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01 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ O 
РАДУ 

 
Основни подаци: 

Република Србија 
Министарство саобраћаја 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 
Нови Београд 

Народних хероја 30/II 
Матични број 17840860 

ПИБ 107677749 
Шифра делатности: 8413 

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. 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. 57/05 и 68/10). 
Информатор о раду Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу 
Министарства саобраћаја Републике Србије (у даљем тексту: Управа) објављен је дана 
30.09.2012. године на веб страници www.uprava-brodova.gov.rs, линк: 
http://www.uprava-brodova.gov.rs/sr_cir/informator.html 
 
Последње ажурирање података у Информатору о раду извршено је 30.09.2012. 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 
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, II 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. 
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02 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
 
 
 
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 
79/05, 101/07 и 95/10), члана 46. Закона о државним службеницима ("Службени гласник 
РС" бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), 
члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних 
места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе ("Службени 
гласник РС", број 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана 4. Уредбе о разврставању 
радних места и мерилима за опис радних места државних службеника ("Службени 
гласник РС" број 117/05, 108/08 и 109/09), члана 4. Уредбе о разврставању радних места 
намештеника ("Службени гласник РС" бр. 5/06 и 30/06) и чл. 5, 14. и 16. Уредбе о 
управним окрузима ("Службени гласник РС" број 15/06), Министар за инфраструктуру 
и енергетику донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству за инфраструктуру и енергетику. 
 
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 управе у саставу Министарства саобраћаја, 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 
 
Директора Управе у његовом одсуству замењује помоћник директора који обавља и 
друге послове по налогу директора. 
 
Помоћник директора: Миленко Ракчевић 
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Телефон: +381 11 2 60 70 80 
Е-адреса: milenko.rakcevic@uprava-brodova.gov.rs 
 
У Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу образоване су 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 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 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 и скела, те 
надзор над извођењем преправки и обнављања оних делова брода, чамаца за јавни 
превоз 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 образоване се следеће уже унутрашње јединице: (1) 
Одсек за бродове унутрашње пловидбе и (2) Група за технички надзор поморских 
бродова. 
 
 
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 
 
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 
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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 oбавља 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 пловних објеката 
 
Руководилац Групе: Марко Вујичић 
Телефон: +381 11 2 60 70 80 
Е-адреса: marko.vujicic@uprava-brodova.gov.rs 
 
Група за бродоградњу и баждарење пловних објеката oбавља 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 
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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, 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, 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. 
 
 
1.1.5. 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 
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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 
 
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 обавља послове који се односе на: 
одобравање техничке документације на основу које се брод поморске 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 
поморске пловидбе; надзор над градњом или преправкама брода поморске пловидбе; 
надзор над израдом материјала, машина, уређаја и опреме, као и прегледе постојећих 
бродова поморске пловидбе, те надзор над извођењем преправки и обнављања оних 
делова брода поморске пловидбе 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 
 
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 ИСО 9001; имплементацију захтева стандарда ОХСАС 18001 и 
серије ЕН 45000; 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, 
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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 
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 
информационотехнолошких 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. 
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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 исплату 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 
 
 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству 
за инфраструктуру и енергетику у Управи за утврђивање способности бродова за 
пловидбу предвиђен је број радних места 44, на која је у јуну месецу 2012. године 
распоређен укупан број запослених на неодређено и одређено време износио 50 и то: 
 
1 државних службеника на положају 
• директор, друга група положаја број државних службеника 1 
• помоћник директора, пета група положаја број државних службеника 1 
 
2 извршилачка радна места државних службеника 
• виши саветник, радних места 5 број извршилаца 4 
• самостални саветник, радних места 9 број извршилаца 10 
• саветник, радних места 9 број извршилаца 10 
• млађи саветник, радних места 2 број извршилаца 2 
• сарадник, радних места 3 број извршилаца 2 
• референт, радних места 12 број извршилаца 12 
 
3 Радна места намештеника 
• намештеник четврта врста, радних места 1 број извршилаца 6 
• намештеник шеста врста, радних места 1 број извршилаца 2 
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Ангажована лица по другим основима 2 
• уговору о делу, 1 
• уговор о привременим и повременим пословима, 1 
 
 
Број 

радних 
места 

Назив радног места Звање 
Број 

извршиоца 

 
Координатори 

1 Радно место координатора за планирање и 
развој 

виши саветник 0 

1 Радно место координатора за међународне 
послове и праћење међународних споразума 
и конвенција 

саветник 1 

 
Одељење за технички надзор 

1 Начелник Одељења виши саветник 1 
 

Одсек за бродове унутрашње пловидбе 
1 Шеф Одсека виши саветник 1 

 
Група за машинске, електро-уређаје и материјале 

1 Руководилац Групе самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за послове надзора за 
машинске уређаје 

самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за послове надзора за 
електро-уређаје 

самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за послове надзора за 
материјале и заваривање 

самостални 
саветник 

1 

 
Група за бродоградњу и баждарење пловних објеката 

1 Руководилац Групе самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за послове надзора за пловна 
својства 

саветник 1 

2 Радно место за послове баждарења 
пловних објеката 

референт 2 

1 Радно место за евиденционе послове референт 1 
 

Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад 
1 Руководилац Групе самостални 

саветник 
1 

1 Радно место за послове надзора за труп и 
опрему 

саветник 1 

1 Радно место за евиденционе послове референт 1 
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Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин 

1 Руководилац Групе саветник 1 
1 Радно место за послове надзора за 

електро-уређај 
саветник 1 

1 Радно место за евиденционе послове референт 1 
 

Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине 
1 Руководилац Групе самостални 

саветник 
1 

1 Радно место за послове надзора за заштиту 
животне средине 

самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за подршку пословима 
заштите на раду 

сарадник 0 

1 Радно место за послове заштите на раду и 
противпожарну заштиту 

сарадник 0 

 
Група за технички надзор поморских бродова 

1 Руководилац Групе самостални 
саветник 

1 

1 Радно место за послове техничког надзора 
за пловна својства 

саветник 1 

1 Радно место за послове праћења и примене 
међународне законске регулативе 

саветник 1 

 
Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача 

и управљање квалитетом 
1 Начелник Одељења виши саветник 1 

 
Група за развој, безбедност и управљање ризицима 

1 Руководилац Групе саветник 1 
1 Радно место за послове надзора за 

бродоградњу 
саветник 1 

1 Радно место за подршку пословима 
надзора безбедности бродова 

млађи саветник 1 

1 Радно место за административне послове референт 1 
 

Група за информационе технологије и архиву 
1 Руководилац Групе самостални 

саветник 
1 

1 Радно место за информационе системе сарадник 1 
1 Радно место администратора 

информационог система 
референт 1 

1 Радно место за архивске послове референт 1 
 

Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове 
1 Шеф Одсека виши саветник 1 
1 Радно место за подршку правним, млађи саветник 1 
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кадровским и општим пословима 
1 Радно место за административне послове референт 0 
2 Радно место за евиденционе послове референт 2 
1 Радно место за статистичко-евиденционе 

послове 
референт 0 

1 Радно место за финансијско-оперативне 
послове 

референт 1 

1 Радно место фактуристе  референт 0 
4 Радно место возача-курира четврта врста 

радних места 
намештеника 

6 

1 Радно место за помоћне послове  шеста врста 
радних места 
намештеника 

2 
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03 ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 
 
 
Радом Управе руководи директор који представља Управу и за свој рад и рад Управе 
одговара министру саобраћаја. 
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; врши најсложеније послове из области техничког и индустријског 
надзора 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 и 
95/10), 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: 17840860 
2 Радно време је од 08.00 до 16.00 часова. Субота и недеља су нерадни дани. 
3 Адреса: Народних хероја 30/II, 11070 Београд 
 Електронска адреса Управе: office@uprava-brodova.gov.rs 
 Вебсајт: 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 . Адреса: Народних 
хероја 30/II, 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 . Адреса: Народних хероја 30/II, 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 вебсајт 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. 
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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/II. 
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 Правила о признању типског производа 
• везане за Правила о признању произвођача и испитних институција 
• 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 веб 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: 
 

pitanja@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 омогући увид у свој рад, према закону којим 

се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
 
 
Ннадлежности, овлашћења и обавеза Управе за утврђивање способности 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): 

 
 

Део трећи 
I. БРОД И ПОСАДА 

1. Брод 
Утврђивање способности брода за пловидбу 

 
Члан 83. 

Брод и технички пловни објекат (у даљем тексту: брод) је способан за пловидбу у 
одређеним границама пловидбе и за одређену намену, ако: 
1) испуњава услове прописане Техничким правилима за бродове; 
2) има прописани број стручно оспособљених чланова посаде; 
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. 
 

Члан 84. 
Способност брода за пловидбу утврђује се вршењем техничког надзора којим се 
утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила. 
Технички надзор обухвата одобравање техничке документације на основу које се брод 
гради или преправља и техничке документације на основу које се израђују материјали, 
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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. 
 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 
 

Члан 85. 
Технички надзор врши Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу. 
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. 
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 
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. 
 

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 распреми дуже од једне године; 
4) приликом привремене промене намене или проширења граница пловидбе брода; 
5) приликом одлагања редовног и контролног прегледа за рок дужи од једног месеца. 
 

