у писаној форми на адресу Управа за утврђивање 

способности бродова за пловидбу, 11070 Нови Београд, Народних хероја 30/ИИ. 
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ГРАДЊА, ПРЕПРАВКА, ОСНОВНИ И РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД 

 

 

 

 

 
           СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

ТЕХ. ПРАВИЛА 

УПУТСТВА 

АРХ. ПОДАЦИ 

ПРОГ. ИСПИТИВАЊА 

ИЗВЕШТАЈ БРОДАРА О 

ИСТРОШ. ЕЛЕМЕНТ. 

ОДОБРЕНА ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ И 
ГРАДЊУ 

ПРИПРЕМА 

ЕКСПЕРТ 

ЛИЧНА 

БЕЛЕЖНИЦА 

ПОТВРДЕ О 

ПРИЗНАЊИМА 

СПЕЦИФИК. 

УСЛУГЕ 
УПУТСТВА ЗА  

ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ  

ТЕХН. НАДЗОРА 

 / ПРЕГЛЕДА 

МЕРЕЊА 

ЗАПИС. О ТЕХН. 

НАДЗОРУ 

ЕКСПЕРТИ 

ГРАДЊА, ПОПРАВКА 

МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ТЕХН. НАДЗОР НА ЗАХТЕВАНИМ 

ПОПРАВКАМА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ИЛИ ГРАДЊИ / ПРЕГЛЕД 
ПРЕПОРУКЕ 

ДОК. О ИЗВРШЕНИМ 

ПОПРАВКАМА, ГРАДЊИ И 

ЗАВРШНИМ МЕРЕЊИМА  ЗАВРШНИ 

ПРЕГЛЕД НА 

ФУНКЦИОНАЛНУ 

ИСПРАВНОСТ 

ЕКСПЕРТ- И 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРИМЕДБАМА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

ДА 

СВЕДОЧАНСТВА, УВЕРЕЊА, ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈИ 

КРАЈ 
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КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД 
 

 

 

 
           СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

ТЕХ. ПРАВИЛА 

УПУТСТВА 

АРХ. ПОДАЦИ 

ПРИПРЕМА 

ЕКСПЕРТ 

ЛИЧНА 

БЕЛЕЖНИЦА 

ПОТВРДЕ О 

ПРИЗНАЊИМА 

СПЕЦИФИК. 

УСЛУГЕ 
УПУТСТВА ЗА  

ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ  

ТЕХН.  

НАДЗОРА 

 / ПРЕГЛЕДА 

МЕРЕЊА 

ЗАПИС. О ТЕХН. 

НАДЗОРУ 

 

ЕКСПЕРТИ 

МАЛЕ ПОПРАВКЕ 

МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ТЕХН. НАДЗОР НА ЗАХТЕВАНИМ 

ПОПРАВКАМА / ПРЕГЛЕД 

ПРЕПОРУКЕ 

ДОКУМЕНТА  О 

ИЗВРШЕНИМ  

ПОПРАВКАМА  ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД 

НА ФУНКЦИОНАЛНУ 

ИСПРАВНОСТ 

ЕКСПЕРТ- И 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРИМЕДБАМА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

ДА 

 ОВЕРЕНA  СВЕДОЧАНСТВA, УВЕРЕЊА,  

  ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ 

КРАЈ 
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ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
 

 

 

 
           СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

ТЕХ. ПРАВИЛА 

УПУТСТВА 

АРХ. ПОДАЦИ 

 

ИЗВЕШТАЈ БРОДАРА О 

ХАВАРИЈИ 

ИЗВЕШТАЈ ЛУЧКЕ 
КАПЕТАНИЈЕ О 

ИНСПЕКЦИЈИСКОМ 
НАДЗОРУ БРОДА 

ПРИПРЕМА 

ЕКСПЕРТ 

ЛИЧНА 

БЕЛЕЖНИЦА 
ИЗЈАВА БРОДАРА 

ИЛИ 

ЗАПОВЕДНИКА 

СПЕЦИФИК. 

УСЛУГЕ 
УПУТСТВА ЗА ВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

ВАНРЕДНОГ 

ПРЕГЛЕДА 
МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ЕКСПЕРТИ 

ИЗВЕШТАЈ О ШТЕТИ, ПОРАВКА 

МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ТЕХН. НАДЗОР НА ЗАХТЕВАНИМ 

ПОПРАВКАМА / ПРЕГЛЕД 

ПРЕПОРУКЕ 

ДОК. О ИЗВРШЕНИМ 

ПОПРАВКАМА / 
ПРЕНАМЕНИ/  

И ЗАВРШНИМ  

МЕРЕЊИМА  

ЗАВРШНИ 

ПРЕГЛЕД НА 

ФУНКЦИОНАЛНУ 

ИСПРАВНОСТ 

ЕКСПЕРТ- И 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРИМЕДБАМА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

ДА 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О ШТЕТИ, ИЗВЕШТАЈ О 

ВАНРЕДНОМ ПРЕГЛЕДУ, 

ПОТВРДА О ПРЕГЛЕДУ 

КРАЈ 
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ЧАМЦИ И ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 
 

 

 
           СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

 

ТЕХ. ПРАВИЛА ЈР 

АРХ. ПОДАЦИ 

(АРХИВА) 

ОДОБРЕНА ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТА ЗА 

ГРАДЊУ И ПРЕПРАВКУ 

ПРИПРЕМА 

ЕКСПЕРТ 

ЛИЧНА 

БЕЛЕЖНИЦА 

СПЕЦ. УСЛУГЕ 4 

УПУТСТВА ЗА ВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 4 

ИЗВОЂЕЊЕ 

ТЕХН. НАДЗОРА 

/ ПРЕГЛЕДА 

ГРАДЊА 

ПОПРАВКА 

МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 
ЕКСПЕРТИ 

(ЗАПИСНИК) 

ДОК. О ИЗВРШЕНИМ 

ПОПРАВКАМА  И  
ГРАДЊИ И ЗАВРШНИМ  

МЕРЕЊИМА  

ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД 

НА 

ФУНКЦИОНАЛНУ 

ИСПРАВНОСТ 

ЕКСПЕРТ- И 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРИМЕДБАМА 

 НЕ 

 ДА 

НЕ 

ДА 

СВЕДОЧАНСТВО О ГРАДЊИ, 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈИ 

КРАЈ 
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УРЕЂАЈИ, МАШИНЕ, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ У 

БРОД 
 

 
 

 

                       
СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

 

ТЕХ. ПРАВ. ЗА ТИПСКО 

ОДОБРЕЊЕ ПРОИЗВОДА, 
ПРОИЗВОЂАЧА И 

УСЛУЖНИХ 

ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРЕПОРУКАМА 

ЗАВРШНА КОНТРОЛА 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ О 

ОДОБРЕЊУ 

(ПРИЗНАВАЊУ) 

ПРОГРАМ 

ИСПИТИВАЊА 

ПРИПРЕМА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОДОБРЕЊЕ (ПРИЗНАЊЕ) 

ИСПИТИВАЊЕ ПО 

ПРОГРАМУ 
ИЗВЕШТАЈ 

КОМИСИЈЕ СА 

ПРЕПОРУКАМА 

УПУТСТВА ЗА 
ДОРАДЕ И 

ИСПИТИВАЊА 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ О 

ОДОБРЕЊУ 
(ПРИЗНАВАЊУ) 

 
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О 
ОДОБРЕЊУ ТИПСКОГ 

ПРОИЗВОДА, 
ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ 

УСЛУЂНОГ ПРИВ. ДР.  ПОТВРДА 

ЕЛАБОРАТ 

КРАЈ 
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БАЖДАРЕЊЕ БРОДОВА, ЧАМАЦА И ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 У ПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 
 

 

 
 

 

 
                       

СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

 

ТЕХ. ПРАВИЛА О 

БАЖДАРЕЊУ  

Б.У.П. 

ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА  
НЕОПХОДНА ЗА 

ПРОРАЧУН 

 

ПРИПРЕМА 

ПРОРАЧУН 

БАЖДАРЕЊА 

ЕКСПЕРТ 

(ЗАПИСНИК) 

ИЗДАВАЊЕ / ПРОДУЖЕЊЕ 
СВЕДОЧАНСТАВА О 

БАЖДАРЕЊУ 
СВЕДОЧАНСТВО 

О БАЖДАРЕЊУ  

 

ЕКСПЕРТ 

КРАЈ 
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ИЗДАВАЊЕ БРОДСКИХ ИСПРАВА И КЊИГА 

 

 

 
 

 
       СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА 

ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ 

АРХИВСКИ  

ПРАВИЛНИЦИ, ТЕХН. 

ПРАВИЛА, ЗАКОНИ И 
РАТИФИКОВАНЕ 

МЕЂУНАРОДНЕ 

КОНВЕНЦИЈЕ 

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА, 

ТЕХН. ПРАВИЛА И 
МЕЂУНАРОДНИХ 

КОНВЕНЦИЈА 

ПРИПРЕМА  

ИСПРАВА  

ИСПРАВЕ  

КРАЈ 
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ОСНОВНИ, РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЧАМАЦА / ПЛУТАЈУЋИХ 

ОБЈЕКАТА ЗА ПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 

 

 

 
 

 
           СТАРТ 

ЗАХТЕВ/ТАКСА 

-НАЛОГ РАДА- 

ТЕХ. ПРАВИЛА 

УПУТСТВА 

АРХ. ПОДАЦИ 

ПРОГ. ИСПИТИВАЊА 

ИЗВЕШТАЈ БРОДАРА О 

ИСТРОШ. ЕЛЕМЕНТ. 

ОДОБРЕНА ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТА  

ПРИПРЕМА 

ЕКСПЕРТ 

ЛИЧНА 

БЕЛЕЖНИЦА 

ПОТВРДЕ О 

ПРИЗНАЊИМА 

СПЕЦИФИК. 

УСЛУГЕ 
УПУТСТВА ЗА ВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

ТЕХН. НАДЗОРА 

/ ПРЕГЛЕДА 
МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ЕКСПЕРТИ 

ПОПРАВКА 

МЕРЕЊА 

ПРЕПОРУКЕ 

ТЕХН.  НАДЗОР   НА ЗАХТЕВАНИМ 

ПОПРАВКАМА 

ПРЕПОРУКЕ 

ДОК. О ИЗВРШЕНИМ 
ПОПРАВКАМА / РЕКОНСТР./ 

ГРАДЊИ И ЗАВРШНИМ 

МЕРЕЊИМА  

ЗАВРШНИ 

ПРЕГЛЕД НА 

ФУНКЦИОНАЛ

НУ 

ИСПРАВНОСТ 

ЕКСПЕРТ- И 

ИЗВЕШТАЈ СА 

ПРИМЕДБАМА 

НЕ 

ДА 

НЕ 

ДА 

ИЗВЕШТАЈИ 

 

                  КРАЈ 
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11 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

 

Спецификација извршених прегледа у периоду 

од 01.01.2015. до 31.08.2015. године 

 

У наведеном извештајном периоду извршени прегледи су приказани у табели 1 према 

врсти прегледа. 

 

Табела 1. 

Врста прегледа Број прегледа 

Надзор над градњом - 

Способност брода за пробну вожњу 6 

Основни преглед 7 

Надзор над реконструкцијом 3 

Редовни 47 

Поступни редовни - 

Ванредни након распреме 26 

Ванредни ради одгоде рока прегледа 11 

Контролни 161 

Ванредни (након хаварије) 1 

Ванредни (по примедбама) 3 

Ванредни (путовање у ужим границама) 9 

Ванредни (привремени превоз путника) - 

Наменски 5 

Баждарење 17 

Издавање техничке документације и замена бродских  33 

Чамци за јавни превоз за привредне сврхе 65 

Плутајући објекти за привредне сврхе 123 

Стручно-специјалистичке анализе 17 

УКУПНО: 534 

 

 

Признања произвођача, испитних институција и типских одобрења производа 

у периоду од 01.01.2015. до 31.08.2015. године 

 

У наведеном извештајном периоду извршени прегледи ради издавања признања 

произвођача, испитних институција и типских одобрења производа су приказани у 

табели 2 према врсти прегледа. 

 

Табела 2. 

Врста прегледа Број прегледа 

Потврда о признању произвођача 3 

Потврда о признању испитних институција 2 
Ваљани челични производи, легуре 3 
Издавање исправа за завариваче 8 

УКУПНО: 16 
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12 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

 

Извршење буџета за 2015. годину 

у периоду 01.01. - 31.08.2015. 

 

 

Средства из буџета Републике Србије за 2015. додељена су Управи за утврђивање 

способности бродова за пловидбу и дефинисана Законом о буџету Републике Србије за 

2015. годину у оквиру функције 450-транспорт, глава, 21.1, програм 0701 - Уређење и 

надзор у области саобраћаја, програмска активност 0006 - Утврђивање техничке 

способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију (Сл. гласник 

РС бр. 142/2015). Целокупан закон се може пронаћи на интернет страницама 

Министарства финансија Републике Србије односно директно преко линка: 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2015/4598-14.pdf 

 

Кто Укупна средства 

2015. 

Буџетска средства 

Планирана 
Утрошена 

до 31.08. 

   

  

Укупна средства  

 

 

76.406.000 

 

44.389.417 

411 Бруто плате, додаци и накнаде запослених 42.000.000 26.081.717 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.620.000 4.627.787 

413 Накнаде у натури 180.000 0 

414 Социјална давања запосленима 710.000 118.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 2.466.000 1.302.997 

416 Награде запосл. и остали посебни расходи 275.000 267.000 

421 Стални трошкови 6.280.000 3.464.322 

422 Трошкови путовања 3.600.000 2.209.463 

423 Услуге по уговору 3.920.000 1.987.167 

424 Специјализоване услуге 1.205.000 39.600 

425 Текуће поправке и одржавање 800.000 250.062 

426 Материјал 4.250.000 1.877.663 

462 Дотације међународним организацијама 80.000 64.356 

482 Порези,обавезне таксе и казне 600.000 205.616 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 0 

512 Машине и опрема 2.320.000 1.711.667 

 Укупно утрошена средства  44.389.417 

 Свега неутрошена средства  32.016.583 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2015/4598-14.pdf
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13 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 



2015 7.371.667

2016 3.613.333

2017 3.080.000



?



?? ? ?





2015 9.976.121























14 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу није пружала државну помоћ у 
смислу тачке  34.  Упутства  за  израду  и  објављивање информатора  о  раду државног 
органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010).
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15 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА

Поступак утврђивања  плата,  накнада  и  других  примања  државних  службеника  и 
намештеника дефинисан је Законом о платама државних службеника и намештеника 
(„Сл гласник РС“, број: 62/2006, 63/2006 – испр. 115/2006 – испр., 101/2007, 99/2010, 
108/2013 и 99/2014).

