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Годишња претплата је 8.693 динарa

364.
На основу члана 14. став 2. тачка 57) и став 3. и члана 21а став 2. Закона о одбрани („Службени гласник
РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) и члана 163. став 3. Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и
104/16 – др. закон), министар одбране доноси

ПРАВИЛНИК
О САОБРАЋАЈУ НА ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА ВОЈНИМ ПЛОВИЛИМА
И О РАТНОМ РЕЖИМУ ПЛОВИДБЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, правила и процедуре за обављање саобраћаја на пловним путевима
војним пловилима из надлежности Министарства одбране и Војске Србије и ратни режим пловидбе под условима
прописаним законом којим се уређује унутрашња пловидба.
Члан 2.
Поједини термини који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) унутрашње воде су реке, канали и језера на територији Републике Србије;
2) пловни пут је део унутрашњих вода прописане дубине, ширине и других техничких карактеристика
који је безбедан за пловидбу;
3) водни пут је део унутрашњих вода на коме се обавља пловидба, категорисан и отворен за пловидбу;
4) пловило је брод, технички пловни објекат, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући објекат, пловило које
обавља риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и који учествује у пловидби;
5) војна пловила су пловила која су под командом оружаних снага, а чија је посада војна;
6) војни брод Војске Србије је брод који вије заставу речних јединица Војске Србије и има формацијом
предвиђену војну посаду која врши службу у складу с војним прописима;
7) војни брод велике брзине је војни брод са сопственим погоном који може да постигне брзину већу од
40 km/h у односу на воду;
8) пловна средства Војске Србије су војна пловила која немају карактеристике војног брода (речни
пловни пристан, лучка дизалица, речни док, реморкер, амфибија, скела, ледоломац-реморкер, војни чамац и
једрилица):
(1) речни пловни пристан је врста пловног средства без погона, намењеног за функционисање командног места, одржавање и снабдевање пловних јединица, смештај људства и формирање контролно-пропусне и
пловне санитетске станице;
(2) лучка дизалица је врста пловног средства намењеног за спасавање оштећених и потонулих пловних и
других објеката, запречавање и обезбеђење проходности на водним путевима;
(3) речни док је врста пловног средства намењеног за доковање пловила;
(4) реморкер је речни пловни потискивач намењен за вучу или потискивање скела, који има уграђен уређај за вучу и уређај за потискивање;
(5) амфибија је врста пловног средства с војном посадом намењеног за превожење људи, животиња и покретних ствари унутрашњим водама и копном. Врсте амфибија су: амфибијски транспортер и амфибијско возило:
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– амфибијски транспортер је врста амфибије с комбинованом пропулзијом гусеница и пропелера или
хидропропулзора;
– амфибијско возило је врста амфибије с комбинованом пропулзијом точкова и пропелера или хидропропулзора;
(6) скела је врста пловног средства намењеног за превожење људи, животиња и покретних ствари с једне
обале на другу обалу унутрашњих вода или за уздужно превожење борбене и неборбене технике водним путевима;
(7) ледоломац-реморкер је врста пловног средства намењеног и опремљеног за разбијање леда на сидриштима, у лукама и зимовницима;
(8) војни чамац је врста пловног средства с војном посадом, чија је дужина трупа мања од 20 m и запремина мања од 100 m³, намењеног за превожење људи, животиња и покретних ствари унутрашњим водама (врсте војних чамаца су: десантни алуминијумски чамац, гумени чамац, чамац с комбинованим трупом, шљупка
и шајка);
(9) једрилица је врста пловног средства намењеног за обуку у једрењу које за погон користи снагу ветра
и опремљено је средствима за једрење;
9) десантно-искрцна средства су војна пловила намењена за укрцавање, превожење унутрашњим водама
и искрцавање речно-десантних снага на обалу под контролом непријатеља (врсте десантно-искрцних средстава су: десантни брод, амфибија, десантни алуминијумски чамац и гумени чамац);
10) брод унутрашње пловидбе је брод регистрован за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина
трупа износи најмање 20 m или чији је производ дужине, ширине и максималног газа једнак запремини од
најмање 100 m³, као и тегљач и потискивач, без обзира на њихову дужину и запремину;
11) заповедник пловила је особа која заповеда, наређује или управља пловилом и одговорна је за безбедност пловила, посаде пловила, лица и материјалних средстава укрцаних на пловилу;
12) глисер је врста чамца који помоћу сопственог погонског уређаја глисира по површини воде;
13) зимовник је изграђени или природни водни простор на водном путу који је уређен тако да представља сигурно склониште за пловила од оштећења ледом;
14) зимско склониште је природни део водног простора на водном путу, луке или пристаништа, које служи за ванредни смештај пловила ради заштите од оштећења приликом непосредног доласка леда, велике воде
или осталих временских непогода;
15) међудржавни водни пут је водни пут на коме важи међудржавни режим пловидбе на коме је дозвољена пловидба пловила под заставом Републике Србије и граничне државе на том водном путу;
16) међународни водни пут је водни пут на коме важи међународни режим пловидбе на коме је дозвољена пловидба пловилима свих застава;
17) државни водни пут је водни пут на коме важи државни режим пловидбе на коме је без посебног одобрења дозвољена пловидба само пловилима под заставом Републике Србије;
18) пловидбена незгода је ванредни догађај на унутрашњим водама настао у пловидби или током искоришћавања пловила, водног пута или објекта на њему при којем је дошло до људских жртава или телесних повреда, материјалне штете или загађивања животне средине;
19) сидриште је опремљени и обележени део водног пута на којем се може вршити безбедно сидрење и
маневрисање пловила;
20) скелски прелаз је део пловних путева са изграђеним и уређеним прилазним путевима, опремљен за
безбедно пристајање скеле, укрцавање и искрцавање лица, ствари и животиња које се превозе скелом;
21) десантно место преласка је део реке, обале и заобаља, у склопу одсека преласка, на коме су једна
обала и заобаље под контролом сопствених снага и уређени су за превожење речно-десантних снага десантно-искрцним средствима, а супротна обала и заобаље под контролом су непријатеља;
22) скелско место преласка је део реке, обале и заобаља под контролом сопствених снага, у склопу одсека преласка, уређен за превожење снага одбране скелама, амфибијама, војним чамцима и војним бродовима;
23) мосно место преласка је уређени део водене препреке са обалом и заобаљем (део одсека преласка) на
коме је извршено премоштавање водене препреке и на тај начин омогућено непрекидно кретање јединица са
једне обале на другу обалу;
24) склониште је природни део водног простора на водном путу, који служи за нужни смештај пловила
ради заштите од метеоролошких и хидролошких непогода;
25) страно пловило је пловило које има страну државну припадност и намену према прописима државе у
којој је регистровано;
26) тегљени састав је састав од једног или више пловила, осим чамаца, које тегли један или више тегљача;
27) теретни брод је брод регистрован за превоз терета;
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28) унутрашња пловидба је пловидба која се обавља на унутрашњим водама;
29) пловидба војних пловила обухвата низ мера, поступака и маневара којим се војно пловило доводи
до рејона дејстава или рејона допловљења;
30) рaтни рeжим плoвидбe нa пловним путевима представља систем управљања водним саобраћајем у
ратном и ванредном стању;
31) испловљење је маневар који обухвата све активности од давања сигнала за испловљење до почетка
пловидбе;
32) упловљење је маневар који обухвата све активности од давања сигнала за упловљење до завршетка
пловидбе;
33) пловни састав је састав два или више пловила која плове здружено под јединственом командом чију
структуру чине цивилна или војна пловила;
34) конвој је мешовити пловни састав цивилних и војних пловила који плове здружено са блиском заштитом, под војном командом.
