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На основу члана 122. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 
104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18 и 95/18 – др. закон), 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о бродским исправама и књигама 

Члан 1. 

У Правилнику о бродским исправама и књигама („Службени гласник РС”, 
број 60/15), у члану 5. став 3. после речи: „редовни” запета и реч: 
„контролни” бришу се. 

У ставу 4. речи: „или привремено сведочанство о способности брода за 
превоз путника” бришу се. 

Члан 2. 

У члану 11. став 2. мења се и гласи: 

„Сведочанство о способности брода за пловидбу из става 1. овог члана 
издаје Управа са роком важења који се утврђује у сваком конкретном 
случају у складу са захтевима прописаним Правилником о техничким 
правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе 
(„Службени гласник РС”, број 76/18 – у даљем тексту: Правилник), а који не 
може бити дужи од пет година за путничке бродове и десет година за сва 
остала пловила. Сведочанство о способности брода за пловидбу може се 
продужити ванредним прегледом највише за 90 дана. Изузетно, Управа може 
у складу са одредбама техничких правила за статутарну сертификацију 
бродова унутрашње пловидбе да продужи важење сведочанства о 
способности брода за пловидбу, без вршења техничког прегледа за најдуже 
шест месеци, у складу са законом.” 

Члан 3. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу садржи: 

1) име или ознаку пловила, врсту пловила, ЕNI број; 

2) име и адресу власника; 

3) дужину, број путника и број кревета; 

4) податке о посади, моделу пловидбе, опреми брода, минималној посади; 

5) податке о инсталацијама утеченог гаса; 

6) податке о посебним условима превоза и превозу опасне робе; 

7) податке о року важности и водним путевима на којима важи. 



Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу издаје се на 
Обрасцу бр. 6 – Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.” 

Члан 4. 

Назив изнад члана 14. и члан 14. мењају се и гласе: 

„Сведочанство за бункер понтонску станицу 

Члан 14. 

Сведочанство за бункер понтонску станицу садржи: 

1) име или ознаку плутајућег објекта, регистарски број, име и адресу 
власника, луку и број уписа, годину градње и име и место бродоградилишта; 

2) баждарске податке; 

3) податке о танковима и опреми за танкове; 

4) податке о противпожарним уређајима; 

5) податке о пумпама за претовар; 

6) податке о опреми за спречавање загађивања воде; 

7) рок важности сведочанства. 

Сведочанство за бункер понтонску станицу издаје се са роком важења 
најдуже годину дана од дана издавања. 

Сведочанство за бункер понтонску станицу издаје се на Обрасцу бр. 7 – 
Сведочанство за бункер понтонску станицу, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.” 

Члан 5. 

У члану 17. став 1. тачка 4) тачка запета на крају замењује се тачком. 

Тачка 5) брише се. 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. тачка 3) тачка запета на крају замењује се тачком. 

Тачка 4) брише се. 

Члан 7. 

У члану 19. став 2. тачка 6) тачка запета на крају замењује се тачком. 

Тачка 7) брише се. 

Члан 8. 

Образац бр. 1 – Бродско сведочанство, који је одштампан уз Правилник о 
бродским исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 60/15) и чини 
његов саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 1 – Бродско 
сведочанство, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

Образац бр. 4 – Сведочанство о способности брода за пловидбу, који је 
одштампан уз Правилник о бродским исправама и књигама („Службени 



гласник РС”, број 60/15) и чини његов саставни део, замењује се новим 
Обрасцем бр. 4 – Сведочанство о способности брода за пловидбу, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац бр. 6 – Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу 
у ширим зонама пловидбе, који је одштампан уз Правилник о бродским 
исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 60/15) и чини његов 
саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 6 – Привремено сведочанство 
о способности брода за пловидбу, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Образац бр. 7 – Привремено сведочанство о способности брода за пловидбу 
у ужим зонама пловидбе, који је одштампан уз Правилник о бродским 
исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 60/15) и чини његов 
саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 7 – Сведочанство за бункер 
понтонску станицу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Образац бр. 8 – Привремено сведочанство о способности брода за превоз 
путника, који је одштампан уз Правилник о бродским исправама и књигама 
(„Службени гласник РС”, број 60/15) брише се. 

Образац бр. 11 – Сведочанство о сигурности радио-уређаја, који је 
одштампан уз Правилник о бродским исправама и књигама („Службени 
гласник РС”, број 60/15) и чини његов саставни део, замењује се новим 
Обрасцем бр. 11 – Сведочанство о сигурности радио-уређаја, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац бр. 12 – Сведочанство о безбедности и здрављу на раду на броду, 
који је одштампан уз Правилник о бродским исправама и књигама 
(„Службени гласник РС”, број 60/15) и чини његов саставни део, замењује се 
новим Обрасцем бр. 12 – Сведочанство о безбедности и здрављу на раду на 
броду, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац бр. 13 – Сведочанство о способности теретног уређаја и опреме, 
који је одштампан уз Правилник о бродским исправама и књигама 
(„Службени гласник РС”, број 60/15) и чини његов саставни део, замењује се 
новим Обрасцем бр. 13 – Сведочанство о способности теретног уређаја и 
опреме, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Образац бр. 18 – Сведочанство о одобрењу за брод, који је одштампан уз 
Правилник о бродским исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 
60/15) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 18 – 
Сведочанство о одобрењу за брод, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Образац бр. 20 – Сведочанство о одобрењу за танкер, који је одштампан уз 
Правилник о бродским исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 
60/15) и чини његов саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 20 – 
Сведочанство о одобрењу за танкер, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део. 

Образац бр. 22 – Привремено сведочанство о способности плутајућег објекта 
за премештање у сврху посебног превоза, који је одштампан уз Правилник о 
бродским исправама и књигама („Службени гласник РС”, број 60/15) и чини 
његов саставни део, замењује се новим Обрасцем бр. 22 – Привремено 



сведочанство о способности плутајућег објекта за премештање у сврху 
посебног превоза, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-177/2018-06 

У Београду, 20. марта 2019. године 

Министар, 

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