Члан 90. 
Конструкциона и техничка способност бродова за пловидбу и сигурност њихових 
уређаја, машина, опреме и материјала 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, 
конструкциона и техничка сигурност уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање 
са брода и о начину мерења и израчунавању тонаже, односно истиснине при разним 
газовима при баждарењу бродова, опрема и уређаји које брод користи за коришћење 
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услуга RIS-а и друго, као и обим, начин и рокове за вршење прегледа прописују се 
Техничким правилима. 
Министар прописује Техничка правила и рокове за њихову примену. 
 

Накнада за вршење техничког надзора 
 

Члан 91. 
За вршење техничког надзора плаћа се накнада. 
Накнаду за вршење техничког надзора плаћа власник брода. 
Министар одређује висину накнаде за вршење техничког надзора. 
Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана приход су буџета Републике 
Србије и користе се за финансирање послова из члана 84. овог закона и у друге сврхе у 
складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије. 
 

Члан 92. 
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. 
Министар прописује услове за признавање класификационих друштава. 
 

Члан 93. 
Преглед брода ради утврђивања његове способности за вршење пробне вожње обавља 
се пре поласка брода на пробну вожњу. 
Одредба става 1. овог члана односи се и на брод који се за страног наручиоца гради, 
обнавља или преправља у домаћем бродоградилишту. 
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. 
Дозвољени број путника и њихов смештај на броду утврђује се Техничким правилима. 
 

Члан 96. 
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. 
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. 
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Највеће дозвољено оптерећење брода и распоред терета одређује се Техничким 
правилима. 
 

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, као и на чамац којим се обавља 
јавни превоз. 
 

Баждарење брода 
 

Члан 98. 
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. 
Баждарење брода врши Управа према Техничким правилима. 
 

Члан 99. 
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. 
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. 
На захтев власника домаћег брода, као и власника страног брода, баждарење брода 
може се извршити и по систему баждарења предвиђеним страним прописима. 
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. 
У случају из става 4. овог члана Управа може на захтев власника да изврши његово 
баждарење по одредбама овог закона. 
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. 
Одредба става 6. овог члана не односи се на домаћи брод који је по одредбама овог 
закона већ баждарен у иностранству. 
Захтев за баждарење домаћег брода дужан је да поднесе бродар. 
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. 
 

Члан 100. 
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. 
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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. 
Захтев за поновно баждарење из става 1. тачка 1) овог члана мора се поднети пре 
завршетка преправке брода. 
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. 
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.  
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. 
Бродске исправе које бродови морају да имају служе као доказ о идентитету, 
способности за пловидбу, техничким подацима и осталим својствима брода. 
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. 
Бродске исправе и књиге прописане овим законом морају се налазити на броду и уредно 
водити. 
Бродске исправе и књиге морају се показати на захтев лучке капетаније, као и 
дипломатских или конзуларних представништава Републике Србије. 
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. 
Бродар је обавезан да учини доступним бродске исправе и књиге из става 3. овог члана 
на захтев лучке капетаније. 
 

Члан 104. 
Бродске исправе и књиге издате према прописима земаља чланица Европске уније 
признају се као да су издате у Републици Србији. 
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. 
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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. 
Исправе брода издате према „Пропису о превозу опасних материја Рајном – ADNR” 
признају се у Републици Србији као доказ да брод задовољава захтеве за превоз опасног 
терета водним путем. 
 

Члан 105. 
Брод мора имати бродско сведочанство. 
Бродско сведочанство садржи све податке из књиге уписника бродова у који је брод 
уписан. 
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. 
Бродско сведочанство издаје лучка капетанија. 
Бродско сведочанство издаје се на основу сведочанства о способности брода за 
пловидбу које издаје Управа. 
Министарство води регистар издатих бродских сведочанстава. 
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. 
Брод мора да има сведочанство о способности брода за пловидбу. 
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. 
 

Члан 107. 
Привремени пловидбени лист издаје се броду набављеном у иностранству, као и броду 
који је у иностранству, а изгубљено му је бродско сведочанство. 
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. 
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. 
Привремени пловидбени лист издаје дипломатско или конзуларно представништво 
Републике Србије. 
 

Члан 108. 
Брод чија је посада укрцана на основу прописане исправе за укрцавање, мора имати 
попис посаде. 
Пописом посаде утврђује се која су лица укрцана на брод као чланови посаде, у ком 
својству и њихове квалификације. 
Попис посаде издаје лучка капетанија. 
Пописом посаде брода утврђује се и који су чланови породице члана посаде брода 
укрцани на тај брод. 
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Члан 109. 
Брод мора имати сведочанство о баждарењу. 
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. 
Сведочанство о баждарењу губи важност када се због преправки извршених на броду 
мења његова истиснина. 
Сведочанство о баждарењу брода без посаде може се заменити натписом на бродском 
трупу или стално причвршћеној плочи или табли на трупу, који мора да 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 
регистар теретног уређаја. 
Саставни део регистра теретног уређаја из става 1. овог члана, чине уверења о 
испитивању тих уређаја и њихове опреме. 
 

Члан 112. 
Брод који је био загађен глодарима (мишевима и пацовима), мора да има сведочанство о 
дератизацији. 
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. 
Сведочанство о дератизацији и сведочанство о ослобођењу од дератизације издаје орган 
надлежан за послове здравља. 
 

Члан 113. 
Броду или танкеру који превози хлађени или опасан терет мора да буде утврђена 
способност за превоз таквих терета. 
Броду из става 1. овог члана чија је способност за превоз утврђена, издају се 
одговарајуће исправе, и то: 
1) уверење о способности брода за укрцавање опасног терета-теретном броду 
способном за превоз опасног терета; 
2) уверење о способности танкера за укрцавање опасног терета-танкеру способном 
за превоз опасног терета; 
3) уверење о способности брода за укрцавање хлађеног терета-теретном броду 
способном за превоз хлађеног терета. 
Исправама из става 2. овог члана потврђује се да брод испуњава услове прописане 
Техничким правилима за превоз хлађеног или опасног терета, ради заштите брода, лица 
на броду, терета и животне средине. 
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Члан 114. 
Брод мора имати књигу прегледа и надзора. 
У књигу прегледа и надзора Управа или лучка капетанија, када врше надзор над 
бродом, уписују податке о извршеном надзору, наводећи утврђене недостатке и налоге 
издате ради њиховог отклањања. 
 

Члан 115. 
Пловило које има радио-уређај дужно је да води радио-дневник. 
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. 
 

Члан 116. 
Привремено сведочанство о способности брода или танкера за укрцавање опасног 
терета за пловидбу, мора имати брод или танкер 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. 
Пловило које има радио-уређај мора имати сведочанство о сигурности радио-уређаја, 
осим пловила које користи министарство надлежно за унутрашње послове.  
Путнички брод мора да има књигу стабилитета. 
Брод са сопственим погоном мора да води бродски дневник. 
Брод који има посаду дужан је да води здравствени дневник. 
Технички пловни објекат мора да води књигу рада. 
Књигу о уљима мора имати брод који превози уља и брод који користи течно уље. 
Брод мора да има књиге санитарне отпадне и каљужне воде. 
Брод мора да има дневник бродског смећа. 
 

Члан 119. 
Важење регистра теретног уређаја потврђује се годишњим контролним прегледом, а 
обнавља се сваке четврте године или најкасније сваке пете године, редовним прегледом. 
 

Члан 120. 
Важење сведочанства о способности брода за пловидбу траје до рока назначеног у 
сведочанству и може се продужити највише за 90 дана. 
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 
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за 10, односно 15 година, ако се утврди да подаци о истиснини или носивости 
одговарају стању на броду. 
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. 
Важење сведочанства о способности брода за обављање пробне вожње траје 30 дана од 
дана издавања. 
 

Члан 121. 
Исправе из чл. 109, 110, 111, 113, 116, 117. и члана 118. став 1. овог закона, као и књиге 
из члана 114. и члана 118. став 2. овог закона издаје Управа, а књигу из члана 118. став 
2. овог закона оверава Управа. 
Књиге из члана 115. и члана 118. ст. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог закона издаје лучка 
капетанија. 
 

Члан 122. 
Министар прописује врсту, садржину, обрасце и начин вођења бродских исправа и 
књига, као и начин вођења и садржину регистра издатих бродских сведочанстава. 
 