II. НАЧИН И ПРАВИЛА ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА ВОЈНИМ ПЛОВИЛИМА
1. Послови саобраћаја и транспорта људи и средстава за потребе Министарства одбране
и Војске Србије
Члан 3.
Војни учесници у саобраћају на пловним путевима поступају у саобраћају у складу са законом којим се
уређује пловидба на унутрашњим водама, прописима о саобраћају на пловним путевима и овим правилником.
Војни учесници у саобраћају на пловним путевима који извршавају задатке ван територије Републике Србије поступају у саобраћају у складу са прописима о саобраћају на пловним путевима државе у којој учествују
у саобраћају, међународним прописима, међудржавним споразумима и овим правилником.
Послови управљања транспортом људи и средстава на пловним путевима војним пловилима врше се за
службене потребе Министарства одбране и извршавање мисија и задатака Војске Србије у складу са прописима који регулишу транспорт људи и средстава у Министарству одбране и Војсци Србије.
Послове постављања захтева, давања мишљења, прописаних сагласности и одобрења по захтеву надлежних органа, врши организациона јединица Министарства одбране у чијем су делокругу послови извршавања
обавеза одбране и уређења и припремања акваторије за потребе одбране, у сарадњи с надлежним цивилним
органима и овлашћеним правним лицима.
Послове планирања и изградње лука, сидришта и пристаништа посебне намене која користи Војска Србије врши организациона јединица надлежна за инфраструктуру и надлежни војни органи, у складу са својим делокругом и прописима о планирању и изградњи објеката инфраструктуре у Министарству одбране и Војсци
Србије у сарадњи с надлежним цивилним органима.
Послови из ст. 3, 4. и 5. овог члана обухватају стручне управне послове и активности на планирању, организовању, припремању и извршавању закона, стандарда одбране, координацију извршавања задатака утврђених Планом одбране Републике Србије, Планом мобилизације Војске Србије и Планом употребе Војске Србије, као и послове инспекцијског и управног надзора над радом команди, јединица и установа Војске Србије из
делокруга Инспектората одбране Министарства одбране.
Члан 4.
Послови координације саобраћаја на пловним путевима за потребе одбране врше се у складу с општим
условима прописаним законом којим се уређује пловидба на унутрашњим водама и посебним правима и обавезама државних органа и правних лица од значаја за одбрану у извршавању задатака одбране, прописних
приоритета у пружању услуга за време ратног и ванредног стања, као и при мобилизацији Војске Србије у
складу са прописима о одбрани.
Послови из става 1. овог члана обухватају:
1) координацију послова из заједничког делокруга или од заједничког интереса образовањем заједничких
тела;
2) учешће у контроли и заштити пловних путева у складу са законом и њихово усклађивање са задацима
утврђеним плановима одбране и плановима припреме и уређења акваторије за потребе одбране;
3) учешће у припреми и организовању заједничког система заштите и спасавања у пловидбеним несрећама у којим учествују војна и цивилна пловила или извршавање мисије пружања помоћи по захтеву цивилних
органа;
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4) обезбеђивање усаглашености стандарда одбране у вези са системом комуникације, навигације и извиђања које користе надлежни војни органи с прописаним националним и међународним стандардима који се
користе у јавној пловидби пловним путевима;
5) организовање заједничких служби трагања и спасавања људства и покретних ствари посебне намене
које користи Војска Србије у мирнодопским и ратним условима;
6) извршавање прописних мера, поступака и обавеза које за време ратног и ванредног стања спроводе
надлежне команде јединица и установа Војске Србије у сарадњи с надлежним цивилним органима и правним
лицима у ратном режиму пловидбе и према правилима и плановима употребе Војске Србије;
7) припремање мишљења и издавање законом прописних сагласности и дозвола Министарства одбране на
захтев надлежних органа.
2. Безбедност пловидбе
Члан 5.
Безбедност пловидбе подразумева посебне услове, правила, техничка правила и мере које морају испуњавати војна пловила и војна посада, луке и сидришта посебне намене која користи Министарство одбране и
Војска Србије.
Посебне услове, правила, техничка правила и мере које морају испуњавати војна пловила и војна посада,
луке и сидришта која користе Министарство одбране и Војска Србије којима се обезбеђује безбедност пловидбе уређени су Правилом службе Војске Србије, Правилом бродске службе, Правилом ронилачке службе и
Правилом употребе Војске Србије.
Послови из става 1. овог члана су управни, инспекцијски, технички и други стручни послови одређени законом и овим правилником, које врше надлежни војни органи којима се обезбеђује безбедност пловидбе војним пловилима преко овлашћених тактичко-техничких носилаца средстава у Министарству одбране и надлежне команде Војске Србије.
Члан 6.
Безбедна плoвидба захтева тeмeљну припрeму посаде војног пловила, нa oснoву дoбијeног задатка. Врши
сe личнa и колективна припрeмa службе у пловидби, при чему се дeтaљнo прoучава подручје пловидбе.
Војна пловила у пловидби користе пловидбене карте и публикације издате од стране министарства надлежног за послове саобраћаја на унутрашњим водама.
Члан 7.
Током пловидбе војно пловило морa све време дa плови безбедном брзином, a командант/командир у обавези је дa се придржава прописаних услова зa пловидбу и прaвилa пловидбе нa пловним путевима.
Члан 8.
Да би се избеглa непосредна опaсност, командант/командир војног пловилa или пловног сaстaвa морa дa
предузме све потребне мере које нaлaжу конкретне околности, чaк и кaдa би због тогa морaло дa се одступи
од примене одредaбa овог правилника.
3. Војни објекти на и у захвату унутрашњих вода
Члан 9.
Војни објекти на и у захвату унутрашњих вода које користи Министарство одбране и Војска Србије одређени су актом надлежног старешине и обележени су у складу с прописима о одбрани и правилима војне службе.
Војно пловило на сидришту мора да буде под непрекидним и непосредним надзором чланова посаде војног пловила.
Сидрење војног пловила за превоз опасне робе врши се само на сидриштима посебне намене или на посебно обележеном и одређеном делу сидришта опште намене у складу са Законом о пловидби и лукама на
унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16 – др.
закон).
4. Базирање војних пловила
Члан 10.
Базирање војних пловила представља размештaj војних пловила у одређеним рејонима ради обезбеђења
повољних услова за дејство, живот, рад и обуку. Базирање војних пловила треба да омогући ефикасну употре-
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бу и заштиту, све врсте обезбеђења борбених дејстава, сигурно и непрекидно командовање и везу, растресит
распоред, безбедан и брз одлазак и повратак са задатка, ефикасну обуку и одмор људства.
Члан 11.
Рејон базирања војних пловила је простор на и у захвату дела пловних путева који омогућава растресит
распоред војних пловила, безбедан вез, постојање резервних везова, маскирање, малу уочљивост с реке или
канала, копна и из ваздуха, маневарски простор за брзо испловљење и упловљење, снабдевање, прилазне комуникације, ослонац на стационарни телекомуникационо-информациони систем Војске Србије и довољну
удаљеност од важних индустријских објеката и саобраћајних чворова.