Подаци о  платама  запослених  у  Управи  за  утврђивање  способности  бродова  за 
пловидбу исплаћених  за  месец  август  2015.  године  унети  су  у табелу која  следи,  а 
предтављају  нето  износе  са  додатком  за  минули  рад  и  приправност,  по  одређеним 
категоријама запослених (звања, платне групе и платни разреди).

Звање Број 
извршилаца

Платна 
група

Коефицијент Нето плата

Директор 1 II 8,00 140.293,74
Помоћник директора 1 V 5,62 99.184,73
Виши саветник 4 VI 4,58-4,81 84.589,81-99.744,16
Самостални саветник 10 VII 3,32-3,85 58.138,90-75.684,10
Саветник 10 VIII 2,53-3,23 43.785,45-65.795,35
Млађи саветник 1 IX 2,13 37.274,05
Сарадник 1 X 2,09 37.028,40
Млађи сарадник 1 XI 1,65 28.555,73
Референт 10 XII 1,55-1,79 26.931,11-31.590,85
Намештеник IV група 1 N4 1,50 28.704,50
Намештеник VI група 1 N6 1,00 20.897,11

87



16 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

У доле наведеној  листи дато  је  стање средстава  зарад са стањем на дан 31.12.2014. 
године, како је и приказано у завршним рачунима Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу.