 
 

Сведочанства која се издају на основу SOLAS Конвенције 

Форма сведочанства Број Конвенција 
Сведочанство о сигурности путничког брода 5121 SOLAS 
Запис о опреми за сведочанство о сигурности путничког брода 5121а SOLAS 
Сведочанство о сигурности конструкције теретног брода 5100 SOLAS 
Сведочанство о сигурности опреме теретног брода 5110 SOLAS 
Запис о опреми за сведочанство о сигурности теретног брода 5110а SOLAS 
Сведочанство о сигурности радио уређаја теретног брода 5113 SOLAS 
Запис о опреми за сведочанство о сигурности радио уређаја 5113а SOLAS 
Сведочанство о ослобађању 5200 SOLAS 

 
 

Сведочанства која се издају на основу MARPOL Конвенције 

Форма сведочанства Број Конвенција 
Међународно сведочанство о спречавању загађења нафтом 5116 MARPOL 

ANNEX I 
Допуна међународном сведочанству о спречавању загађења 
нафтом – Запис о конструкцији и опреми за бродове који нису 
танкери за нафту 

5116a MARPOL 
ANNEX I 

Допуна међународном сведочанству о спречавању загађења 
нафтом – Запис о конструкцији и опреми за танкере за нафту 

5116b MARPOL 
ANNEX I 

Међународно сведочанство о спречавању загађења при превозу 
шкодлјивих течних материја у расутом стању 

5126 MARPOL 
ANNEX II 

Међународно сведочанство о спречавању загађења отпадним 
водама 

5123 MARPOL 
ANNEX IV 
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Међународно сведочанство о спречавању загађења ваздуха 5124 MARPOL 
ANNEX VI 

Supplement to Unternational Air Pollution Prevention Certificate 5124a MARPOL 
ANNEX VI 

 
 

Сведочанства која се издају на основу Конвенције о теретним линијама 

Форма сведочанства Број Конвенција 
Међународно сведочанство о теретној линији 5105 Load Lines 

66/88 
Сведочанство о ослобађању за међународну теретну линију 5205 Load Lines 

66/88 
Запис о условима доделе 5305 Load Lines 

66/88 
 
 

Сведочанства која се издају на основу Конвенције о баждарењу бродова 

Форма сведочанства Број Конвенција 
Сведочанство о међународној тонажи (1969) 5405 TONNAGE 

69 
 
 

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Конвенција 

Форма сведочанства Број  
Међународно сведочанство за систем против обраштања 5318 AFS 

Convention 
Запис о систему против обраштања 5318a AFS 

Convention 
Изјава о систему против обраштања 5319 AFS 

Convention 
Међународно сведочанство о управљању баласним водама 5320 BWM 

Convention 
Запис о операцијама са воденим баластом 5322 BWM 

Convention 
Међународно сведочанство о сигурности рибарског брода 5323 SFV 

Convention 
Запис о опреми за међународно сведочанство о сигурности 
рибарског брода 

5323a SFV 
Convention 

Међународно сведочанство о изузећу за рибарски брод 5324 SFV 
Convention 

 
 

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника 

Форма сведочанства Број Правилник 
Међународно сведочанство о подесности за превожење опасних 5216 IBC CODE 
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хемикалија у расутом стању 
Међународно сведочанство о подесности за превожење течних 
гасова у расутом стању 

5217 IGC CODE 

Превожење чврстих расутих терета 5218 BC CODE 
Посебни захтеви за бродове који превозе расуте терете 5219 IMD G 

CODE 
Документ о дозволи да се утовара жито 5220 GRAIN 

CODE 
 
 

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника 

Форма сведочанства Број Правилник 
Сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5300 HSC 

CODE 
1994 

Запис о опреми за сведочанство о сигурности пловила високе 
брзине 

5300a HSC 
CODE 
1994 

Дозвола за рад пловила високе брзине 5310 HSC 
CODE 
1994 

Сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5311 HSC 
CODE 
2000 

Запис о опреми за сведочанство о сигурности пловила високе 
брзине 

5311a HSC 
CODE 
2000 

Дозвола за рад пловила високе брзине 5312 HSC 
CODE 
2000 

 
 

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника 

Форма сведочанства Број Правилник 
Документ о усаглашености 5325 ISM 

CODE 
Привремени документ о усаглашености 5326 ISM 

CODE 
Сведочанство о управљању сигурношћу 5327 ISM 

CODE 
Привремено сведочанство о управљању сигурношћу 5328 ISM 

CODE 
Међународно сведочанство о безбедности брода 5329 ISPS 

CODE 
Привремено међународно сведочанство о безбедности брода 5330 ISPS 

CODE 
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07 ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ОБАВЕЗА 

 
 
 
 
Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/2010. од 
12.10.2010.) чији је извод наведен у Информатору о раду Управе за утврђивање 
способности бродова за пловидбу, тачка 07 Опис надлежности, овлашћења и обавеза, и 
из прописа наведених у Информатору о раду Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу, тачка 09 Навођење прописа. 
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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) 
 
ПРАВИЛА ЗА ГРАДЊУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ, година издања 1994. 
Део 1, Надзор над градњом 
Део 2-1, Труп 
Део 2-2, Труп, допунски захтеви за танкере 
Део 3, Опрема 
Део 4, Стабилитет и надвође 
Део 5, Противпожарна заштита 
Део 6, Машински уређај 
Део 7, Системи и цевоводи 
Део 8, Машине 
Део 9, Електрични уређаји 
Део 10-1, Сигнална средства 
Део 10-2, Навигациона опрема 
Део 11, Заштита при раду 
Део 12, Спречавање загађивања вода са бродова 
Део 13, Радио уређаји 
Део 14, Баждарење 
Део 15, Аутоматизација 
 
Део 16, Правила за градњу чамаца 
Део 23, Правила о признању типског производа 
Део 24, Правила о признању произвођача и испитних институција 
Део 25, Материјали 
Део 26, Заваривање 
 
Правила о прегледу постојећих бродова 
Правила за превоз путника 
Правила о изради контејнера 
Правила за теретне уређаје 
 
 
 

ПОСЕБНИ ПРАВИЛНИЦИ 
 
На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености 
(Службени гласник РС 36/2009) 
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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 
 
 
 

ОСТАЛО 
 
У наредном периоду, кроз пружање стручних услуга Сектору за водни транспорт, ће се 
радити на издавању: 
1. Техничка правила за градњу чамаца 
2. Техничка правила за статутарни надзор пловила за разоноду (усклађено са 

Резолуцијом 25 – ЕК) 
3. Техничка правила за градњу плутајућих објеката 
 
 
 

РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ 
 
Резолуција 61, UNECE, Женева 
Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева 
Међународна конвенција о ADN, (Европске одредбе о међународном транспорту 
опасних терета на унутрашњим пловним путевима), UNECE, Женева, издање 2011. 
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 
 
IMO – Комитет за поморску сигурност, Лондон 
Конвенција Уједињених нација о условима за упис бродова, 1986. 
Међународна конвенција о сигурности људског живота на мору, 1974. 
Међународне конвенције о теретним линијама 1966 
Међународна конвенција о баждарењу бродова 1969 
Конвенције о међународним правилима за избегавање судара на мору (COLREG), 1972 
Међународна конвенција о спречавању загеђења са бродова, 1973, измењена и 
допуњена Протоколом из 1978, са изменама и допунама (MARPOL 73/78) 
Међународна конвенција о контроли штетних система који се користе против 
обрастања на бродовима 2001. 
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09 УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
 
 
На основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у 
Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање 
способности бродова за пловидбу као орган управе у саставу Министарства саобраћаја 
врши следеће делатности: 
 
1. утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, 

сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала 
који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, 
безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и 
спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; 

2. утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на 
брод и искрцавање са брода; 

3. утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод 
користи за коришћење услуга РИС-а; 

4. баждарење бродова; 
5. издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа. 
6 издавање признања типског производа 
7. издавање признања произвођача и испитних институција 
 
 
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 Законом о пловидби 
и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/2010. од 12.10.2010) 
и правилима наведеним у Информатору о раду Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу, тачка 9 Навођење прописа. 
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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 блок дијаграме: 
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Захтев за услугу подноси се у писаној форми на адресу Управа за утврђивање 
способности бродова за пловидбу, 11070 Нови Београд, Народних хероја 30/II. 
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11 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
 
 

ИЗВРШЕНИ ПОСЛОВИ 
 

Прегледи постојећих бродова 
 
Током 2011. извршени су прегледи постојећих бродова а резултати су приказани у 
табели 1 према врсти прегледа. 
 
Табела 1. 

Врста прегледа Број прегледа 
Надзор над градњом 1 
Основни преглед 37 
Надзор над реконструкцијом 2 
Редовни 76 
Пoступни редовни 12 
Ванредни након распреме 5 
Ванредни ради одгоде рока прегледа 12 
Контролни 268 
Ванредни (након хаварије) 3 
Ванредни (по примедбама) 12 
Ванредни (путовање у ужим границама) 6 
Ванредни (привремени превоз путника) 1 
Наменски 10 
Баждарење 11 
Остали прегледи (вештачење, издавање исправа и књига) 2 
Чамци за јавни превоз и остали објекти 52 
Стручно-специјалистичке анализе 11 
Способност брода за пробну вожњу или тегаљ 42 

УКУПНО: 563 
 
 
 

Признања произвођача, испитних институција, испитних станица, 
радионица и признање типског производа 

 
Током 2011. извршени су прегледи ради издавања признања произвођача, испитних 
институција, испитних станица, радионица и признање типског производа што је 
приказано у табели 2. 
 
Табела 2. 

Врста прегледа Број прегледа 
Потврда о признању произвођача 6 
Потврда о признању испитних институција 1 
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Потврда о признању испитних станица 1 
Потврда о признању радионица 3 
Потврда о признању типског производа 2 

УКУПНО: 13 
 
 
 

Израда Техничких правила за бродове унутрашње пловидбе 
 
Током 2011. у оквиру Министарства оформљена је Комисија за доношење Правилника 
о техничким правилима за бродове унутрашње пловидбе, а према одредбама Закона 
(чланови 90, 91, 92, 93, 95). У састав Комисије чији је председник директор Управе као 
члан је укључен и начелник Одељења за технички надзор. У протеклом периоду су у 
оквиру редовних активности укључени у израду радних верзија поглавља Правилника и 
стручна лица из Одељења за технички надзор, Одељења за индустријски надзор, 
управљање ризицима, признавање  произвођача и управљање квалитетом и Одсека за 
правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове. 
 