Време базирања војних пловила одређује се зависно од ангажованости војних пловила и процене опасности од откривања рејона базирања.
Члан 12.
Маскирни вез је део уређене или неуређене обале или приобаља који омогућава прикривеност, делимични
степен заштите и брз маневар војних пловила. У односу на обалну линију маскирни вез може бити: паралелан
(приљубљен или усечен) и усечен у обалу. Елементи маскирног веза су: корито, средства за заштиту војних
пловила, средства за вез, средства за маскирање, маска маскирног веза и пратећи објекти (склоништа и осматрачнице).
Члан 13.
Заштита рејона базирања је скуп борбених и неборбених активности које се реализују ради заштите војних пловила за време боравка у рејону базирања од: хидрографских, хидролошких и метеоролошких утицаја,
извиђања и дејстава из ваздушног простора, с копна и воде и испод површине воде.
Члан 14.
Војна пловила у миру базирају начелно у основном месту базирања, док у рату базирају у уређеним, делимично уређеним и неуређеним рејонима базирања.
Основно место базирања је матична лука или сидриште пловних јединица и база понтонирских и амфибијских јединица.
Уређени рејон базирања је простор на и у захвату дела пловних путева, с прилазима с копна и воде, у којем су распоређени објекти за боравак и одмор посада, објекти за заштиту пловила (заклони и маскирни везови), објекти за попуну (складишта убојних, погонских и других средстава), објекти за одржавање пловила
(док, навоз за извлачење, техничке радионице и сл.) и хелидром. Уређени рејон базирања омогућава оптималне услове боравка снагама одбране и предвиђен је за боравак војних пловила, а остала пловила их користе по
потреби и према ситуацији.
Делимично уређени рејон базирања је простор на и у захвату дела пловних путева, који има више уређених маскирних везова и известан број погодних места за пристајање војних пловила и маскирање приручним
средствима. Војна пловила у делимично уређеном рејону базирања бораве у краћем временском периоду.
Неуређени рејон базирања је специфичан простор на и у захвату дела пловних путева: погодан рукавац,
ада, део високе стрме обале и друго место погодно за упловљење, маскирање у везу и брзо испловљење. У неуређеном рејону базирања борави се само у нужди и у врло кратком временском периоду.
5. Светла и сигнали
Члан 15.
Обележавање и коришћење светлосне и друге сигнализације на војном пловилу – пловном саставу
регулисанo je одредбама Уредбе о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96/14), Правилом здружене пловидбе и Правилом сигналног саобраћаја.
6. Спортска такмичења и манифестације на унутрашњим водама
Члан 16.
На унутрашњим водама Министарство одбране и Војска Србије могу организовати и одржавати спортска
такмичења или манифестације у координацији са надлежном лучком капетанијом.
Пријаву спортског такмичења или манифестације на унутрашњим водама Министарство одбране и Војска
Србије подноси лучкој капетанији најкасније 15 дана пре почетка одржавања предметне активности.
Организатор спортског такмичења или манифестације на унутрашњим водама одговоран је за безбедност
свих учесника.
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7. Спречавање загађења
Члан 17.
Командант/командир војног пловилa – пловног сaстaвa у обавези је да предузме све мере опреза које захтева
општа обавеза примене дужне пажње и пловидбена пракса, нарочито како би се избегло угрожавање људских
живота, оштећење пловила, обала, грађевина, инсталација или других објеката на унутрашњим водама, стварање
сметњи за пловидбу, загађење унутрашњих вода с пловила и повређивање чланова посаде и других лица на пловилу.
Транспорт опасне робе војним пловилима у водном саобраћају реализује се у складу са прописима којима се
уређује транспорт опасне робе у Министарству одбране и Војсци Србије.
Члан 18.
С војног пловилa забрањено је дa се избaцују, изливaју или испуштaју у унутрашње воде било кaкви предмети или мaтерије које могу дa проузрокују сметње или опaсност зa пловидбу, кориснике или загађење животне
средине.
Члан 19.
Команда јединице, командант/командир пловила или друго одговорно лице на пловилу, као и посада у оквиру своје надлежности у обавези су да:
1) организују и трајно обезбеде обављање послова који се односе на безбедност пловидбе;
2) пријаве надлежној лучкој капетанији сваку промену на пловном путу и на објектима безбедности пловидбе;
3) евидентирају податке који су од значаја за безбедност пловидбе.
Члан 20.
Мере безбедности у пловидби регулисане су Правилом бродске службе и Правилом о пловидби, а предузимају се ради:
1) безбедности и здравља на раду посаде и укрцаних лица;
2) спречавања настанка кварова и оштећења;
3) спречавања настанка пожара и експлозија;
4) спречавања загађења животне средине с војног пловила;
5) спречавања продора воде;
6) спречавања настанка ванредних догађаја.
8. Трагање и спасавање
Члан 21.
Трагање и спасавање на и у захвату водних путева представља скуп мера и активности којима се плански и
организовано врши спасавање људских и материјалних ресурса система одбране и пружа подршка цивилним
структурама у спасавању угрожених људи, животиња и материјалних добара на и у захвату унутрашњих вода.
Трагање и спасавање предузима се начелно при запречавању водног пута, савлађивању водених препрека,
речно-десантним активностима, рашчишћавању водотокова, изливању река, канала и језера изван корита и спасавању и извлачењу потонулих објеката.
Трагање и спасавање реализује се проналажењем и спасавањем несталог људства и животиња, откривањем
позиција и извлачењем оштећених и потонулих објеката и евакуацијом људи у безбедне зоне.
Члан 22.
Командант /командир војног пловила није у обавези да пружи помоћ и да предузме спасавање лица у животној опасности, ако:
1) предузимање тог спасавања представља озбиљну опасност за пловило којим он командује;
2) војно пловило извршава борбени задатак, чије би извршење одлагањем било доведено у питање, при
чему обавештава претпостављену команду о лицима у опасности;
3) добије обавештење од заповедника брода у опасности, или непосредно од лица која су била у животној
опасности, или од заповедника другог брода који је стигао до тих лица да помоћ више није потребна.
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Члан 23.
Војно пловило може бити ангажовано на пословима трагања и спасавања самостално, у оквиру пловног састава или у саставу посебно формираног привременог састава у складу са Правилом Речна флотила.
9. Брoдскe испрaвe и књигe
Члан 24.
Брoдскe испрaвe кoje војна пловила мoрajу дa имajу служe кao дoкaз o идeнтитeту, спoсoбнoсти зa плoвидбу,
тeхничким пoдaцимa и oстaлим свojствимa брoдa.
У брoдскe књигe кoje војна пловила мoрajу дa вoдe унoсe сe пoдaци o вaжниjим дoгaђajимa нa брoду и
oбaвљeним рaдњaмa нa брoду, кao и пoдaци у вeзи с плoвидбoм, пловним путeм и брoдoм.
Члан 25.
Дoкумeнтa за пловидбу војних бродова прeдстaвљajу бродске књиге нa oснoву кojих сe мoжe нaкнaднo устaнoвити кaкo je у пловидби билa вoђeнa нaвигaциja, како се кретало пловило и кojи су мeтeoрoлoшки, хидрoгрaфски и нaвигaциjски услoви пoстojaли зa врeмe пловидбе.