Rbr. Naziv
In-

v.broj Sadašnja vrednost
1 K-metar za mer.deb.limova 3 0,00
2 Velometar brzina vazduha 5 0,00
3 Aparat za ispit.tvrd. Sa lupom 6 0,00
4 Indikator - merac otpora 8 0,00
5 Komparator 9 0,00
6 Komparator 10 0,00
7 Telefax KX-F-180 23 0,00
8 Plakar mahagoni 2x2 36 0,00
9 Plakar jasen 2x2 37 0,00
10 Plakar jasen 2x2 40 0,00
11 Plakar jasen 2x2 41 0,00
12 Plakar drveni arhivski 42 0,00
13 Plakar drveni arhivski 43 0,00
14 Plakar drveni arhivski 44 0,00
15 Plakar drv.nadgradnja /11 delova/ 45 0,00
16 Regal celicni /49 delova/ 46 0,00
17 Kasa celicna velika 50 0,00
18 Sto za nacrte drvo-metal 72 0,00
19 Sto za nacrte drvo-metal 73 0,00
20 Sto za stoni tenis 77 0,00
21 Stal.za arhiv.met.konstr. 115 0,00
22 Plakar jasen 3x2 116 0,00
23 Plakar jasen 3x2 117 0,00
24 Regal celicni /2 dela/ 119 0,00
25 Stolica crna stof 120 0,00
26 Stolica crna stof 121 0,00
27 Tepih 128 0,00
28 Tepih 129 0,00
29 Tepih 130 0,00
30 Tepih 131 0,00
31 Tepih 132 0,00
32 Tepih 133 0,00
33 Konferencijski sto 134 0,00
34 Kancelarijski orman 137 0,00
35 Rac.masina NS-2400PD 147 0,00
36 Stampac u boji HP 1150C 155 0,00
37 HP laser JET 5000 157 0,00
38 Gradjevinski objekat 159 7.633.875,91
39 Telefonski aparat - panasonic 160 0,00
40 Daktilo stolica 176 0,00
41 Daktilo stolica 177 0,00
42 Daktilo stolica 178 0,00
43 Dvosed 180 0,00
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44 Fotelja 181 0,00
45 Stocic 182 0,00
46 Komoda 183 0,00
47 Tv polica 184 0,00
48 Evropa ormar 185 0,00
49 Evropa ormar 186 0,00
50 Evrolux polica 188 0,00
51 Evrolux polica 189 0,00
52 Umetnicka slika 190 0,00
53 Polica simpo 193 0,00
54 Polica simpo 194 0,00
55 Mrezni komunikacioni sklop-komplet 196 0,00
56 Racunska masina OLIMPIJA CPD 5212 197 0,00
57 K metar 201 0,00
58 Elektronska sklop sonda 202 0,00
59 Elektronska sklop sonda 203 0,00
60 Sigurnosni orman 204 0,00
61 Stampac laserski hp-3200 c7052a 216 0,00
62 Racunarski sistem 220 0,00
63 Racunarski sistem 223 0,00
64 Racunarski sistem 229 0,00
65 Therm-a-bind 250t 231 0,00
66 Ti noz 3530 232 0,00
67 Sigurnosna vrata 233 0,00
68 Frizider lg gr-051 234 0,00
69 Frizider lg g2-051 235 0,00
70 SDA 401-sonda 5 mhz sa kablom 237 0,00
71 Novi sad frizider lg gl-051 238 0,00
72 Instrument za merenje pozicije i brzine broda 240 0,00
73 Racunarski sistem 243 0,00
74 Racunarski sistem 250 0,00
75 Racunarski sistem 251 0,00
76 Racunarski sistem 257 0,00
77 Racunarski sistem 258 0,00
78 Printer HP LaserJet 1160 259 0,00
79 Printer HP LaserJet 1160 260 0,00
80 Printer HP LaserJet 1320 261 0,00
81 Tepih practica 271 0,00
82 Tepih practica 272 0,00
83 GPS GARMIN GEKO 201 274 0,00
84 Racunarski sistem 279 0,00
85 RESO LX-7000 280 345,39
86 UPS APC SUA 750V sa kablovima 282 0,00
87 Racunarski sistem 285 0,00
88 Racunarski sistem 286 0,00
89 Racunarski sistem 288 0,00
90 Dm 4 dl - merac debljine 289 0,00
91 Da 401 - merac debljine 290 0,00
92 Da 231 - merac debljine 291 0,00
93 Samsung photo printer spp 2020 292 1.339,21
94 NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS amiloxi 1526 293 0,00
95 Klima uredjaj msg-12hr(i-9) 301 3.642,99
96 Notebook msi m670x 303 0,00
97 Notebook acer 5310 304 0,00
98 Aparat za plastifikaciju 305 3.493,12
99 Stolica a-20 crna koza-split 306 98,83
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100 HP IPQ 2GB 308 0,00
101 HP IPQ 2GB 309 0,00
102 Stolica b 710 r 312 0,00
103 Racunarski sistem 315 0,00
104 Radni sto 150x70 316 0,00
105 Printerski sklop samsung scx-4200 317 0,00
106 Radni sto 160x70 319 0,00
107 Radni sto 160x70 320 0,00
108 Orman sa 4 fioke 322 0,00
109 Radni sto 150x70 323 0,00
110 Radni sto 150x70 324 0,00
111 Radni sto 150x70 325 0,00
112 Top 160x4 330 0,00
113 Top 160x4 331 0,00
114 Niska komoda 120x40x75 332 0,00
115 Stolica b 710 r 333 0,00
116 Stolica b 710 r 334 0,00
117 Civiluk metalni 337 0,00
118 Civiluk metalni 338 0,00
119 Civiluk metalni 339 0,00
120 Monitorski sklop samsung 17 TFT720N veza inv.br.218 341 0,00
121 Orman 140x90x40 342 0,00
122 Orman 140x90x40 343 0,00
123 Radna stanica 160x160 345 0,00
124 Radna stanica 160x160+tast. 346 0,00
125 Konf.sto 160x70 347 0,00
126 Radni sto 135x70 348 0,00
127 Radni sto 135x70 349 0,00
128 Radni sto 135x70 350 0,00
129 Radni sto 135x70 351 0,00
130 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 352 0,00
131 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 353 0,00
132 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 354 0,00
133 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 355 0,00
134 Orman ozg 227 358 0,00
135 Komoda 40x70 359 0,00
136 Komoda 40x70 360 0,00
137 Orman korpus 00 209+brav. 366 0,00
138 Orman korpus 00 209+brav. 367 0,00
139 Orman korpus 00 202 368 0,00
140 Orman korpus 00 202 370 0,00
141 Vp 302 374 0,00
142 Vp 302 375 0,00
143 Vp 302 376 0,00
144 Vp 302 377 0,00
145 Vp 300 379 0,00
146 Komoda 90x48 orah 380 0,00
147 Pokretna kaseta orah 381 0,00
148 Konf. Sto 160x80 382 0,00
149 Sto ugaoni folija 383 0,00
150 Radni sto 200x90 folija 384 0,00
151 Komoda 160x45 385 0,00
152 Fotelja yu-1 koza 387 0,00
153 Sto ugaoni-folija 389 0,00
154 Civiluk drveni sa 4 drzaca na zidu 160x80 390 0,00
155 Civiluk drveni sa 4 drzaca na zidu 160x80 391 0,00
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156 Stolica b 333 ek 395 0,00
157 Stolica b 333 ek 396 0,00
158 Stolica b 333 ek 397 0,00
159 Stolica b 333 ek 398 0,00
160 Stolica b 333 ek 399 0,00
161 Stolica b 333 ek 400 0,00
162 Fotelja yu1-1 koza 401 0,00
163 Pc pentium iv sklop 402 0,00
164 Monitor samsung tft 740 n 403 0,00
165 Monitor samsung tft 940n 404 0,00
166 Notebook toshiba satellite a100-811 406 0,00
167 Samsung sch 4200 408 0,00
168 Racunarski sistem 410 0,00
169 Racunarski sistem 411 0,00
170 Monitor belinea 412 0,00
171 Monitor lg 413 0,00
172 Notebook 414 0,00
173 Radni sto sa zaobljenim ivicama 415 1.597,92
174 Radni sto sa zaobljenim ivicama 416 1.597,92
175 Donji kuhinjski element 417 1.342,25
176 Gornji kuhinjski element 418 613,60
177 Pomocni sto 419 703,08
178 Pokretna kaseta sa 4 fioke 420 1.086,58
179 Pokretna kaseta sa 4 fioke 421 1.086,58
180 Pokretna kaseta sa 4 fioke 422 1.086,58
181 Radna stolica u crnom stofu bez rukohvata 423 877,53
182 Racunarski sistem 424 0,00
183 Trakasta zavesa 425 17.600,00
184 Klima uredjaj 426 3.699,99
185 Klima uredjaj 427 3.699,99
186 Klima uredjaj 428 3.699,99
187 Frizider samsung 429 4.116,67
188 Sto 430 1.083,33
189 Trosed 431 1.533,33
190 Fotelja 432 766,67
191 Fotelja 433 766,67
192 Resetke na vratima 434 6.586,67
193 Kozna stolica 435 766,67
194 Notebook 436 0,00
195 Klima uredjaj 437 5.097,45
196 Notebook 438 0,00
197 Notebook 439 0,00
198 Telefonska centrala sa pripadajucim telefonima i opremom 440 0,00
199 Pokretna kaseta sa 3 fioke 441 1.161,67
200 Pokretna kaseta sa 3 fioke 442 1.161,67
201 Radna stolica sa tockicima 443 1.299,20
202 Radna stolica sa tockicima 444 1.299,20
203 Mobilni telefon 451 0,00
204 Aparat za plastifikaciju 452 1.724,96
205 Dinamometar 454 66.832,60
206 Kabinet sumadinac 210/190 sm orah 455 14.940,00
207 Konferenciski sto 160/90sm orah 456 7.731,00
208 Radna fotelja u kozi ronda mb 457 4.063,50
209 Konf. Stolica b 333 458 1.701,00
210 Konf. Stolica b333 459 1.701,00
211 Konf. Stolica b 333 460 1.701,00
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212 Konf. Stolica b 333 461 1.701,00
213 Orman za dokumentaciju 80/45/210ora 462 5.400,00
214 Niska komoda 80/45/100 sm orah 463 4.387,50
215 Niska komoda 80/45/100 orah 464 4.387,50
216 Trakaste zavese 16.8m 465 18.207,00
217 Radna stanica 160/162 lesnik 466 10.192,50
218 Klub sto 60/50/50 lesnik 467 1.687,50
219 Klub stolica B333 468 1.701,00
220 Srednja komoda 80/45/120 lesnik 469 4.837,50
221 Trakaste zavese 5.8m 470 6.285,75
222 Zidni civiluk sa 4 kukice 80/160 Lesnik 471 1.080,00
223 Klub stolica B333 472 1.701,00
224 Radna stanica - pulg G sa nadogradn 473 8.955,00
225 Pokretna kaseta sa 3 fioke 474 2.812,50
226 Radna stolica sa tockicima u stofu 475 1.971,00
227 Klima uredjaj Midea msg 12h 476 7.884,84
228 Klima uredjaji Midea msg 09h 477 7.598,29
229 Racunar 478 0,00
230 Samsung TFT 2243 nw WIDE 479 0,00
231 Unibind xu-138 480 17.240,60
232 DA 303 sonda 481 12.112,50
233 HP/lj p2015n/a4 482 1.488,47
234 Racunar 483 0,00
235 Racunar 484 0,00
236 Racunar 485 0,00
237 Racunar 486 0,00
238 Racunar 488 0,00
239 Racunar 489 0,00
240 Radni sto sa plocom od MDF-a 490 10.302,08
241 Pokretna kaseta sa 3 fioke 491 4.891,25
242 Radna fotelja u kozi sa hromiranom zvezdicom 492 7.784,33
243 Radna fotelja u kozi sa hromiranom zvezdicom 493 7.784,33
244 Radna stanica trio.dim 230/230/75cm lesnik 494 20.765,42
245 Radna stanica trio.dim 230/230/75cm lesnik 495 20.765,42
246 Radna stanica 160/162/75cm lesnik l+d 496 16.232,50
247 Radna stanica 160/162/75cm lesnik l+d 497 16.232,50
248 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 498 6.150,83