Правилник о техничким правилима за бродове унутрашње пловидбе ће садржати 
следећа поглавља: 
• Технички надзор 
• Труп 
• Опрема 
• Опрема сигурности 
• Стабилитет и надвође 
• Баждарење 
• Противпожарна заштита 
• Спречавање загађивања вода са бродова 
• Заштита на раду 
• Аутоматизација 
• Сигнална средства и навигациона опрема 
• Радио уређаји 
• Електро уређаји 
• Машински уређаји 
• Системи и цевоводи 
• Уређаји за руковање теретом 
• Котлови, измењивачи топлоте и посуде под притиском 
• Расхладни уређаји 
• Типско признање производа 
• Материјали 
• Заваривање 
• Додатни захтеви за речно-морске бродове. 
 
Такође су припремљене и радне верзије посебних Правилника дефинисаних Законом и 
то: 
 
• Признање произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција 
• Признање типских производа 
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• Способност брода за превоз путника 
• Способност брода за обављање пробне вожње 
• Висине накнада за вршење техничког надзора 
 
Радне верзије свих горе наведених поглавља Правилника о техничким правилима за 
бродове унутрашње пловидбе, као и радне верзије посебних Правилника дефинисаних 
Законом су завршене до 01.11.2011. и предате Комисији на правно уобличавање и 
слање релевантним државним органима (законодавство, финансије итд). 
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12 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 
 
 

2011. 
Буџетска средства 

2011. 
Сопствена средства Кто Опис 

Додељена Утрошена Планирана Остварена 
      
 Укупна средства 

за следеће намене: 
76.132.000 54.705.000 25.000.000 55.827.000 

411 Бруто плате, додаци и накнаде 
запослених 

41.132.000 33.483.000  0 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

9.893.000 5.997.000  0 

413 Накнаде у натури 850.000 180.000  0 
414 Социјална давања запосленима 2.925.000 800.000  0 
415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.336.000  0 
416 Награде запосл. и остали посебни 

расходи 
1.000 0  0 

421 Стални трошкови 4.782.000 4.444.000  163.000 
422 Трошкови путовања 3.913.000 2.647.000  435.000 
423 Услуге по уговору 4.148.000 563.000 21.300.000 3.294.000 
424 Специјализоване услуге 0 0  0 
425 Текуће поправке и одржавање 762.000 799.000  2.000 
426 Материјал 2.326.000 2.313.000  34.000 
462 Дотације међународним организацијама 200.000 35.000  0 
482 Порези,обавезне таксе и казне 600.000 184.000  0 
483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
400.000 0  0 

512 Машине и опрема 3.000.000 1.924.000 3.700.000 46.000 
 Укупно утрошена средства  54.705.000  3.974.000 
 Свега неутрошена средства  21.427.000  51.853.000 

 
Од додељених буџетских средстава за 2011.год. (РСД 76.132.000) остао је неутрошен 
износ од РСД 21.427.000 и то по апропријацијама додељеним за плате запослених (Кто 
411) и доприносе за социјално осигурање на терет послодавца (Кто 412), за накнаде у 
натури (Кто 413), за социјална давања запосленима (Кто 414), за трошкове путовања 
(Кто 422), за порезе, таксе, казне и пенале (Кто 482 и 483),  с тим да треба нагласити да 
је разлог томе што се Управа није финансирала из буџетских прихода од почетка 
године, већ је финансирање својих послова и потреба из наведених прихода започела 
тек од месеца марта 2011.год. Као неутрошен, а апропријацијом 423 додељен износ  за 
услуге по уговору за 2011.год. , појавиће се, на крају текуће године, такође у значајном 
износу, с обзиром да су исте финансиране, такорећи, искључиво од сопствених 
средстава. 
 
Неутрошена сопствена средства у износу од РСД  51.853.000 пренета су у 2012.год. 
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2012. 
Буџетска средства 

2012. 
Сопствена средства 

Кто Опис 
Додељена Утрошена 

до 30.06. Планирана Остварена 
до 30.06. 

      
 Укупна средства 

за следеће намене: 
64.827.000 29.419.000 106.001.000 82.325.000 

411 Бруто плате, додаци и накнаде 
запослених 

39.257.000 21.056.000 20.000.000 275.000 

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

7.968.000 3.765.000 3.581.000 56.000 

413 Накнаде у натури 350.000 0 1.500.000 0 
414 Социјална давања запосленима 1.118.000 215.000 3.000.000 61.000 
415 Накнаде трошкова за запослене 600.000 447.000 2.500.000 590.000 
416 Награде запосл. и остали посебни 

расходи 
220.000 200.000 3.000.000 2.719.000 

421 Стални трошкови 4.949.000 1.539.000 9.950.000 1.806.000 
422 Трошкови путовања 1.900.000 875.000 5.600.000 2.065.000 
423 Услуге по уговору 2.050.000 94.000 8.400.000 2.028.000 
424 Специјализоване услуге 800.000 240.000 3.550.000 252.000 
425 Текуће поправке и одржавање 700.000 220.000 3.500.000 498.000 
426 Материјал 1.565.000 551.000 6.400.000 778.000 
462 Дотације међународним организацијама 50.000 0 300.000 45.000 
482 Порези,обавезне таксе и казне 250.000 77.000 520.000 534.000 
483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
50.000 0 200.000 0 

512 Машине и опрема 3.000.000 140.000 22.000.000 8.605.000 
515 Нематеријална имовина 0 0 12.000.000 0 

 Укупно утрошена средства  29.419.000  20.312.000 
 Свега неутрошена средства  35.408.000  62.013.000 

 
 

Додељена буџетска средства за 2012.год. трошена су, превасходно, за исплату плата 
запослених, док су остале потребе Управе финансиране, у највећој мери, из сопствених 
средстава. У оквиру износа планираних и остварених сопствених средстава Управе за 
2012.год. налази се и износ неутрошених сопствених средстава из претходне године, 
пренетих у текућу годину, у укупном износу од РСД  51.853.000. 
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13 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 116/08) и Закона о буџету Републике Србије за 2011.годину (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 101/10), Управа за утврђивање способности бродова за 
пловидбу доноси 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

1) Утврђује се План јавних набавки за 2011.годину, Министарство за инфрструктуру - 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу у укупној процењеној 
вредности од  4.216.000,00 RSD, и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 4.216.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор 
финансирања 

(планска година) 
 УКУПНО 4.216.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка горива  1.500.000,00 RSD 6– јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 – Буџет 
Економака 
класификација – 
426 

2. Набавка скенера и 
штампача 

1.600.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 – Буџет 
Економска 
класификација – 
512 

3. Набавка мерне 
опреме 

1.116.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 – Буџет 
Економска 
класификација - 
512 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

1) Наручилац, Министарство за инфраструктуру и енергетику – Управа за утврђивање 
способности бродова за пловидбу је дана 27.07.2011.године, извршио Допуну Плана 
јавних набавка за 2011.годину у процењеној вредности од 3.625.000,00 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 3.625.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 3.625.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка 
баждарских 
плочица 

 450.000,00 RSD 6– јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 – Буџет 
Економака 
класификација – 
426 

2. Набавка два 
моторна возила 

3.175.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

04 – Сопствени 
приходи 
Економска 
класификација – 
512 

 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

1) Наручилац, Министарство за инфраструктуру и енергетику – Управа за утврђивање 
способности бродова за пловидбу је дана 17.11.2011.године, извршио Допуну Плана 
јавних набавка за 2011.годину у процењеној вредности од 1.150.000,00 RSD и то: 

- Набавка услуга у процењеној вредности од 1.150.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2011. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 1.150.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

УСЛУГА 
   

1. Набавка 
књиговодствених 

услуга 

 550.000,00 RSD 6– јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 – Буџет 
Економака 
класификација – 
423 

2. Набавка услуга 
специјалистичких 
лекарских прегледа 

600.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

04 – Сопствени 
приходи 
Економска 
класификација – 
424 

 
 
 
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 118/08), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

1) Утврђује се План јавних набавки Управе за утврђивање способности бродова за 
пловидбу за 2012.годину у укупној вредности од 2.500.000,00 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 2.500.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 2.500.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка горива  2.500.000,00 RSD 6– јавна 
набавка 
мале 
вредности 

13 или 04 –  
Економака 
класификација – 
426 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
1) Утврђује се Допуна Плана јавних набавки Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу за 2012.годину, дана 01.02.2012.године у укупној вредности од 
3.175.00,00 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 3.175.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ДОПУНА ПЛАНA ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 3.175.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка два 
моторна возила 

3.175.000,00 RSD 1 – 
отворени 
поступак 

13 или 04 –  
Економака 
класификација – 
512 

 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

1) Утврђује се Допуна Плана јавних набавки Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу за 2012.годину, дана 15.03.2012.године у укупној вредности од 
4.067.796,61 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 4.067.796.61 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 4.067.796,61 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка два 
моторна возила 

4.067.796,61 RSD 1 – 
отворени 
поступак 

13 или 04 –  
Економака 
класификација – 
512 

 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

1) Утврђује се Допуна Плана јавних набавки Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу за 2012.годину, дана 03.05.2012.године у укупној вредности од 
400.000,00 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 400.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор 
финансирања 

(планска година) 
 УКУПНО 400.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка горива 400.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

13 или 04 –  
Економака 
класификација – 
512 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
1) Утврђује се Допуна Плана јавних набавки Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу за 2012.годину, дана 11.05.2012.године у укупној вредности од 
1.200.000,00 RSD и то: 

- Набавка услуга у процењеној вредности од 1.200.000,00 RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 1.200.000,00 RSD   
 НАБАВКА  

УСЛУГА 
   

1. Осигурање 
имовине и 
запослених 

1.200.000,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

13 или 04 –  
Економака 
класификација – 
421 

 
 
 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

1) Утврђује се Допуна Плана јавних набавки Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу за 2012.годину, дана 28.08.2012.године у укупној вредности од 
965.980,00 RSD и то: 

- Набавка добара у процењеној вредности од 965.980, RSD без ПДВ – а. 
2) Саставни део овог Плана је Табела 1, која се прилаже уз предметни План, а у којој су 
наведени предмет јавних набаки, процењена вредности, врста поступка и извори 
финансирања. 
 