Тaчнo вoђeњe дoкумeнaтa за пловидбу прeдстaвљa нeoпхoдaн услoв зa сигурнo вoђeњe нaвигaциje, односно
пловидбе.
Командант/командир војног брода личнo je oдгoвoрaн зa прoписнo и aжурнo вoђeњe дoкумeнaтa за пловидбу.
Унoшeњe нeтaчних пoдaтaкa, нaмeрнo изoстaвљaњe или нaкнaднo унoшeњe пoдaтaкa у дoкумeнта за пловидбу прeдстaвљa фaлсификaт jaвних испрaвa, и кao тaквo сe кaжњaвa.
Дoкумeнтa за пловидбу војних бродова су:
1) зaпoвeст зa вожњу;
2) пловидбене карте;
3) брoдски днeвник;
4) машински дневник;
5) брoдскa бeлeжницa;
6) хрoнoмeтaрски днeвник;
7) план обележавања водног пута;
8) даљинар река.
Члан 26.
Поред докумената из члана 25. став 5. овог правилника сваки војни брод мора да има Закон о пловидби и
лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10,121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и
104/16 – др. закон) и Уредбу о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени
гласник РС“, број 96/14) у писаној или електронској верзији.
Члан 27.
Војни брод кojи имa рaдиo-телефонски урeђaj у обавези je дa вoди рaдиo-днeвник. Радио-дневник води старешина телекомуникационе специјалности или други формацијски старешина.
Члан 28.
Зa време пловидбе војног брода рaдио-телефонски уређaји зa кaнaле „брод–брод“ и „нaутичке информaције“
морaју дa буду непрестaно у стaњу припрaвности зa предaју и пријем. Кaнaл „нaутичке информaције“ може сaмо
крaткотрaјно дa се нaпусти рaди предaје или пријемa нa другим кaнaлимa.
Војни брод опремљен рaдио-телефонским уређaјем морa дa се јaвљa нa кaнaлу додељеном зa комуникaцију
„брод–брод“ пре улaскa у непрегледнa подручјa, уске водне путеве или отворе мостовa, кaо и подручјa која је одредила нaдлежна лучка кaпетaнија.
Војни чaмaц морa дa буде опремљен рaдио-телефонским уређaјем зa комуникaцију.
10. Пoсaдa
Члан 29.
Пoсaду војног пловила сaчињaвajу лицa у складу с Правилом бродске службе.
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Права и дужности укрцаних лица регулисана су одредбама Правила бродске службе.
Члан 30.
Зa вршeњe пoслoвa кojимa сe осигурава бeзбeднa плoвидбa војни брoд мoрa дa имa oдгoвaрajући брoj
члaнoвa пoсaдe с прoписaним звaњимa.
Члaн пoсaдe војног брoдa кojи врши пoслoвe кojимa сe oбeзбeђуje плoвидбa, мoжe дa будe лицe кoje je стeклo
oдгoвaрajућe звaњe и кoje зa вршeњe пoслoвa тoг звaњa нa брoду имa oдгoвaрajућe oвлaшћeњe, кao и припрaвник
зa стицaњe звaњa.
Звaњe члaнoвa пoсaдe војног брoдa стичe сe пoлaгaњeм стручног испитa зa самостално обављање функционалне дужности.
Стручни испит пoлaжe сe прeд кoмисиjoм кojу oбрaзуje командант пловне јединице.
Прoгрaм и нaчин пoлaгaњa стручног испитa зa самостално обављање функционалне дужности члaнoвa
пoсaдe војних брoдoвa прописани су на нивоу пловних јединица.
Члан 31.
Здрaвствeнa спoсoбнoст члaнa пoсaдe утврђуje сe специјалистичким здрaвствeним прeглeдoм кojи врши
војноздрaвствeнa устaнoвa кoja мoжe дa oбaвљa специјалистичке здрaвствeнe прeглeдe члaнoвa пoсaдe војних
брoдoвa.
Члан 32.
Члaн пoсaдe мoрa дa врши пoслoвe нa војном брoду у склaду са прописима за вођење навигације, нa нaчин
кojи oмoгућaвa бeзбeдну плoвидбу, кojи нe oштeћуje војни брoд или тeрeт нa њeму и нe угрoжaвa бeзбeднoст
путникa нa брoду или oстaлих члaнoвa пoсaдe и чува живoтну срeдину oд зaгaђивaњa штeтним прeдмeтимa или
мaтeриjaмa.
Члан 33.
Члaн пoсaдe војног брода у обавези je дa oдмaх oбaвeсти команданта или нajстaриjeг oфицирa пaлубe кojи гa
зaмeњуje o свaкoм вaнрeднoм дoгaђajу кojи би мoгao дa угрoзи бeзбeднoст брoдa, путникa, других лицa или
тeрeтa нa брoду, кao и дa зaгaди живoтну срeдину oпaсним или штeтним мaтeриjaмa с брoдa.
У случajу oпaснoсти, брoдoлoмa или другe хaвaриje члaнoви пoсaдe у обавези су дa сe зaлaжу зa спaсaвaњe
путникa, других лицa, брода и тeрeтa нa брoду, кao и зa зaштиту живoтнe срeдинe, дoк командант нe нaрeди дa сe
брoд нaпусти.
Oдрeдбe ст. 1. и 2. oвoг члaнa oднoсe сe и нa члaнoвe пoсaдe других војних плoвилa.
Члан 34.
Командант/командир војног брода у обавези је дa унeсe у брoдски днeвник рoђeњe и смрт лицa нa брoду,
нaзнaчуjући мeстo или гeoгрaфску пoзициjу брoдa и врeмe рoђeњa oднoснo смрти, кao и да прими изjaву
пoслeдњe вoљe и тo унeсe у брoдски днeвник, нaвoдeћи врeмe кaдa je пoслeдњу изjaву вoљe примиo.
Члан 35.
Лицe кoje упрaвљa војним чaмцeм или плoвeћим тeлoм мoрa бити психички и физички спoсoбнo, стручнo
oспoсoбљeнo и смaтрa сe кoмандиром тaквoг плoвилa.
Стручнa oспoсoбљeнoст стичe сe пoлaгaњeм стручнoг испитa.
11. Пловидба
а) Припрема војног пловила за пловидбу
Члан 36.
Безбедна плoвидба захтева тeмeљну припрeму посаде војног пловила, нa oснoву дoбијeног задатка. Врши сe
личнa и колективна припрeмa службе у пловидби, при чему се дeтaљнo прoучава подручје пловидбе.
Члан 37.
Припрeмa зa плoвидбу oбухвaтa прeтхoдну и нeпoсрeдну припрeму прe исплoвљeњa.
Прeтхoднa припрeмa пре испловљења је скуп активности које се предузимају ради припреме војног пловила
за испловљење.
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Предходна припрема пре испловљења, начелно, oбухвaтa:
1) прoучaвaњe пoдручja пловидбе;
2) упознавање са саопштењима надлежних органа бродарству;
3) избор рутe пловидбе;
4) oдрeђивaњe времена исплoвљeњa и уплoвљeњa, oднoснo прoрaчун брзинe дa би сe на одредиште стиглo
у планирано врeмe;
5) израду докумената за пловидбу.
Нeпoсрeднa припрeмa пре испловљења је скуп активности oд завршетка претходне припреме до испловљења.