249 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 499 6.150,83
250 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 500 6.150,83
251 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 501 6.150,83
252 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 502 6.150,83
253 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 503 6.150,83
254 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 504 6.150,83
255 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 505 6.150,83
256 Radni sto 160/70/75cm lesnik 506 3.540,33
257 Radni sto 160/70/75cm lesnik 507 3.540,33
258 Radni sto 140/70/75cm lesnik 508 3.182,00
259 Pokretna kaseta pk 03 lesnik 509 3.404,17
260 Pokretna kaseta pk 03 lesnik 510 3.404,17
261 Pokretna kaseta pk 03 lesnik 511 3.404,17
262 Odbojna daska 140/20/1.8cm sa abc trakom,lesnik 512 537,50
263 Odbojna daska 140/20/1.8cm sa abc trakom,lesnik 513 537,50
264 Odbojna daska 140/20/1.8cm sa abs trakom,lesnik 514 537,50
265 Zidni civiluk 80/160cm sa 4 kukice lesnik 515 1.970,83
266 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 516 6.150,83
267 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 517 6.150,83
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268 Radna stolica u crnoj ek sa liftom zglobom 518 6.150,83
269 Radni sto 160/70/75cm lesnik 519 3.540,33
270 Radni sto 160/70/75cm lesnik 520 3.540,33
271 Orman za dokmentaciju 90/40/210cm 521 8.600,00
272 Orman za dokumentaciju 45/40/210cm 522 4.300,00
273 Viseci orman 90/40/70cm 523 3.189,17
274 Viseci orman 45/40/210cm 524 1.720,00
275 Viseci orman 80/40/70cm 525 2.866,67
276 Trakaste zavese 2*180/300cm 5,4m2 526 5.514,75
277 Trakaste zavese 180/300cm 5,4m2 527 5.514,75
278 Radni sto sa plocom od mdf-a u tonu oraha dim.200/100/75cm 528 17.504,58
279 Dodatni sto od mdf-a u tonu oraha dim.90/48/64cm 529 5.590,00
280 Pokretna kaseta sa 3 fioke i cent. Bravicom pk 03 trend 530 5.249,58
281 Radna fotelja u kozi sa jromiranom zvezdicom i rukonaslonima 531 11.898,33
282 Klub sto od mdf-a u tonu oraha-trend 80/60/50cm 532 4.335,83
283 Dvosed u kozi eko klase u bordo tonu tonu 533 19.319,67
284 Klub fotelja u kozi eko klase u bordo tonu 534 11.374,00
285 Frizider lg gr 151 535 5.907,88
286 Hp/lj p1505/a4/ stampac 536 1.936,62
287 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni dim.40/40/140 537 3.825,00
288 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni dim.40/40/140 538 3.825,00
289 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 539 7.406,25
290 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 540 7.406,25
291 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 541 7.406,25
292 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 542 7.406,25
293 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 543 7.406,25
294 Jednokrilni orman za dokumenta korpus crni 90/40/140cm 544 7.406,25
295 Orman za dokumentaciju u koji je uklopljen met. Orman-kasa 545 4.443,75
296 Dvokrilni orman za dokument. Korpus crni 90/40/140cm 546 7.406,25
297 Dvokrilni orman za dokument. Korpus crni 90/40/140cm 547 7.406,25
298 Dvokrilni orman za dokument. Korpus crni 90/40/140cm 548 7.406,25
299 Dvokrilni orman za dokument. Korpus crni 90/40/140cm 549 7.406,25
300 Otvoreni orman za dokument.u tonu lesnika 90/32/140 550 6.900,00
301 Otvoreni orman za dokument. U tonu lesnika 90/32/140 551 6.900,00
302 Otvoreni orman za dokument. U tonu lesnika 90/32/140 552 6.900,00
303 Otvoreni orman za dokument. U tonu lesnika 90/32/140 553 6.900,00
304 Otvoreni orman za dokument. U tonu lesnik 45/32/140 554 4.050,00
305 Otvoreni orman za dokument. U tonu lesnik 45/32/140 555 4.050,00
306 Dod.sto od mdf-a u tonu oraha za smest.mini bara 90/48/75 556 5.850,00
307 Frizider mini bar 45/45/50cm 557 6.267,50
308 Klub fotelja u kozi eko klase u bordo tonu 558 11.844,00
309 Odbojna daska 150/20/1.8cm 559 562,50
310 Maska za plakar 280/15/1.8cm 560 562,50
311 Panasonik-telefonski aparat kx tg1100t 561 606,21
312 Panasonik-telefonski aparat kx tg1100t 562 606,21
313 Panasonik-telefonski aparat kx tg1100t 563 606,21
314 Komoda klasik-pu apatin 564 1.947,71
315 Kućište za racunare 565 547,48
316 Kućište za racunare 567 547,48
317 Monitor samsung tft/2243 sn,21,5inc 568 416,19
318 Računar 569 1.684,28
319 Računar 570 1.684,28
320 Hp/lj/cb537a stampac za pu novi sad 571 3.065,37
321 Fotokopir aparat 572 15.538,91
322 Laptop dell/vostro 1015 574 2.781,31
323 Mobilni telefon nokia e52 575 4.036,80
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324 Plakar sa unutrasnjom fiokom i jednim vratima 55/46.8/195cm 576 8.937,50
325 GMI T.EX Single gas detektor(0.2%) 577 9.977,00
326 GMI T.EX Single gas detektor (0.2%) 578 9.977,00
327 VISA Std nimh+Pump (LEL%/02) 579 27.104,18
328 Gasalert Extreme CO 580 11.958,33
329 Gasalert Extreme CO 581 11.958,33
330 Fotoaparat KODAK C142+2GB SD 582 3.066,28
331 Sedeca garnitura gladijator 583 27.197,47
332 Sedeca garnitura gladijator 584 22.655,09
333 Sedeca garnitura gladijator 585 22.655,09
334 Kanc. Stolica 016-m 586 11.350,27
335 Stalak vesalica za odecu toronto 587 765,26
336 Mob.telefon 6700 gold 588 29.067,20
337 Mob. Telefon e52 metal 589 16.016,36
338 Mob. Telefon e5 strong 590 15.541,79
339 Laptop thinkpad sl510 591 19.625,93
340 Laptop acer emachine em350-21g16ikk 592 10.737,03
341 Racunar pc4 auto cad i monitor benq 24 inc g2420 hdb 593 29.437,03
342 Racunar pc4 office 2 i monitor benq 18,5 tft g925hda 594 11.288,90
343 Hp deskjet 1050 595 2.656,61
344 Racunar pc4 office 2 i monitor benq 18,5 tft g925hda 596 11.288,90
345 Usisivac bosch 82212 598 5.717,73
346 Televizor samsung le-32c350 599 26.874,36
347 Laserski metar 600 9.990,00
348 Merac izolacije 602 15.543,10
349 Panasonic KXTG8011FXT 603 2.610,98
350 Monitor SAMSUNG TFT LCD 18.5inch B193ON 1360/768 Black 604 4.718,87
351 Switch netgear FS608-300PES 605 1.066,86
352 Tastatura logitech k200yu 606 800,19
353 Zvucnici logitech 2130 607 1.573,35
354 Telefon kx tg5511fxb 608 3.220,42
355 Rac02646 pc intel e5700 3.0/204 609 11.635,20
356 Rac02646 pc intel e5700 3.0/204 610 11.635,20
357 STAMPAC HP LASER JET p1606dn PRINTER CE7 611 12.993,18
358 Raco2661 phenom ii x4 840 desktop 612 15.950,00
359 Monitor lg e236ov-pn 613 9.350,06
360 Hp scanjet g2710 photoscener l2 614 5.693,52
361 Klima uredjaj split sistem midea ms 9a-12hrn1 615 21.682,50
362 Stampac hp laserjet p1606dn printer ce7 616 12.081,21
363 Laptop asus transformer tf101-1b04a 617 30.711,33
364 Panasonic kx tg1611fxr 618 1.919,20
365 Hp laserjet p2055dn 619 25.132,08
366 Hp scanjet g2410 620 5.068,68
367 Panasonic kx-tg1611fxr 621 1.999,20
368 Multifukcionalni printer oce plotwave 300 622 1.201.186,28
369 Putnicko vozilo skola yeti ambition 623 1.815.828,25
370 Putnicko vozilo skoda suerb 624 2.056.641,67
371 Putnicko vozilo skoda superb 625 1.741.581,67
372 Putnicko vozilo skoda fabia 626 772.387,10
373 Komoda za TV sa duplom plocom i policama 627 16.630,72
374 Radni sto 140x80 628 12.198,43
375 Segment uz radni sto 629 9.712,51
376 Maske za radijatore 9mx0,95 630 56.169,72
377 Kancelarijska stolica 631 9.478,87
378 Kancelarijska stolica eko koza 632 6.910,52
379 Kancelarijska stolica eko koza 633 6.910,52
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380 Radna stolica crna mreza 634 4.969,72
381 Radna stolica crna mreza 635 4.969,72
382 Radna stolica crna mreza 636 4.969,72
383 Radna stolica crna mreza 637 4.969,72
384 Klima uredjaj MIDEA 1200 btu/h 638 27.299,07
385 Klima uredjaj LGC 12AhR 639 50.386,38
386 KX TG8051FXW PANASONIC 640 4.541,26
387 Zvucnici sn u14bp blueberry z 641 825,01
388 GPS uredjaj etrex 20 642 23.629,50
389 GPS uredjaj etrex 20 643 23.629,50
390 Scg router cd/scg-rte-01 644 7.876,50
391 Scg router cd/scg-rte-01 645 7.876,50
392 Instrument za merenje broja obrtaja tahometar sa optickom sondom 646 23.587,20
393 Instrument za merenje osvetljaja luksmetar 647 42.348,48
394 Digitalni instrument za merenje elektricnog otpora METRISO G1000 648 110.803,20
395 DA 400- dijalog sonda 5MHZ 649 68.928,00
396 Samsung televizor lcd le325420 650 37.274,12
397 Aparat krups dg circolo za kafu 651 14.331,02
398 Kancelarijski racunar sa monitorom 652 32.820,54
399 Kancelarijski racunar sa monitorom 653 32.820,54
400 Kancelarijski racunar sa monitorom 654 32.820,54
401 Desktop racunar sa monitorom 655 44.845,19
402 Desktop racunar sa monitorom 656 44.845,19
403 Desktop racunar sa monitorom 657 44.845,19
404 Desktop racunar sa monitorom 658 44.845,19
405 Mrezni storidz 659 44.491,20
406 Hard disk 660 11.704,60
407 Hard disk 661 11.704,60
408 Hard disk 662 11.704,60
409 Hard disk 663 11.704,60
410 Mrezni obostrani stampac 664 32.374,80
411 Mrezni obostrani stampac 665 32.374,80
412 Mrezni obostrani stampac 666 32.374,80
413 Multifunkcijski uredjaj 667 11.691,36
414 Prenosni racunar 668 47.235,74
415 Prenosni racunar 669 47.235,74
416 Spoljni hard disk 670 7.944,20
417 Serverski racunar 671 82.357,28