Прилог: Табела 1 
                                                                                                     Директор: 
                                                                                  Слободан Милошевић дипл.ецц 
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ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

Табела 1 
Редни 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Извор финансирања 
(планска година) 

 УКУПНО 965.980,00 RSD   
 НАБАВКА  

ДОБАРА 
   

1. Набавка 
електронских 

рачунара и остале 
опреме за обраду 

података 

965.980,00 RSD 6 – јавна 
набавка 
мале 
вредности 

01 - Буџет  
Економака 
класификација – 
521 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2011. ГОД. 

 
Подаци о поступку и предмету 

јавне набавкe 
Подаци о вредности јавне набавке  

(у хиљадама динара) 
Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 
 

 добра 
Набавка 
горива 

Набавка 
погонског 
горива 
путем 
катрице 

1.500.000,00 
дин 
 

803.790,00 
дин  

948.480,00 дин 07.04.2011.год. 

''НИС''а.д.Нови 
Сад, НИС-
Петрол, 11070 
Нови Београд 

20084693 три 
Економски 
најповољнија 
понуда 

2              

УКУПНО 1.500.000,00 803.790,00 948.480,00 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА:УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД 
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3 

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2011. ГОД. 
 

РРедн

и број 
Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број  

закључених уговора 

Укупна вредност 

закључених уговора без 
ПДВ 

(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 

закључених уговора са ПДВ 

(у хиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 1 (један) 803.790,00 динара 948,480,00 динара 

2 услуге    

3 радови    

Укупно 1 (један) 803.790,00 динара 948,480,00 динара 

 
 Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
 Телефон : 011/260 70 80 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА:УПРАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА 
ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:НАРОДНИХ 
ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3 

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2011. год. 
 
Табела 1 

Број поступака 
Исход поступака 

јавних набавки 
Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени  1 (један) 

Обустављени    

Поништени делимично   

Поништени у целини   

Укупно  1 (један) 

 
Табела 2 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништења 
поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1        

2        

3        

4        

        

 
 
           Место и датум                                                                                                          Одговорно лице: 
                                                                                                                                                      
           Београд, 11.07.2012.године      ________________________   
 
                                                                                                                                   Службеник за јавне набавке: 
 
                                                                                                                       _________________________ 
                                                                          Печат                                                      Телефон: 011/260 70 80 
                                                                                                                                                                      
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 07. ДО 30. 09. 2011. ГОД. 

 
Подаци о поступку и предмету 

јавне набавкe 
Подаци о вредности јавне набавке  

(у хиљадама динара) 
Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 
 

 добра 
Набавка 
баж. 
плочица 

Набавка 
150 пари 
баж. 
плочица 

450.000,00 
Без ПДВ-а 
дин 
 

405.000,00 
дин  

477.900,00 дин 15.08.2011.год. 

DARK MARK 
DOO 
Prvomajska 95A 
Zemun 

20738782 две 
Најнижа 
понуђена 
цена 

2              

УКУПНО 450.000,00 405.000,00 477.900,00 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01. 07. ДО 30. 09. 2011. ГОД. 
 

Редни 
број 

Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број  
закључених уговора 

Укупна вредност 
закључених уговора без 

ПДВ 
(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са ПДВ 

(у хиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 1 (један) 405.000,00 динара 477.900,00 динара 

2 услуге    

3 радови    

Укупно 1 (један) 405.000,00 динара 477.900,00 динара 

 
 
 Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
 Телефон : 011/260 70 80 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА 
ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ 
ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 

 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

8 4 1 3  
МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01. 07. ДО 30. 09. 2011. год. 
 
Табела 1 

Број поступака 
Исход поступака 

јавних набавки 
Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени  1 (један) 

Обустављени    

Поништени делимично   

Поништени у целини   

Укупно  1 (један) 

 
Табела 2 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништења 
поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1        

2        

3        

4        

        

 
 
           Место и датум                                                                                                              Одговорно лице: 
  
           Београд, 11.07.2012.године                                                                               ________________________   
 
                                                                                                                                        Службеник за јавне набавке: 
 
                                                                                                                                       _________________________ 
                                                                              Печат                                                      Телефон: 011/260 70 80 
                                                                                                                                                                      
 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 10. ДО 31. 12. 2011. ГОД. 
 

Подаци о поступку и предмету 
јавне набавкe 

Подаци о вредности јавне набавке  
(у хиљадама динара) 

Подаци о изабраном понуђачу Подаци 
 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 
 

 добра 
Набавка  
скенера 

Набавка 
скенера 

1.600.000,00 
Без ПДВ-а 
дин 
 

1.437.218,65 
дин  

1.695.918.01 
дин 

22.11.2011.год. 

OSA-Računarsli 
inženjering 
Таковска 45/VI 
11000Београд 

07458827 једна 
Најнижа 
понуђена 
цена 

2 

Јавна 
Набавка 
мале 
вредности 
 

 услуге 

Набавка 
здравств

ених 
услуга 

Набавка 
специјалис

тичких 
лекарских 
услуга 

600.000.00 
дин. 
Без ПДВ-а 

528.000,00 
дин / 09.12.2011.год 

Завод за 
здравствену 
заштиту радника 
Железнице 
Србије 
Савска 23 
11000 Београд 

07065191 једна 
Најнижа 
понуђена 
цена 

УКУПНО 2.200.000,00 1.965.218,65 1.694.918.01 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 10. ДО 31. 12. 2011. ГОД. 
 

Подаци о поступку и предмету 
јавне набавкe 

Подаци о вредности јавне набавке  
(у хиљадама динара) 

Подаци о изабраном понуђачу Подаци 
 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

3 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 

 услуге 
Набавка  
књиг. 
услуга 

Набавка 
књиговодс

твених 
услуга 

550.000,00 
Без ПДВ-а 
дин 
 

480.000.00 
дин  

/ 30.11.2011.год. 
PERITUS DOO 
Келтска 8 
11000 Београд 

06186181 три 
Најнижа 
понуђена 
цена 

4 

Јавна 
Набавка 
мале 
вредности 
 

 добра 
Набавка 
горива 

Набавка 
погонског 
горива 
путем 
картице 

2.500.000.00 
дин. 
Без ПДВ-а 

1.675.350,00 
дин 

1.976.913.00 
дин 

28.12.2011.год 

НИС а.д. Нови 
Сад, БЛОК 
ПРОМЕТ ул. 
Милентија 
Поповића 1, 
11070 Нови 
Београд 

20084693 једна 
Економски 
најповољнија 
понуда 

УКУПНО 3.050.000,00 1.965.218,65 1.694.918.01 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01. 010. ДО 31. 012. 2011. ГОД. 
 

Редни 
број 

Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број  
закључених уговора 

Укупна вредност 
закључених уговора без 

ПДВ 
(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са ПДВ 

(у хиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 2 (два) 3.937.218,65динара 4.195.918,01 динара 

2 услуге 2 (два) 1.030.000,00 динара 1.300,000 динара 

3 радови    

Укупно 4 (четири)) 5.087.218,65 динара 5.225.918,01 динара 

 
 Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
 Телефон : 011/260 70 80 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 
ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 
30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
 

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01. 10. ДО 31. 12. 2011. год. 

 
Табела 1 

Број поступака 
Исход поступака 

јавних набавки 
Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени  4 (четири) 

Обустављени    

Поништени делимично   

Поништени у целини   

Укупно  4 (четири) 

 
Табела 2 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништења 
поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1        

2        

3        

4        

        

 
 
           Место и датум                                                                                                                                     Одговорно лице: 
                                                                                                                                                      
           Београд, 11.07.2012.године                                                                                                         ________________________   
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                Службеник за јавне набавке: 
 
                                                                                                                                                                _________________________ 
                                                                                                    Печат                                                      Телефон: 011/260 70 80 
                                                                                                                                                                      
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 03. 2012. ГОД. 

 
Подаци о поступку и предмету 

јавне набавкe 
Подаци о вредности јавне набавке  

(у хиљадама динара) 
Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 
Отворени 
поступак 

 добра 
Набавка  
мот. 
возила 

Набавка 
два 
мот.возила 

3.175.000,00 
Динара 
Без ПДВ-а 

/ / / 
Поступак је 
обустављен 

/ две 
Економски 
најповољнија 
понуда 

2              

УКУПНО 3.175.000,00   

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 
ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 
30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 30. 03. 2012. год. 
 
Табела 1 

Број поступака 
Исход поступака 

јавних набавки 
Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени   

Обустављени   1 (један) 

Поништени делимично   

Поништени у целини   

Укупно  1 (један) 

 
Табела 2 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништења 
поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Отворени 
поступак добра 

Набвка 
два мот. 
возила 

Једно 
возило ниже 
класе-снаге 
мотора до 
51KW и 

једно возило 
средње више 
класе-снаге 
мотора од 
103KW до 

125KW 

3.175.000,00 

Без ПДВ-а 

Није 
добијена 
исправна и 
прихватљива 

понуда 

Примљене су 
две понуде. 