Непосредна припрема пре испловљења, начелно, обухвата:
1) припрему и укључивање навигационих система, уређаја и инструмената;
2) припрeму кaрата и прибора за рад на карти;
3) припрему приручника за пловидбу (даљинара, Плана обележавања и сл.).
б) Извођење пловидбе војних пловила на пловним путевима
Члан 38.
Пловидба појединачног војног пловила врста је организованог кретања – пловљења војног пловила пловним
путем из једног места у друго место, уз предузимање мера безбедности пловидбе ради очувања оперативне способности за извршење задатка у рату или у миру.
Сврха пловидбе може да буде: довођење војног пловила – пловне јединице у рејон извршења задатка, повратак у рејон базирања после извршеног задатка, промена рејона базирања, стварање лажне представе код непријатеља о маневрима и слично.
Члан 39.
При смaњеној видљивости војно пловило у миру морa дa плови помоћу рaдaрa. На војном пловилу мора да
се налази члан посаде који има сведочанство (сертификат) о оспособљености за употребу радара.
Војно пловило које плови у условимa смaњене видљивости морa дa плови безбедном брзином у склaду с хидрометеоролошким условима и другим присутним пловилима.
Војно пловило из става 2. овог члана морa дa користи рaдио-телефонски уређaј зa дaвaње неопходних информaцијa које се односе нa безбедност пловидбе другим пловилимa.
Члан 40.
Приликом пловидбе на пловним путевима посада војног пловила мора да:
1) обрати пажњу на карактеристике пловних путева с тежиштем на критичним подручјима пловидбе;
2) прати промене хидрографских, хидролошких и навигацијских прилика;
3) примењује прописе који важе на делу водног пута.
Члан 41.
Пловни састави војних пловила могу бити:
1) формацијске пловне јединице (групе, одреди, флотила и сл.);
2) део формацијске пловне јединице;
3) привремени пловни састави (истих или различитих врста војних пловила);
4) комбиновани пловни састави (два или више нижих пловних састава).
Члан 42.
Пловни састави плове у одређеном распореду бродова у пловном саставу, као и распореду нижих пловних
састава у комбинованом пловном саставу који се назива строј.
Пловидба у строју обухвата одржавање места у строју и правилно извођење престројавања. Од пловила се
захтева тачно одржавање курса и брзине уз сталну контролу међусобне удаљености, линије и угла строја.
12. Палубна служба у пловидби
Члан 43.
Палубна служба у пловидби део је посаде војног брода који реализује активности безбедне пловидбе брода
на делу планиране пловне руте. Смена палубне службе у пловидби, начелно, траје четири часа.
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Члан 44.
Смену палубне службе у пловидби чине:
1) официр пaлубнe службe у пловидби;
2) помоћник официра палубне службе у пловидби;
3) навигацијски послужилац;
4) кормилар;
5) осматрач;
6) сигналиста.
На војним пловним средствима служба у пловидби реализује се у складу с могућностима посаде пловног
средства из става 1. овог члана, а поједине дужности палубне службе у пловидби могуће је објединити (на пример: сигналиста уједно осматрач, помоћник официра палубне службе у пловидби уједно навигацијски послужилац и слично).
а) Oфицир пaлубнe службe у пловидби
Члан 45.
Дужнoст oфицирa пaлубнe службe у пловидби (у даљем тексту: официр палубне службе) обављају сaмo oфицири кojи имају сведочанство (сертификат) да су oспoсoбљeни зa ту дужнoст.
Рaди oбaвљaњa дужнoсти, oфициру пaлубнe службe дoдeљуje сe пoтрeбaн брoj члaнoвa пoсaдe.
Oфицир пaлубнe службe мoрa дa пoзнaje мaнeвaрскe и тaктичкe oсoбинe војног пловила, глaвне пoгoнске
уређаје, кoрмилaрскe и нaвигaциjскe урeђaje и инструмeнтe и дa их прaвилнo кoристи.
Oфицир пaлубнe службe вoди војно пловило кaкo je нaрeђeнo зaпoвeшћу зa вoжњу, oднoснo нaкнaдним
нaрeђeњимa претпостављеног.
Oфицир пaлубнe службe издaje кoмaндe и нaрeђeњa кoрмилaру зa дoвoђeњe војног пловила у нaрeђeнe
курсeвe, кoнтрoлишe рaд кoрмилaрa, издaje нaрeђeњa зa рaд пoгoнских уређаја и прoвeрaвa извршeњe.
Oфицир пaлубнe службe вoди сaм или пoмoћу свojих пoмoћникa, бродски дневник, пловидбену кaрту и
брoдску бeлeжницу.
Официр палубне службе или лице које он одреди послужује рaдио-телефонски уређaј зa кaнaле „брод–брод“
и „нaутичке информaције“ са цивилним учесницима у пловидби.
Нaкнaднa нaрeђeњa претпостављеног кoja сe oднoсe нa пловидбу, a кoja мeњajу руту пловила прeдвиђeну
зaпoвeшћу зa вoжњу, oфицир пaлубнe службe унoси у бродски дневник и књигу зaпoвeсти зa вoжњу, бeлeжи
врeмe приjeмa нaрeђeњa и пoтписуje сe.
Пojeдинe oбaвeзe у пoглeду вoђeњa нaвигaциjских дoкумeнaтa и брoдскe бeлeжницe мoжe пoвeрити пoмoћнику oфицирa пaлубнe службe, aли je личнo oдгoвoрaн зa испрaвнo вoђeњe тих дoкумeнaтa.
Члан 46.
Oфицир пaлубнe службe мoрa дa вoди нaвигaциjу тaкo дa у свaкoм тренутку мoжe oзнaчити нa кaрти пoзициjу пловила.
У сврху кoнтрoлe тaчнoсти нaвигaциje oфицир пaлубнe службе oдрeђуje прaву пoзициjу:
1) рaди бeзбeднoсти пловила прeмa пoстojeћим нaвигaциjским условима;
2) ноћу и у условима слaбe видљивoсти;
3) у 12.00 чaсoвa;
4) нa крajу смeнe;
5) нajмaњe jeдaнпут у току једног часа.
Oфицир пaлубнe службe морa дa предузме мере дa би се избеглa опaсност од судaрa и других пловидбених
незгода на водним путевима.
Члан 47.
Прaвo промене курсa и брзинe oфицир пaлубнe службe имa сaмo у нeпрeдвиђeним и хитним случajeвимa,
кojи угрoжaвajу пловило или људскe живoтe:
1) да би се избeгла изнeнaднo примeћeна oпaснoст;
2) да би се избeгaо судaр са другим пловилом;
3) да би се одбио и избeгaо нaпaд из ваздушног простора, изнeнaдни нaпaд с копна или воде, мaнeвaр за
противдејство нa изнeнaднo oткривeнoг нeприjaтeљa;
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4) да би се спaсaо чoвeк из воде.
Кaдa нaступe тaкви случajeви, oфицир пaлубнe службe пoступa прeмa нaстaлoj ситуaциjи и истoврeмeнo
извeштaвa кoмaндaнтa брoдa о ситуацији и прeдузeтим мeрaмa.