418
Maska za radijator (1), komoda za frizider(1), lucne police(1), luk(1), 
plakar(4) 672 115.208,42

419
Civiluk(1), plakar(2), plakar bez vrata(2), otvorena polica(1), 
kompjuterski sto(1) 673 59.082,41

420 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 674 26.009,17
421 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 675 26.009,17
422 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 676 26.009,17
423 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 677 26.009,17
424 5-Port Fast Ethernet Switch 10/100Mbps 678 951,20
425 D-LINK GO-RT-N150 Wireless ruter 679 2.004,48
426 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 680 11.221,96
427 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 681 11.221,96
428 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 682 11.221,96
429 Samsung Galaxy Note 8.0 Android 4.1 8" 683 38.815,92
430 CITROEN C4 X 1.4 premium 684 410.338,93
431 CITROEN C4 X 1.4 premium 685 410.338,93
432 CITROEN C4 X 1.4 premium 686 404.427,92
433 CITROEN C4 X 1.4 premium 687 404.427,92
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434 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 688 26.457,61
435 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 689 26.457,61
436 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 690 26.457,61
437 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 691 26.457,61
438 WBS Computer 2030/4GB/H61/500GB 692 26.457,61
439 TP-Link TL-SF 1005D 5-port 10/100 Mbs 693 967,60
440 TP-Link TL-SF 1005D 5-port 10/100 Mbs 694 967,60
441 TP-Link TL-SF 1005D 5-port 10/100 Mbs 695 967,60
442 TP-Link TL-SF 1005D 5-port 10/100 Mbs 696 967,60
443 POWERBANK NV-1500 USB Nova series UPS 697 12.420,68
444 POWERBANK NV-1500 USB Nova series UPS 698 12.420,68
445 HP Laser Jet P1606dn printer 699 20.842,23
446 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 700 11.415,44
447 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 701 11.415,44
448 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 702 11.415,44
449 Samsung LCD 21,5 Wide Blac LED 703 11.415,44
450 HP Scanjet 300 flatbed scanner 704 9.597,06
451 Radijator elektricni LFR 13-0278 705 8.311,51
452 Radijator elektricni LFR 13-0278 706 8.311,51
453 STO 184X74X74 707 5.957,41
454 VOX usisivac 708 4.491,00
455 Putnicko vozilo SKODA YETI AMBITION 709 1.553.820,62
456 Putnicko vozilo SKODA YETI AMBITION 710 1.553.820,62
457 Klizna vrata plakara sa ruckom 711 5.199,00
458 Klizna vrata plakara sa ruckom 712 5.199,00
459 Klizna vrata plakara sa ruckom 713 5.199,00
460 Klizna vrata plakara sa ruckom 714 5.199,00
461 Klizna vrata plakara sa ruckom 715 5.199,00
462 Element 80x80 716 8.510,46
463 Element 80x80 717 8.510,46
464 Ormar 208x45x30 718 17.812,50
465 Fiokas 42x55 719 11.875,00
466 Fiokas 42x55 720 11.875,00
467 Fiokas 42x55 721 11.875,00
468 Fiokas 42x55 722 11.875,00
469 Komoda 90x130 723 16.625,00
470 Viseci element 93x90 724 8.906,25
471 Viseci element 93x90 725 8.906,25
472 Viseci element 93x90 726 8.906,25
473 Radni sto 120x60x75 727 13.062,50
474 Radni sto 120x60x75 728 13.062,50
475 Ormar 280x93x30 729 32.062,50
476 Ormar 280x93x30 730 32.062,50
477 Ormar 280x93x30 731 32.062,50
478 Suvi usisivac VCK 1501 OCY IV 1500W 732 7.364,92
479 Štampač HP LJ M125nwMFP CZ173A 733 21.000,00
480 Aparat za koričenje WARRIOR COMBMAC-240 734 35.612,46
481 Bojler Dom VM 10L 735 5.465,00
482 TRMS Digitalni multimetar 736 39.129,60
483 Kancelarijska stolica SKODSBORG 737 6.000,00
484 Kancelarijska stolica SKODSBORG 738 6.000,00
485 Kancelarijska stolica SKODSBORG 739 6.000,00
486 Kancelarijska stolica SKODSBORG 740 6.000,00
487 Kancelarijska stolica SKODSBORG 741 6.000,00
488 Kancelarijska stolica SKODSBORG 742 6.000,00
489 Klima uređaj MIDEA 12000btu/h 743 38.400,00
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490 Konferencijska stolica alfa L5 744 2.960,00
491 Konferencijska stolica alfa L5 745 2.960,00
492 Konferencijska stolica alfa L5 746 2.960,00
493 Konferencijska stolica alfa L5 747 2.960,00
494 Konferencijska stolica alfa L5 748 2.960,00
495 Daktilo stolica MEK ERGO CRN 749 4.498,80
496 Računar WBS A4-4000/4GB/A55/500GB 750 22.751,04
497 Računar WBS A4-4000/4GB/A55/50/500GB 751 22.751,03
498 Računar WBS A4-4000/4GB/A55/5000GB 752 22.751,03
499 HP Color Laserjet M251N printer 753 24.085,69
500 HP LaserJet M201dw print 754 22.592,52
501 HP LaserJet M201dw print 755 22.592,52
502 Štampač HP LJ M153dnf CE538A 756 26.520,00
555 Gorenje bojler teg 10 un 809 5.100,00
556 Sudopera nasadna 800x600/1 Desna 810 5.150,00
557 Trakaste zavese 70m2 811 7.200,00
558 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2061 0,00
559 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2062 0,00
560 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2063 0,00
561 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2064 0,00
562 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2065 0,00
563 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2066 0,00
564 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2067 0,00
565 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2068 0,00
566 Klima uredjaj asy-12-rse-w/aoy12rse 2069 0,00
567 Klima uredjaj galanz 12 3001 3.045,22
568 Klima uredjaj galanz 12 3002 3.045,22
569 Radni sto 135x70 3181 0,00
570 Radni sto 135x70 3182 0,00
571 Radni sto 135x70 3183 0,00
572 Radni sto 135x70 3184 0,00
573 Radni sto 135x70 3185 0,00
574 Radni sto 135x70 3186 0,00
575 Radni sto 135x70 3187 0,00
576 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3211 0,00
577 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3212 0,00
578 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3213 0,00
579 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3214 0,00
580 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3215 0,00
581 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3216 0,00
582 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3217 0,00
583 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3218 0,00
584 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 3219 0,00
585 Postolje za kompjuter 3291 0,00
586 Postolje za kompjuter 3292 0,00
587 Postolje za kompjuter 3293 0,00
588 Postolje za kompjuter 3294 0,00
589 Postolje za kompjuter 3295 0,00
590 Postolje za kompjuter 3296 0,00
591 Postolje za kompjuter 3297 0,00
592 Postolje za kompjuter 3298 0,00
593 Postolje za kompjuter 3299 0,00
594 Fotelja yu1-1 koža 3401 0,00
595 Fotelja yu1-1 koža 3402 0,00
596 Fotelja yu1-1 koža 3403 0,00
597 Fotelja yu1-1 koža 3404 0,00
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598 Fotelja yu1-1 koža 3405 0,00
599 Fotelja yu1-1 koža 3406 0,00
600 Rojal tepih 4051 0,00
601 Rojal tepih 4052 0,00
602 Kancelarijski orman 4213 0,00
603 Ormaric 4214 0,00
604 Ormaric 4215 0,00
605 Ormaric 4216 0,00
606 Klub stocic 4219 0,00
607 Stocic za telefon 4220 0,00
608 Polufotelja 4224 0,00
609 Polufotelja 4225 0,00
610 Vesalica za kapute 4226 0,00
611 Celicna kasa veca 4227 0,00
612 Telefaks LX-F-170 4293 0,00
613 Telefonski aparat 4302 0,00
614 Pisaci sto 4307 0,00
615 Pisaci sto 4308 0,00
616 Pisaci sto 4309 0,00
617 Klub sto 4310 0,00
618 Fotelja 4314 0,00
619 Fotelja 4315 0,00
620 Stojeca vesalica 4316 0,00
621 CANON FOTO A 5971 6.999,60
622 CANON FOTO A 5972 6.999,60
623 CANON FOTO A 5973 6.999,60
624 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32110 0,00
625 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32111 0,00
626 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32112 0,00
627 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32113 0,00
628 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32114 0,00
629 Kaseta ispod radnog stola tri fioke 32115 0,00
630 Postolje za kompjuter 32910 0,00
631 Postolje za kompjuter 32911 0,00
632 Postolje za kompjuter 32912 0,00