Једна понуда је 
неисправна, 

друга понуда је 
неприхватљива. 

2        

 
           Место и датум                                                                                                                                     Одговорно лице: 
                                                                                                                                                      
           Београд, 11.07.2012.године                                                                                                         ________________________   
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                Службеник за јавне набавке: 
                                                                                                                                                                _________________________ 
                                                                                                    Печат                                                      Телефон: 011/260 70 80 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2012. ГОД. 

 
Подаци о поступку и предмету 

јавне набавкe 
Подаци о вредности јавне набавке  

(у хиљадама динара) 
Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 
Отворени 
поступак 
 

 добара 
Набавка  
мот.воз
ила 

Набавка 
четири 
моторна 
возила 

7.242.796,61 
Без ПДВ-а 
дин 
 

7.227.560,00 
дин  

8.528.520,80 
динара 

19.04.2012.год. 

АУТО ЧАЧАК 
ДОО 
Кољевићи бб 
32103 Чачак 

07649746 једна 
Економски 
најповољнија 
понуда 

2 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 
 

 услуга 
Осиг. 
имовине 
и лица 

Осигурање 
имовине и 
запослених 

1.200.000,00 
дин 
Без пореза 

909.970,58 
дин 

935.502,61 дин 24.05.2012.год. 

Компанија 
Дунав 
осигурање а.д.о. 
Македонска 4 
11000 Београд 

07046898 једна 
Економски 
најповољнија 
понуда 

УКУПНО 8.442.796,61 8.137.530,58 9.464.023,41 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2012. ГОД. 

 
Подаци о поступку и предмету 

јавне набавкe 
Подаци о вредности јавне набавке  

(у хиљадама динара) 
Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

Р
ед
н
и

  б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

О
сн
о
в
 и
з 

З
ЈН

 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 
уговора 

Назив и седиште  
изабраног 
понуђача 

Матични 
 број  

Б
р
о
ј 

п
р
и
сп
е
л
и
х
 

п
о
н
у
д
а 

К
р
и
те
р
и
ју
м

 
за

 и
зб
о
р
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

3 

Јавна 
набавка 
мале 
вредности 

 добра 
Набавка 
горива 

Набавка 
погонског 
горива 
путем 
картице 

400.000,00 
Дин без 
ПДВ-а 

245.600,00 
динара 

289.800,00 
динара 

17.05.2012.год. 

НИС а.д.Нови 
Сад,БЛОК 
ПРОМЕТ 
ул.Милентија 
Поповића 1, 
11070 Нови 
Београд 

20084693 једна 
Економски 
најповољнија 
понуда 

4              

УКУПНО 
 
400.000,00 

245.600,00 289.800,00 

 
              Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки Телефон : 011/260 70 80 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2012. ГОД. 
 

Редни 
број 

Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број  
закључених уговора 

Укупна вредност 
закључених уговора без 

ПДВ 
(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са ПДВ 

(у хиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 1 (један) 245.600,00 инара 289.800,00 динара 

2 услуге 1 (један) 909.970,58динара 935.502,61динара 

3 радови    

Укупно 2 (два) 1.155.570,58 динара 1.235.302,61 динара 

 
 Место и датум: Одговорно лице: 
 Београд, 11. 07. 2012. године ___________________________ 
 Службеник за јавне набавке:* 
 Печат ___________________________ 
 Телефон : 011/260 70 80 
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 
ПЛОВИДБУ 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 
30/II, НОВИ БЕОГРАД  
 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 
8 4 1 3  

МАТИЧНИ БРОЈ: 
1 7 6 9 3 4 7 6 

ПИБ: 
1 0 6 9 4 7 1 5 7 

 
 

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01. 04. ДО 30. 06. 2012. год. 

 
Табела 1 

Број поступака 
Исход поступака 

јавних набавки 
Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени 1 (један) 2 (два) 

Обустављени    

Поништени делимично   

Поништени у целини   

Укупно 1 (један) 2 (два) 

 
Табела 2 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

В
р
ст
а 

п
о
ст
у
п
к
а 

В
р
ст
а 

п
р
ед
м
ет
а 

П
р
ед
м
ет

 Опис 
предмета 
јавне 

набавке 

Процењена 
вредност 

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 
поништења 
поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1        

2        

 
 
           Место и датум                                                                                                                                     Одговорно лице: 
                                                                                                                                                      
           Београд, 11.07.2012.године                                                                                                         ________________________   
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                Службеник за јавне набавке: 
 
                                                                                                                                                                _________________________ 
                                                                                                    Печат                                                      Телефон: 011/260 70 80 
                                                                                                                                                                      
*или друго лице које обавља послове јавних набавки 
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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, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА 

 
 
 

Поступак утврђивања плата, накнада и других примања државних службеника и 
намештеника утврђен је Законом о платама државних службеника и намештеника 
(„Службени гласник РС“, број: 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007 и 
99/2010). 
 
Подаци о редовним зарадама запослених у Управи за утврђивање способности бродова 
за пловидбу унети су у табелу која следи, и то су подаци у нето износу са минулим 
радом, по одређеним категоријама запослених (звања и платни разреди) и према стању 
у месецу августу 2012. године. 
 
 
Звање Број 

извршилаца 
Платна 
 група 

Коефицјент Нето плата 

Директор 1 II 8,00 155.073,89 
Помоћник директора 1 V 5,62 115.443,25 
Виши саветник 4 VI 4,36 85.385,99-94.142,35 
Самостални саветник 10 VII 3,16-3,49 66.136,40-72.699,56 
Саветник 9 VIII 2,53-3,08 46.846,20-60.371,76 
Млађи саветник 2 IX 2,03 36.853,92-42.081,85 
Сарадник 2 X 1,90 12.428,06-43.050,65 
Референт 11 XII 1,55-1,71 28.139,69-35.692,02 
Намештеник IV групе 6 N4 1,50 27.665,93-30.812,24 
Намештеник VI групе 2 N6 1,00 22.973,26-23.529,73 
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16 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 
 
 

У доле наведеној листи дато је стање средстава зарад са стањем на дан 31.12.2011. 
године, како је и  приказано у завршним рачунима Управе за утврђивање способности 
бродова за пловидбу. 
 
 
Рбр Назив Комада Садашња вредност 

    
1 Апарат за испит.тврд. са лупом 1 0,00 
2 АПАРАТ ЗА ПЛАСТИФИКАЦИЈУ 2 8.282,70 
3 CANON FOTO A 3 41.997,60 
4 Челична каса већа 1 0,00 
5 ЧИВИЛУК ДРВЕНИ СА 4 ДРЖАЧА НА ЗИДУ 160X80 2 487,50 
6 ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ 3 1.012,50 
7 DA 231 - МЕРАЧ ДЕБЉИНЕ 1 7.087,50 
8 DA 303 сонда 1 31.492,50 
9 DA 401 - МЕРАЧ ДЕБЉИНЕ 1 15.450,00 