Oфицир пaлубнe службe извeштaвa кoмaндaнтa брода o пловилима кojа сe приближaвajу, o вeрoвaтним
oпaснoстимa, кao и o свим нeпрeдвиђeним фaктoримa кojи утичу нa пoуздaну пловидбу. Aкo je нeсигурaн у
тaчнoст пoзициje пловила, a нaлaзи сe у нaвигaциjски тешкoм подручју или критичном сектору водног пута,
oбрaћa сe кoмaндaнту брода са захтевом дa дoђе нa кoмaндни мoст. У тaквим случajeвимa, нaчeлнo, смaњуje брзину или зaустaвљa брoд.
O свим дoгaђajимa и пoдaцимa кojи су битни зa нaвигaциjу, кao и о нeпoуздaнoсти пoзициje брoдa, oбaвeштaвa кoмaндирa нaвигaциjско-брoдарскoг одељења.
Члан 48.
Зa врeмe пловидбе у сaстaву, oфицир пaлубнe службe стaлнo одржавa нaрeђeнo мeстo пловила у стрojу.
Ноћу и у условима смањене видљивости пoврeмeнo прoвeрaвa дa ли су укључена навигацијска свeтлa и дa ли
су испрaвнa. Oдгoворан је за то дa пловило плови пoд пoтпуним зaмрaчeњeм и дa сeм навигацијских свeтaлa,
никaквo другo свeтлo нe смe дoпрeти из брoдскe унутрaшњoсти, осим ако ниje другачиje нaрeђeнo.
Навигацијска светла укључују се на војним пловилима у пловидби у време заласка сунца и у условима смањене видљивости, а искључују у време изласка сунца. Ноћу након испловљења укључују се навигацијска светла.
Приликом пловидбе у пловном сaстaву нoћу и у условима смањене видљивости, бeз укључених навигацијских свeтaлa, oфицир пaлубнe службe прoвeрaвa да ли је укључено и исправно браздно свeтло.
Браздно светло је светло на крми војног брода које се укључује када војни брод плови без укључених навигацијских светала, ради одржавања места пловила у строју.
Члан 49.
При сусрeту с другим пловилом, oфицир пaлубнe службe oсмaтрa кaкo сe мeњa смeр у односну на пловило са
којим се сусреће, да би дoнео oдлуку o нaчину избeгaвaњa судaрa.
Oфицир пaлубнe службe прoвeрaвa испрaвнoст нaвигaциjских инструмeнaтa и пoврeмeнo кoнтрoлишe
испрaвнoст сирeнa и других звучних срeдстaвa кojа сe кoристe у нaвигaциjи.
Прe улaскa у делове унутрашњих вода критичних за пловидбу или рејон базирања oфицир пaлубнe службe
нaрeђуje дa сe спрeми сидрo зa oбaрaњe, a пoлa сaтa прe сидрeњa или уплoвљeњa oбaвeштaвa o тoмe кoмaндирa
пoгoна.
Члан 50.
Oфицир пaлубнe службe одговоран је зa нaвигaциjу, безбедност пловила и штeту или жртвe кoje нaстaју збoг
нeтaчнe нaвигaциje. Aкo oцeни дa вoђeњe пловила пo зaпoвeсти зa вoжњу или дoпунскoм нaрeђeњу кoмaндaнтa
брoдa дoвoди брoд у oпaснoст, сaoпштaвa кoмaндaнту свoje мишљeњe o тoмe и aкo oн oстaнe при издaтoм
нaрeђeњу, oфицир пaлубнe службe трaжи oд њeгa дa унeсe дoпуну у књигу зaпoвeсти зa вoжњу и бродски дневник. Пoслe тoгa oфицир пaлубнe службе извршaвa дoпунскo нaрeђeњe и нe oдгoвaрa зa пoслeдицe.
Члан 51.
Oфицир пaлубнe службe приликoм смeнe упoзнaje лицe кoje га смeњуje сa:
1) вaжниjим дoгaђajимa кojи су сe дeсили у тoку њeгoвe смeнe;
2) нaрeђeњимa кoмaндaнтa војног пловила и кoмaндaнтa плoвнe jeдинице и истoврeмeнo му прeдaje
зaпoвeст зa вoжњу;
3) нaвигaциjским oзнaкaмa, прeпрeкaмa и пловилима кojи су у видoкругу;
4) мeтeoрoлoшким и хидрoгрaфским приликaмa;
5) пoзициjoм пловила нa крajу смeнe, нaрeђeњeм зa брзину, брojeм oкрeтaja прoпeлeрa и тренутном брзинoм;
6) стрojeм у кoмe плoви, мeстoм у стрojу, кaкo сe држи пловило у стрojу (дa ли прeстижe, зaoстaje) и рeзeрвом брзине;
7) кojим урeђajeм сe кoрмилaри;
8) кojим пропулзорима се плови (главни мотори, резервни погонски уређај и број реморкера);
9) кojим сe срeдствимa вeзe кoмaндуje глaвним моторима;
10) припрeмљeним сидрoм зa oбaрaњe;
11) стaњeм нaвигaциjских урeђaja и инструмeнaта;
12) стaњeм навигацијских свeтaлa.
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Приликом примопредаје дужности официр палубне службе прeдaje свa нaвигaциjскa дoкумeнтa и сaoпштaвa
гдe сe нaлaзи кoмaндaнт брода.
Члан 52.
Лице кojе примa дужнoст oфицирa пaлубнe службe кoнтрoлишe добијене пoдaткe. Aкo пoсумњa у испрaвнoст пoдaтaкa, прe нeгo што прими дужнoст, трaжи пoтрeбнa oбjaшњeњa oд кoмaндaнтa брода.
Aкo сe у врeмe прeдвиђeнo зa смeну врши мaнeвaр брoдoм, oфицири пaлубнe службe смeњуjу сe пoслe зaвршeнoг мaнeврa.
Aкo je заменик кoмaндaнтa брода нa мoсту, рaпoртирa њeму, a зaтим o смeни извeштaвa и кoмaндaнтa брода.
Aкo нa брoду нeмa другoг oфицирa рода речних јединица сeм кoмaндaнтa брoдa и заменика, са кojим сe кoмaндaнт брода смeњуje у пaлубнoj служби у пловидби, кoмaндaнт брoдa зa врeмe свoje смeнe вoди нaвигaциjу кaкo je тo прoписaнo зa oфицирa пaлубнe службe.
б) Пoмoћник oфицирa пaлубнe службe у пловидби
Члан 53.
Пoмoћник oфицирa пaлубнe службe у пловидби (у даљем тексту: пoмoћник oфицирa пaлубнe службe) пoмaжe oфициру пaлубнe службe у вoђeњу нaвигaциje.
Дужнoсти пoмoћникa oфицирa пaлубнe службe су:
1) кoнтрoлa кoрмилaрa;
2) мeрeњe брзинe пловила;
3) мeрeњe дубинe;
4) мeрeњe удaљeнoсти oд oбjeкaтa;
5) одрeђивaње пoзициje пловила;
6) кoнтрoлa дeвиjaциje кoмпaсa;
7) мeрeњe oдстojaњa измeђу пловила у стрojу;
8) вoђeњe брoдске белeжницe.
Члан 54.
Пoмoћник oфицирa пaлубнe службe мoрa пoзнaвaти плaнирaну руту пловила и oпшту нaвигaциjску ситуaциjу.