UKUPNO 23.851.313,40

У периоду од 01.01.2015. до 31.08.2015. набављена су следећа основна средства:

Rbr. Naziv Kom. Sadašnja vrednost
Klizni metalni ormani (plakari) raznih dimenzija* 48 1.479.208,80
Postolje sa kopljem 1 10.800,00
Grb u ramu srednji DGRB-02 1 17.280,00
Sistem kamera 1 299.524,45
Oprema za automatsku dojavu požara 1 465.829,70
UKUPNO 2.272.642,95

* НАПОМЕНА: Клизни  метални  ормани  (плакари)  разних  димензија  за  архивирање  документације 
набављени у поступку јавне набавке мале вредности број 03/2015.

У складу са Одлуком о праву и условима коришћења сим картица и мобилних телефона 
за  службене  потребе,  запослени  у  Управи  за  утврђивање  способности  бродова  за 
пловидбу имају право на накнаду трошкова телефонских импулса мобилних телефона. 
Уколико месечни рачун за коришћење услуга оператера мобилне телефоније буде већи 
од одређеног износа, кориснику се износ прекорачења обуставља од плате за наредни 
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месец а  на  основу  изјаве  коју  је  сваки  државни  службеник  и  намештеник,  који  је 
задужио мобилни телефон, добровољно потписао.
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17 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације којима располаже Управа,  а  које  су настале у раду и у вези да радом 
Управе чувају се у складу да са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне 
управе („Службени гласник РС“, бр. 80/92) у писаној форми, електронској форми на 
рачунарима, дискетама и лаким преносним меморијама. Све информације се чувају у 
архиви  Управе  (Народних  хероја  30/ИИ,  Београд),  у  електронским  базама  података 
Управе,  у  ужим  унутрашњим  јединицама  Управе  и  Одсеку  за  правне,  кадровске, 
финансијско-планске  и  опште  послове  Управе за  документацију  која  се  односи  на 
запослене у Управи.
Управа поседује сопствени сервер на коме се налазе све информације од значаја за рад.
Приступ носачима информација имају само запослени који су у складу са пословима 
који се обављају овлашћени да истима могу приступити. Рачунари у којима се налазе 
информације су заштићени антивирус програмом.
Испуњеност услова  за  чување  носача  информација  се  утврђује  периодичним 
прегледима на начин да се обавља контрола и отклањају уочени недостаци.
Носачи информација се чувају у складу са Уредбом о категоријама регистратурског 
материјала и роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93).
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18 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Списак информација које су настале у раду Управе:

• Електронски уписник о издатим исправама
• Сведочанство о способности брода за пловидбу
• Допунско сведочанство о способности брода за пловидбу рајном
• Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу у 
ширим зонама пловидбе
• Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу у 
ужим зонама пловидбе
• Привремено сведочанство о способности брода за превоз путника
• Сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње
• Сведочанство о баждарењу 
• Сведочанство о сигурности радио-уређаја
• Сведочанство о безбедности и здрављу на раду на броду
• Сведочанство о способности теретног уређаја и опреме
• Сведочанство о исправности кормиларског система
• Сведочанство о исправности инсталације на утечњени гас
• Сведочанство о прегледу посуда под притиском
• Сведочанство о одобрењу за брод
• Привремено сведочанство о одобрењу за брод
• Сведочанство о одобрењу за танкер
• Привремено сведочанство о одобрењу за танкер

• Привремено сведочанство о способности плутајућег објекта за премештање у 
сврху посебног превоза

• Регистар издатих сведочанстава о способности брода за пловидбу
• Потврда стандардна
• Потврда за упис брода у уписник
• Потврда – списак опасних терета (АДН)
• Извештај – баждарски подаци
• Извештај са баждарења брода
• Извештај о основном прегледу чамца за привредне сврхе
• Извештај о редовном прегледу чамца за привредне сврхе
• Извештај о основном прегледу брода
• Извештај о техничком надзору над преправком брода
• Извештај о редовном прегледу брода
• Извештај о ванредном прегледу брода након распреме
• Извештај о контролном прегледу брода
• Извештај о прегледу
• Извештај о ванредном прегледу чамца за привредне сврхе
• Сведочанство о градњи чамца за привредне сврхе