10 ДАКТИЛО СТОЛИЦА 7 0,00 
11 ДИНАМОМЕТАР 1 140.304,20 
12 DM 4 DL - МЕРАЧ ДЕБЉИНЕ 1 106.500,00 
13 дод.сто од мдф-а у тону ораха за смест.мини бара 90/48/75 1 9.750,00 
14 додатни сто од мдф-а у тону ораха дим.90/48/64цм 1 9.490,00 
15 ДОЊИ КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТ 1 4.439,75 
16 двокрилни орман за документ. корпус црни 90/40/140цм 4 49.375,00 
17 ДВОСЕД 1 0,00 
18 двосед у кожи еко класе у бордо тону тону 1 29.857,67 
19 ЕЛЕКТРОНСКА СКЛОП СОНДА 2 0,00 
20 EPSON PHOTO 950 1 0,00 
21 EPSON SKENER 1650 1 0,00 
22 EVROLUX ПОЛИЦА 2 0,00 
23 ЕВРОПА ОРМАР 2 0,00 
24 ФОТЕЉА 5 3.733,34 
25 ФОТЕЉА STYLE 1 439,68 
26 ФОТЕЉА YU-1 КОЖА 1 721,35 
27 ФОТЕЉА YU1-1 КОЖА 1 834,07 
28 ФОТЕЉА YU1-1 КОЖА 9 8.521,03 
29 Фотоапарат KODAK C142+2GB SD 1 6.265,88 
30 Фотокопир апарат 1 34.235,31 
31 Фотокопир CANON MP 6317 1 0,00 
32 Фрижидер LG G2-051 1 1.271,74 
33 Фрижидер lg gr 151 1 8.329,74 
34 Фрижидер LG GR-051 1 1.271,74 
35 Фрижидер мини бар 45/45/50cm 1 8.797,50 
36 Фрижидер SAMSUNG 1 6.316,67 
37 GasAlert Extreme CO 2 51.916,66 
38 GMI T.EX Single gas detektor (0.2%) 1 21.949,40 
39 GMI T.EX Single gas detektor(0.2%) 1 21.949,40 
40 ГОРЊИ КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТ 1 2.029,60 
41 GPS GARMIN GEKO 201 1 0,00 
42 Грађевински објекат 1 7.194.187,33 
43 HP DESKJET 1050 1 3.987,23 
44 HP IPQ 2GB 2 0,00 
45 HP LASER JET 5000 1 0,00 
46 HP LASERJET P2055DN 1 35.199,00 
47 HP SCANjET G2410 1 7.099,00 
48 HP SCANjET G2710 PHOTOSCENER L2 1 8.052,86 
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49 hp/lj p1505/a4/ штампаћ 1 5.524,50 
50 HP/lj p2015n/a4 1 7.480,11 
51 hp/lj/cb537a штампач за ПУ Нови Сад 1 6.753,63 
52 индикатор - мерач отпора 1 0,00 
53 ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ ПОЗИЦИЈЕ И БРЗИНЕ БРОДА 1 301,86 
54 једнокрилни орман за документа корпус црни 90/40/140цм 6 74.062,50 
55 једнокрилни орман за документа корпус црни дим.40/40/140 2 12.750,00 
56 К МЕТАР 1 0,00 
57 КАБИНЕТ ШУМАДИНАЦ 210/190 СМ ОРАХ 1 31.540,00 
58 КАНЦ. СТОЛИЦА 016-М 1 15.077,21 
59 Канцеларијски орман 2 0,00 
60 Каса челична велика 1 0,00 
61 КАСЕТА ИСПОД РАДНОГ СТОЛА ТРИ ФИОКЕ 19 14.234,50 
62 КЛИМА УРЕЂАЈ 4 37.644,12 
63 КЛИМА УРЕЂАЈ ASY-12-RSE-W/AOY12RSE 9 0,00 
64 КЛИМА УРЕЂАЈ GALANZ 12 2 19.794,04 
65 КЛИМА УРЕЂАЈ Midea msg 12h 1 15.575,50 
66 КЛИМА УРЕЂАЈ MSG-12HR(I-9) 1 11.003,31 
67 КЛИМА УРЕЂАЈ SPLIT SISTEM MIDEA MS 9A-12HRN1 1 32.585,70 
68 КЛИМА УРЕЂАЈ Midea msg 09h 1 15.009,43 
69 клуб фотеља у кожи еко класе у бордо тону 2 35.626,00 
70 Клуб сто 1 0,00 
71 Клуб сто 60/50/50 лесник 1 3.562,50 
72 клуб сто од мдф-а у тону ораха-тренд 80/60/50цм 1 7.360,83 
73 Клуб стоциц 1 0,00 
74 Клуб столица Б333 2 6.174,00 
75 К-метар за мер.деб.лимова 1 0,00 
76 КОМОДА 1 0,00 
77 КОМОДА 160X45 1 1.914,25 
78 КОМОДА 40X70 2 660,84 
79 КОМОДА 90X48 ОРАХ 1 2.720,10 
80 комода класик-пу апатин 1 3.190,93 
81 Компаратор 2 0,00 
82 КОНФ. СТО 160X80 1 1.617,20 
83 КОНФ. СТОЛИЦА Б 333 3 9.261,00 
84 КОНФ. СТОЛИЦА Б333 1 3.087,00 
85 КОНФ.СТО 160X70 1 1.293,50 
86 Конференцијски сто 1 0,00 
87 КОНФЕРЕНЦИСКИ СТО 160/90СМ ОРАХ 1 16.321,00 
88 КОЖНА СТОЛИЦА 1 1.866,67 
89 Кућиште за рачунаре 2 12.346,96 
90 LAPTOP ACER EMACHINE EM350-21G16IKK 1 21.474,07 
91 LAPTOP ASUS TRANSFORMER TF101-1B04A 1 51.770,53 
92 Laptop dell/vostro 1015 2 38.921,66 
93 LAPTOP THINKPAD SL510 1 39.251,85 
94 Ласерски метар 1 19.580,40 
95 маска за плакар 280/15/1.8цм 1 937,50 
96 Мерач изолације 1 25.546,92 
97 Мобилни телефон E5 STRONG 1 19.982,29 
98 Мобилни телефон E52 METAL 1 20.592,46 
99 Мобилни телефон 6700 GOLD 1 37.372,12 

100 Мобилни телефон 1 2.862,18 
101 Мобилни телефон NOKIA E52 1 6.238,50 
102 Мобилни телефон SONY ERICSSON K800i 2 0,00 
103 Монитор BELINEA 1 0,00 
104 Монитор LG 1 0,00 
105 Монитор LG E236OV-PN 1 16.150,10 
106 Монитор SAMSUNG TFT 740 N 1 0,00 
107 Монитор SAMSUNG TFT 940N 1 0,00 
108 Монитор SAMSUNG TFT LCD 18.5inch B193ON 1360/768 Black 1 8.372,19 
109 Монитор samsung tft/2243 sn,21,5inc 1 4.692,99 
110 Мониторски склоп SAMSUNG 17 TFT720N veza inv.br.218 1 0,00 
111 МРЕЖНИ КОМУНИКАЦИОНИ СКЛОП-КОМПЛЕТ 1 0,00 
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112 МУЛТИФУКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕР OCE PLOTWAVE 300 1 1.682.333,72 
113 НИСКА КОМОДА 120X40X75 1 1.611,45 
114 НИСКА КОМОДА 80/45/100 ОРАХ 1 9.262,50 
115 НИСКА КОМОДА 80/45/100 СМ ОРАХ 1 9.262,50 
116 NOTEBOOK 5 0,00 
117 NOTEBOOK ACER 5310 1 0,00 
118 NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS AMILOXi 1526 1 0,00 
119 NOTEBOOK Fujitsu Simens AMILO 1645G 1 0,00 
120 NOTEBOOK MSI M670X 1 0,00 
121 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE A100-811 1 0,00 
122 НОВИ САД ФРИЖИДЕР LG GL-051 1 1.366,37 
123 одбојна даска 140/20/1.8цм са абц траком,лесник 2 1.825,00 
124 одбојна даска 140/20/1.8цм са абс траком,лесник 1 912,50 
125 одбојна даска 150/20/1.8цм 1 937,50 
126 ОРМАН 140X90X40 2 4.120,65 
127 ОРМАН КОРПУС 00 202 2 2.424,42 
128 ОРМАН КОРПУС 00 209+БРАВ. 2 4.618,04 
129 ОРМАН ОЗГ 227 1 1.178,67 
130 ОРМАН СА 4 ФИОКЕ 1 828,75 
131 орман за докментацију 90/40/210цм 1 14.600,00 
132 орман за документацију 45/40/210цм 1 7.300,00 
133 ОРМАН ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ 80/45/210ОРА 1 11.400,00 
134 орман за документацију у који је уклопљен мет. орман-каса 1 7.406,25 
135 Ормарић 3 0,00 
136 отворени орман за документ. у тону лесник 45/32/140 2 13.500,00 
137 отворени орман за документ. у тону лесника 90/32/140 3 34.500,00 
138 отворени орман за документ.у тону лесника 90/32/140 1 11.500,00 
139 PANASONIC KX TG1611FXR 1 2.399,00 
140 PANASONIC KX-TG1611FXR 1 2.499,00 
141 Panasonic KXTG8011FXT 1 3.339,62 
142 panasonik-телефонски апарат kx tg1100t 3 2.987,61 
143 PC PENTIUM IV SKLOP 1 0,00 
144 Писаћа машина OLIMPIJA 1 0,00 
145 Писаћа машина Унис-Руска 1 0,00 
146 Писаћи сто 3 0,00 
147 Плакар дрв.надградња /11 делова/ 1 0,00 
148 Плакар дрвени архивски 3 0,00 
149 Плакар јасен 2x2 3 0,00 
150 Плакар јасен 3x2 2 0,00 
151 Плакар махагони 2x2 1 0,00 
152 Плакар са унутрашњом фиоком и једним вратима 

55/46.8/195цм 
1 13.812,50 

153 ПОКРЕТНА КАСЕТА ОРАХ 1 796,25 
154 покретна касета пк 03 лесник 3 17.337,51 
155 ПОКРЕТНА КАСЕТА СА 3 ФИОКЕ 4 20.664,59 
156 покретна касета са 3 фиоке и цент. бравицом пк 03 тренд 1 8.912,08 
157 ПОКРЕТНА КАСЕТА СА 4 ФИОКЕ 3 10.782,24 
158 ПОЛИЦА СИМПО 2 0,00 
159 Полуфотеља 2 0,00 
160 ПОМОЋНИ СТО 1 2.325,58 
161 ПОСТОЉЕ ЗА КОМПЈУТЕР 12 1.496,04 
162 Printer HP LaserJet 1160 2 0,00 
163 Printer HP LaserJet 1320 1 0,00 
164 ПРИНТЕРСКИ СКЛОП HP 2015DNx2 1 0,00 
165 ПРИНТЕРСКИ СКЛОП SAMSUNG SCX-4200 1 0,00 
166 Рач.машина NS-2400PD 1 0,00 
167 RAC02646 PC INTEL E5700 3.0/204 2 40.723,20 
168 RACO2661 Phenom II X4 840 DESKTOP 1 27.550,00 
169 Рачунар 7 57.671,98 
170 РАЧУНАР 2 23.569,72 
171 РАЧУНАР PC4 AUTO CAD I MONITOR BENQ 24 INC G2420 

HDB 
1 58.874,07 

172 РАЧУНАР PC4 OFFICE 2 I MONITOR BENQ 18,5 TFT 2 45.155,56 
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G925HDA 
173 РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ 18 0,00 
174 РАЧУНСКА МАШИНА OLIMPIJA CPD 5212 1 0,00 
175 РАДНА ФОТЕЉА У КОЗИ РОНДА МБ 1 7.374,50 
176 радна фотеља у кожи са хромираном звездицом 2 24.060,66 
177 радна фотеља у кожи са хромираном звездицом и 