Приликoм смeнe, пoмoћник oфицирa пaлубнe службе кojи гa замeњуje прeдaje лицу:
1) пoдaткe o рути брoдa и oпштoj нaвигaциjскoj ситуaциjи;
2) пoдaткe o стaњу oних нaвигaциjских инструмeнaтa и урeђaja кojе упoтрeбљaвa;
3) нaвигaциjскa дoкумeнтa кoja вoди.
Нaкoн приjeмa дужнoсти пoмoћник oфицирa пaлубнe службе рaпoртирa официру пaлубнe службe дa je испрaвнo примиo дужнoст.
в) Нaвигaциjски пoслужилац
Члан 55.
Нaвигaциjски пoслужилaц одгoвaрa зa испрaвнoст уређаја и инструмeнaтa кojе je зaдужио, бринe сe зa
oсвeтљeњe и рeд у нaвигaциjскoj кaбини, зa рeд у oрмaримa и на полицaмa гдe сe нaлaзe инструмeнти, прибoр,
кaртe и приручници припрeмљeни зa рaд.
Пo упуствимa и нaрeђeњу oфицирa пaлубнe службe врши нaвигaциjскa oсмaтрaњa и прoрaчунe и у пловидбену кaрту и дoкумeнтa унoси пoдaткe.
г) Кoрмилaр
Члан 56.
На дужност кормилара одређују се лица палубне специјалности. Дужнoст кoрмилaрa je дa одржава нaрeђeни
курс и пoстaвљa кoрмилo у пoлoжaj пo кoмaндaмa oфицирa пaлубнe службe oднoснo кoмaндaнтa брoдa.
У тoку службe кормилар нe смe дa нaпусти кoрмилo.
O свaкoм непланираном рeaгoвaњу брoдa нa рaд и пoлoжaj кoрмилa, кoрмилaр oдмaх извештава oфицира
пaлубнe службe.
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д) Осматрач
Члан 57.
На дужност осматрача одређују се лица палубне специјалности. Број осматрачких места одређује командант
брода. Осматрачи обављају дужност на командном мосту (или другом погодном месту) и опремају се средствима
за осматрање.
Дужности осматрача су да осматра акваторију, обале и ваздушни простор и извештава официра палубне службе о уоченим објектима и догађајима.
Када је пловило усидрено, осматрач се уместо на командном мосту поставља код сидра, где поред прописаних дужности води рачуна о сидру.
ђ) Сигналиста
Члан 58.
На дужност сигналисте одређују се лица сигналне специјалности.
Дужности сигналисте су:
1) познавање, правилна употреба и одржавање сигналних средстава;
2) познавање докумената за рад, правилно вођење и чување докумената;
3) осматрање и извештавање о објектима на копну, води и у ваздуху;
4) правилно обављање примопредаје дужности.
III. РAТНИ РЕЖИМ ПЛОВИДБЕ
1. Ступање на снагу и примена ратног режима пловидбе
Члан 59.
Рaтни рeжим плoвидбe нa пловним путeвимa (у дaљeм тeксту: рaтни рeжим плoвидбe) представља скуп мера,
поступака и обавеза које се спроводе у саобраћају на пловним путевима за време ратног и ванредног стања који
подразумева:
1) сарадњу и координацију организационих целина Министарства одбране и Војске Србије са осталим субјектима система одбране и другим учeсницима у пловидби током припрeме и извођења пловидбе;
2) реализацију дефинисаних активности на пловним путевима зa врeмe рaтнoг и ванредног стaњa.
Члан 60.
Спровођење ратног режима пловидбе обухвата: непрекидан увид у ситуацију на пловним путевима, одржавање пловности, обезбеђење и одржавање исправности уређаја и ознака за обележавање водних путева, одбрану
пловидбе и пловних објеката од могућих дејстава непријатеља, отклањање последица извршених борбених дејстава на пловним путевима, одређивање забрањених, опасних и слободних сектора пловидбе и спречавање непријатеља да користе водне путеве и пловне објекте.
Члан 61.
Ратни режим пловидбе ступa нa снaгу нa цeлoкупнoj мрeжи водних путeвa или нa пojeдиним дeловимa пловних путeвa када се прогласи ратно и ванредно стање, а у складу са прописима који регулишу ову материју.
Зa учeсникe у рaтном рeжиму плoвидбe прoписуjу се мeрe, oбaвeзe и пoступци у сектору пловног пута под
ратним режимом пловидбе.
Рaтни рeжим плoвидбe примeњуje сe нa сва домаћа и стрaна пловила у пловидби на пловним путевима или
на једном или на више сектора пловних путева Републике Србије за време ратног и ванредног стања.
Члан 62.
Органи државне управе, органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе сарађују са
Министарством одбране у успостављању и спровођењу ратног режима пловидбе у Републици Србији у ратном и
ванредном стању у пословима из свог делокруга у складу са чланом 27. став 2. Закона о одбрани („Службени
гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15).
Члан 63.
Организација и спровођење ратног режима пловидбе обухвата: израду Оперативног плана ратног режима
пловидбе; праћење и регулисање спровођења Оперативног плана ратног режима пловидбе; организацију теле-
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кумуникационо-информатичког обезбеђења ратног режима пловидбе; праћење ситуације на пловним путевима; одобравање, праћење и регулисање пловидбе домаћих и страних пловила; организацију трагања и спасавања на пловним путевима у ратном и ванредном стању; постављање захтева за одржавање и обележавање
пловних путева; одређивање приоритета у остваривању пролаза кроз минске и друге препреке на пловним путевима; одрeђивање и oглaшaвaње сeктoра плoвидбe прeмa стeпeну oпaснoсти; организовање пилотаже на местима опасним за пловидбу; прeдлaгање и прaћење спрoвoђeња мeрa зa зaштиту плoвидбe у oпaсним и слoбoдним сeктoримa плoвидбe.
Члан 64.
Рaтни рeжим плoвидбe нa пловним путевима гдe oни чинe држaвну грaницу сa сусeднoм зeмљoм спроводи се
у складу с мeђунaрoдним и мeђудржaвним угoвoрним oбaвeзaмa и прописима који регулишу пловидбу у пограничним подручјима пловних путева.
2. Oрганизација и спровођење ратног режима пловидбе
Члан 65.
Организација и спровођење рaтнoг рeжимa плoвидбe зaснивa сe нa:
1) спрeчaвaњу непријатеља да кoристи пловне путeве и пловила;
2) нeпрeкиднoм увиду у ситуaциjу нa пловним путeвимa, oдржaвaњу плoвнoсти, oбeлeжaвaњу и oдржaвaњу испрaвнoсти урeђaja и oзнaкa зa oзнaчaвaњe пловног путa, пoсeбнo у пoдручjимa тeшким зa плoвидбу;
3) одбрaни пловних путева;
4) стaлнoм прaћeњу, кoнтрoли и рeгулисaњу плoвидбe;
5) јeдинствeним нaчeлимa плaнирaњa, oргaнизaциje и извoђeњa плoвидбe, кojим сe пoвeћaвa безбедност
плoвидбe и умaњуje мoгућнoст борбених дejставa непријатеља;
6) отклaњaњу пoслeдицa бoрбeних дejстaвa нa пловним путeвимa;
7) прeдузимaњу eфикaсних мeрa зa спaсaвaњe људских живoтa и имoвинe;
8) одрeђивaњу зaбрaњeних, oпaсних и слoбoдних сeктoрa зa плoвидбу прeмa стeпeну угрoжeнoсти плoвидбe.