101



• Сведочанство о градњи плутајућег објекта за привредне сврхе
• Извештај о основном прегледу плутајућег објекта за привредне 
сврхе
• Извештај о редовном прегледу плутајућег објекта за привредне 
сврхе
• Извештај о ванредном прегледу плутајућег објекта за привредне 
сврхе
• Записник о контроли димензија карика сидреног ланца на пловним 
објектима
• Потврда о типском одобрењу производа (машинских уређаја)
• Потврда о признању произвођача (машинских уређаја)
• Потврда о признању испитне институције (машинских уређаја)
• Потврда о прегледу пумпе одобреног типа
• Потврда о надзору над израдом и испитивању измењивача топлоте
• Потврда о надзору над израдом вратила
• Потврда о типском одобрењу производа (електрични уређаји)
• Потврда о признању произвођача (електрични уређаји)
• Потврда о признању испитне институције (електрични уређаји)
• Потврда о надзору над израдом и испитивању генератора
• Потврда о надзору над израдом и испитивању разводне табле
• Потврда о типском одобрењу производа (материјала за градњу 
брода)
• Потврда о признању произвођача (материјала за градњу брода)
• Потврда о признању испитне институције (материјала за градњу 
брода)
• Потврда о надзору над израдом и испитивањем одковака и 
одливака 
• Потврда о надзору над израдом и испитивањем материјала 
• Потврда о стручној способности заваривача
• Потврда о квалификацији технологије заваривања (wпqр) 
• Извештај о годишњем прегледу и испитивању додатног материјала 
за заваривање 
• Потврда о типском одобрењу производа (бродограђевинске 
опреме)
• Потврда о признању произвођача (бродограђевинске опреме)
• Потврда о признању испитне институције (бродограђевинске 
опреме)
• Потврда о прегледу производа одобреног типа 
• Посебне књиге евиденције
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19 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП

Све горе наведене информације доступне су јавности без ограничења, а настале су  у 
раду  или  у  вези  са  радом Управе,  односно  са  изузетком  оних  података  којима  се 
приступ може ограничити у складу са Законом о доступности информација од јавног 
значаја  („Службени  гласник  РС“  број  120/04,  54/07,  97/08,  104/09,  36/10,  68/12  и 
107/12), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08), 
Законом о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), чланом 14. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,  14/15 и 68/15), чланом 161. 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 исправка, 
83/05 исправка , 64/07, 67/07 исправка , 116/08, 104/09и 99/14) и чланом 83. Закона о 
раду („Службени гласник РС“ број 25/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
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20 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА

У складу  са  Законом  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја 
(„Службени гласник  РС“,  бр.  120/04,  54/07,  104/09  и  36/10),  информација  од  јавног 
значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у 
вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све 
оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 
Свако има  право  да  му  буде  саопштено  да  ли  орган  власти  поседује  одређену 
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. 
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 
му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на 
копију тог документа, као и право да му се на, захтев, копија документа упути поштом, 
факсом, електронском поштом или на други начин. 
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја доставља се лицу овлашћеном за 
поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја које затим 
прикупља податке од који се односе на предмет захтева ради припреме одговора, при 
чему се води рачуна о законским роковима. Лице овлашћено за поступање по захтеву за 
слободан  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  у  име  Управе  је  Александар 
Михаиловић.  Захтев  се  може  упутити  поштом  на  адресу  Народних  хероја  бр.30/2., 
Београд,  факсом  011/319  2041  или  електронском  поштом  на:  office@uprava-
brodova.gov.rs или aleksandar.mihailovic@uprava-brodova-gov.rs.
Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 
прецизнији  опис  информације  која  се  тражи.  Тражилац  не  мора  навести  разлоге  за 
захтев.  Ако  захтев  не  садржи  наведене  податке,  односно  ако  захтев  није  уредан, 
овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те 
недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од 
дана  пријема  упутства  о  допуни,  а  недостаци  су  такви  да  се  по  захтеву  не  може 
поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Приступ информацијама  Управа  је  дужна  да  омогући  и  на  основу  усменог  захтева 
тражиоца који  се  саопштава  у записник,  при чему се такав  захтев  уноси у посебну 
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Образац за подношење захтева дат је у прилогу, али ће Управа размотрити и захтев који 
није сачињен на том обрасцу. 
Управа је  дужна  да  без  одлагања,  а  најкасније  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема 
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. копија 
документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
становништва  и  животне  средине,  орган  власти  мора  да  обавести  тражиоца  о 
поседовању  те  информације,  да  му  стави  на  увид  документ  који  садржи  тражену 
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од 
пријема захтева.
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Ако орган  власти  није  у  могућности,  из  оправданих  разлога,  да  у  року  од  15  дана 
обавести  тражиоца  о  поседовању информације,  да  му стави  на  увид документ  који 
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, Управа 
је дужна да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести 
тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема 
захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид 
документ  који  садржи  тражену  информацију,  изда  му,  односно  упути  копију  тог 
документа.
Ако Управа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, 
осим  у  случајевима  утврђеним  Законом  о  слободном  приступу  информацијама  од 
јавног значаја.
Увид у  документ  који  садржи  тражену  информацију  је  бесплатан  и  врши  се  у 
службеним просторијама Управе. Копија документа који садржи тражену информацију 
издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у 
случају упућивања и трошкове упућивања.
Влада прописује трошковник на основу кога се обрачунавају трошкови из претходног 
става.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 
ради  обављања  свог  позива,  удружења  за  заштиту  људских  права,  када  копију 
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена 
информација  односи  на  угрожавање,  односно  заштиту  здравља  становништва  и 
животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена 
и доступна у земљи или на интернету.
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Управа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити 
службену белешку.
Ако Управа  одбије  да  у  целини  или  делимично  обавести  тражиоца  о  поседовању 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 
изда,  односно  упути  копију  тог  документа,  дужно је  да  донесе  решење о  одбијању 
захтева и да то решење писмено образложи,  као и да у решењу упути тражиоца на 
правна средства која може изјавити против таквог решења.
Тражилац може  изјавити  жалбу  у  случајевима  прописаним  чланом  22.  Закона  о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Подносилац захтева има право жалбе против решења Управе, у случају да Управа нити 
удовољи нити донесе решење којим се захтев одбија.
Подносилац захтева има право жалбе, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује 
као неуредан.

Треба напоменути да је Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу од 25. 
септембра  2012.  године  регистрована  у  Централном  регистру  Повереника  за 
информације од јавног значаја.
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Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

Z A H T E V
za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 
(„Službeni  glasnik  RS“,  br.  120/04,  54/07,  104/09 i  36/10),  od  gore  navedenog  organa 
zahtevam:*

obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**

poštom
elektronskom poštom
faksom
na drugi način:***

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(navesti  što  precizniji  opis  informacije  koja  se  traži  kao  i  druge  podatke  koji  olakšavaju 
pronalaženje tražene informacije)

____________________________________
Tražilac informacije/Ime i prezime

U ________________, ____________________________________
      adresa

dana______201__ godine ____________________________________
      drugi podaci za kontakt

___________________________________
          Potpis

__________________________________________
* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite
** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata
*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate
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