руконаслонима 
1 18.388,33 

178 Радна станица - пулг Г са надоградн 1 18.905,00 
179 Радна станица 160/162 лесник 1 21.517,50 
180 радна станица 160/162/75цм лесник л+д 2 55.115,00 
181 РАДНА СТАНИЦА 160X160 1 913,45 
182 РАДНА СТАНИЦА 160X160+ТАСТ. 1 953,45 
183 радна станица трио.дим 230/230/75цм лесник 2 70.505,84 
184 РАДНА СТОЛИЦА СА ТОЧКИЋИМА 2 5.660,80 
185 Радна столица са точкићима у штофу 1 3.577,00 
186 радна столица у црној ек са лифтом зглобом 11 104.564,13 
187 РАДНА СТОЛИЦА У ЦРНОМ ШТОФУ БЕЗ РУКОХВАТА 1 2.136,59 
188 РАДНИ СТО 135X70 11 7.479,23 
189 радни сто 140/70/75цм лесник 1 5.402,00 
190 РАДНИ СТО 150X70 4 3.230,00 
191 радни сто 160/70/75цм лесник 4 24.041,32 
192 РАДНИ СТО 160X70 2 1.671,66 
193 РАДНИ СТО 200X90 ФОЛИЈА 1 1.406,70 
194 Радни сто са плочом од МДФ-а 1 17.489,58 
195 радни сто са плочом од мдф-а у тону ораха дим.200/100/75цм 1 29.717,08 
196 РАДНИ СТО СА ЗАОБЉЕНИМ ИВИЦАМА 2 10.570,84 
197 Регал челични /2 дела/ 1 0,00 
198 Регал челични /49 делова/ 1 0,00 
199 РЕШЕТКЕ НА ВРАТИМА 1 10.106,67 
200 РЕШО ЛX-7000 1 735,05 
201 РОЈАЛ ТЕПИХ 2 0,00 
202 SAMSUNG PHOTO PRINTER SPP 2020 1 3.693,87 
203 SAMSUNG SCH 4200 1 0,00 
204 Samsung TFT 2243 nw WIDE 1 3.644,31 
205 SDA 401-SONDA 5 MHz SA KABLOM 1 2.130,62 
206 СЕДЕЋА ГАРНИТУРА ГЛАДИЈАТОР 3 96.316,11 
207 СИГУРНОСНА ВРАТА 1 7.013,25 
208 СИГУРНОСНИ ОРМАН 1 0,00 
209 Средња комода 80/45/120 лесник 1 10.212,50 
210 Стал.за архив.мет.констр. 1 0,00 
211 СТАЛАК ВЕШАЛИЦА ЗА ОДЕЋУ ТОРОНТО 1 983,90 
212 Штампач HP 2015 1 1.503,52 
213 Штампач HP 2015N 1 1.816,77 
214 Штампач HP LASER JET P1606dn PRINTER CE7 1 18.570,04 
215 Штампач HP LASERJET P1606DN PRINTER CE7 1 17.002,59 
216 Штампач LASERSKI HP-3200 C7052A 1 0,00 
217 Штампач у боји HP 1150C 1 0,00 
218 СТО 1 3.564,08 
219 СТО УГАОНИ ФОЛИЈА 1 2.740,62 
220 СТО УГАОНИ-ФОЛИЈА 1 2.087,07 
221 Сто за нацрте дрво-метал 2 0,00 
222 Сто за стони тенис 1 0,00 
223 СТОЧИЋ 1 0,00 
224 Сточић за телефон 1 0,00 
225 Стојећа вешалица 1 0,00 
226 СТОЛИЦА А-20 ЦРНА КОЖА-СПЛИТ 1 1.185,99 
227 СТОЛИЦА Б 333 ЕК 8 1.943,76 
228 СТОЛИЦА Б 710 1 611,87 
229 СТОЛИЦА Б 710 ЕК 1 464,97 
230 СТОЛИЦА Б 710 Р 5 3.124,00 
231 Столица црна штоф 7 0,00 
232 Switch NetGear FS608-300PES 1 1.867,02 
233 Тастатура Logitech K200YU 1 1.400,35 
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234 Телефакс LX-F-170 1 0,00 
235 Телефакс KX-F-180 1 0,00 
236 Телефон KX TG5511FXB 1 4.060,54 
237 Телефонска централа са телефонима и опремом 1 21.637,99 
238 Телефонски апарат 1 0,00 
239 Телефонски апарат - PANASONIC 1 0,00 
240 Телевизор Samsung LE-32C350 1 37.624,12 
241 Тепих 6 0,00 
242 Тепих PRACTICA 2 0,00 
243 THERM-A-BIND 250T 1 447,57 
244 TI NOZ 3530 1 761,84 
245 TOP 160X4 2 331,50 
246 ТРАКАСТА ЗАВЕСА 1 29.600,00 
247 Тракасте завесе 16.8м 1 28.917,00 
248 тракасте завесе 180/300цм 5,4м2 1 9.362,25 
249 тракасте завесе 2*180/300цм 5,4м2 1 9.362,25 
250 Тракасте завесе 5.8м 1 9.983,25 
251 ТРОСЕД 1 3.733,33 
252 ТВ ПОЛИЦА 1 0,00 
253 УМЕТНИЧКА СЛИКА 1 30.478,92 
254 Unibind xu-138 1 24.534,70 
255 UPS APC SUA 750V са кабловима 1 0,00 
256 Усисивач BOSCH 82212 1 13.135,33 
257 Велометар брзина ваздуха 1 0,00 
258 Вешалица за капуте 1 0,00 
259 VISA Std NiMH+Pump (LEL%/02) 1 59.629,20 
260 висећи орман 45/40/210цм 1 2.920,00 
261 висећи орман 80/40/70цм 1 4.866,67 
262 висећи орман 90/40/70цм 1 5.414,17 
263 VP 300 1 309,83 
264 VP 302 4 1.276,39 
265 зидни чивилук 80/160цм са 4 кукице лесник 1 3.345,83 
266 Зидни чивилук са 4 кукице 80/160 Лесник 1 2.280,00 
267 Звучници LOGITECH 2130 1 2.753,35 

    
 УКУПНО :  11.698.670,89 

 
 
У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године набављена су и следећа основна 
средства: 
 
Rbr Naziv Komada Sadašnja vrednost 

    
1 Маске за радијаторе 1 72.868,84 
2 Комода за ТВ, радни сто, сегмент за радни сто 1 50.000,00 
3 Апарат за кафу 1 17.548,19 
4 Телефон и звучници 1 6.498,00 
5 Аутомобил Škoda Superb 1 2.348.200,00 
6 Аутомобил Škoda Superb eleg 1 2.773.000,00 
7 Аутомобил Škoda Fabia 1 1.041.420,80 
8 Клима уређај LGC12A4R 1 69.498,46 
9 Аутомобил Škoda Yeti 1 2.365.900,00 

 
 
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 
до 1.000,00 динара; помоћник директора до 3.000,00 динара, а директор до 3.000,00 
динара. 
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Уколико месечни рачун за коришћење услуга оператера мобилне телефоније буде већи 
од одређеног износа, кориснику се износ прекорачења обуставља од плате за наредни 
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/II, 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: 
 
• бродско сведочанство 
• сведочанство о способности брода за пловидбу 
• сведочанство о баждарењу 
• сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње 
• регистар теретног уређаја 
• уверење о способности брода за укрцавање опасног терета 
• уверење о способности танкера за укрцавање опасног терета 
• уверење о способности брода за укрцавање хлађеног терета 
• књига прегледа и надзора. 
• привремено сведочанство о способности брода или танкера за укрцавање опасног 

терета за пловидбу 
• привремено сведочанство о способности брода за превоз путника 
• књига стабилитета 
• извештаји о вршењу надзора 
• типско одобрење за електричне уређаје 
• типско одобрење за машинске уређаје 
• типско одобрење за бродограђевинске материјале 
• типско одобрење за бродограђевинску опрему 
• потврде о признањима 
• признање произвођача 
• признање радионица 
• јавни позиви у поступцима јавних набавки и понуде понуђача 
• закључени уговори о јавним набавкама 
• документација о спроведеним конкурсима за пријем у радни однос 
• документација о извршеним плаћањима 
• посебне књиге евиденције 
 
 



 
Информатор о раду Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу 

 77 

 
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, 104/09 и 36/10 ), Закону о заштити 
података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08), Закону о тајности података 
(„Службени гласник РС“ број: 104/09), на основу члана 12. Закона о јавним набавкама, 
члана 161. Закона о државним службеницима и члана 83. Закона о раду. 
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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 напоменуту 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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Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

 
 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног 
органа захтевам:* 
 

oбавештење да ли поседује тражену информацију; 

увид у документ који садржи тражену информацију; 

копију документа који садржи тражену информацију; 

достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 
поштом 

електронском поштом 

факсом 

на други начин:*** 

 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 
 
 

____________________________________ 
      Тражилац информације/Име и презиме 
 
У ________________,   ____________________________________ 
              адреса 
 
дана______201__ године   ____________________________________ 
             други подаци за контакт 
 
      ___________________________________ 
                  Потпис 
 
__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да 
остварите 
** У кућици означити начин достављања копије докумената 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 
захтевате 