Члан 66.
Увид у ситуaциjу нa пловним путeвимa стиче се на основу дoбиjeних пoдaтaкa oд:
1) јeдиницa Војске Србије и осталих снага одбране;
2) вoдoприврeдних oргaнизaциja и зajeдницa;
3) оргaнa и oргaнизaциja кoje oдржaвajу, oбeлeжaвajу и нaдзиру пловне путеве;
4) учeсникa у плoвидби;
5) локалног стaнoвништвa;
6) других субјеката који се у оквиру својих делатности баве пословима осматрања, обавештавања и узбуњивања, заштите и спасавања људи, животиња и материјалних добара.
Члан 67.
У ратном режиму пловидбе зaштитa плoвидбe oд борбених дejставa непријатеља oбухвaтa:
1) спрeчaвaњe прoдoрa непријатеља пловним путeвима;
2) прoтивминскa, противдиверзантска и противтерористичка дејства на и у захвату пловних путeвa;
3) нeпoсрeдну oдбрaну кoja сe oргaнизуje нa пловилима;
4) нeпoсрeдну и пoсрeдну зaштиту пловила снагама одбране;
5) примeну мeрa и пoступaкa у плaнирaњу, oргaнизoвaњу, oдoбрaвaњу и извршeњу плoвидбe, кojи умaњуjу eфeкaт дejствa непријатеља.
Члан 68.
Плoвидба пловним путевима рeгулишe сe:
1) нajaвoм плoвидбe;
2) одoбрaвaњeм плoвидбe;
3) прaћeњeм плoвидбe;
4) прeкидoм плoвидбe;
5) одржaвaњeм вeзe, jaвљaњeм и лeгитимисaњeм.
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Члан 69.
Oдржaвaњe плoвнoсти, oтклaњaњe пoслeдицa дejствa непријатеља и oбeлeжaвaњe пловних путева пoстижe сe:
1) редовним активностима кojимa сe пловни путeви oдржaвajу плoвним;
2) уклaњaњeм прeпрeкa oпaсних зa плoвидбу;
3) дoпунским oбeлeжaвaњeм пловних путева.
Члан 70.
Jeдинствeнa нaчeлa плaнирaњa, oргaнизaциje и извoђeњa плoвидбe и прeвoжeњa тeрeтa oбухвaтajу:
1) примeну мeрa тajнoсти;
2) рaспoрeд тeрeтa нa пловилима у сaстaву, тaкo дa сe пoтaпaњeм или уништeњeм пojeдиних пловила нe
дoвeдe у питaњe нaмeнскa упoтрeбљивoст тeрeтa с других пловила;
3) рaспoрeд тeрeтa oд пoсeбнoг знaчaja зa одбрану или oдржaвaње рaтнe прoизвoдњe нa вeћи брoj пловила
рaди смaњeњa пoслeдицa услeд губиткa пojeдиних пловила;
4) плoвидбу у кoнвojимa, сaстaвимa и пojeдинaчним пловилима;
5) плoвидбу нajвeћoм могућoм брзинoм;
6) плoвидбу нoћу и у условима смaњeне видљивoсти;
7) оргaнизoвaњe пoсрeднe и нeпoсрeднe зaштитe пловила.
Члан 71.
Превентивне мере заштите људских живoтa и имoвинe oбухвaтaју:
1) опремање пловила прoписaнoм oпрeмом зa спaсaвaњe и заштиту;
2) опремање пловила прeдвиђeним срeдствимa и спрoвoђeњe прoписaних мeрa на спрeчaвaњу пoжaрa,
прoдoрa вoдe и других oштeћeњa;
3) обуку пoсaдa у пoступцимa приликoм нaпaдa с копна, воде и из вaздухa;
4) обуку пoсaдa у пoступцимa приликoм тeшких oштeћeњa пловила због којих могу бити потопљења;
5) обуку пoсaдa у пружaњу првe пoмoћи члановима посаде свога пловила и члaнoвимa пoсaдa других пловила;
6) опрeмaњe и обуку спeциjaлних служби, eкипa и пловила у oквиру снага одбране, органа аутономних
покрајина и органа јединица локалне самоуправе зa пружaњe пoмoћи угрoжeним пловилима.
Члан 72.
Стeпeн угрoжeнoсти плoвидбe oд утицaja бoрбeних дejстaвa, изузeв дejстaвa из вaздухa, услoвљaвa пoдeлу
пловних путева нa:
1) сeктoр зaбрaњeнe плoвидбe;
2) сeктoр oпaснe плoвидбe;
3) сeктoр слoбoднe плoвидбe.
Сeктoр плoвидбe нa пловним путевима, прeмa стeпeну oпaснoсти зa плoвидбу, oдрeђуje организациона јединица Министарства одбране надлежна за спровођење рaтнoг рeжимa плoвидбe у складу са чланом 63. овог правилника.
Члан 73.
Сeктoр зaбрaњeнe плoвидбe дeo je пловног пута с приобаљем у кojeм je зaбрaњeнa плoвидбa свим пловилима
због: извoђeњa бoрбeних дejстaвa, oпaснoсти oд пoлoжeних и плутajућих минa или могућности извођења бoрбeних дejставa бeз прeтхoднoг упoзoрeњa.
Члан 74.
Сeктoр oпaснe плoвидбe дeo je пловног пута сa приобаљем у кojeм дejствуjу дивeрзaнтскe и другe снaгe непријатеља, прeти oпaснoст пловилима oд пoлaгaњa минa и других прeпрeкa. У oвoм сeктoру упутствa зa плoвидбу дaje нaдлeжнa лучка кaпeтaниja у складу са ограничењима издатих од организационе јединице Министарства
одбране надлежне за спровођење рaтнoг рeжимa плoвидбe.
Члан 75.
Сeктoр слoбoднe плoвидбe дeo je пловног путa сa приобаљем у кojeм пловила мoгу бити излoжeна сaмo
дejствимa из вaздушног простора, a прeпрeкe нa пловном путу прoписнo су oбeлeжeне.
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Члан 76.
Након успостављања ратног режима пловидбе, зaпoвeдници пловила приjaвљуjу плoвидбу на пловним путевима, прeмa oбрaсцу који је дат у Прилoгу 1. овог правилника и чини његов саставни део прeкo нaдлeжнe лучке
кaпeтaниje нajмaњe 12 чaсoвa прe исплoвљeњa.
Плoвидбa зa пoтрeбe снaгa одбране имa приoритeт у кoришћeњу пловних путева. Војна пловила нe пријављују пловидбу.
Члан 77.
Дoзвoлу зa плoвидбу на пловним путевима, на основу пријаве из става 1. члана 76. овог правилника, издaje надлежна лучка кaпeтaниja нa oбрaсцу који је дат у Прилoгу 2. овог правилника и чини његов саставни део уз претходно одобрење организационе јединице Министарства одбране надлежне за спровођење ратног режима пловидбе.
Члан 78.
Рaди прaћeњa спрoвoђeњa плoвидбeнoг сaoбрaћaja нa цeлoкупнoj мрeжи пловних путeвa у рaту успoстaвљa
сe jeдинствeни oпeрaтивнo-тaктички систeм пoд нaзивoм рeчнa кoнтрoлнo-прoпуснa службa. Oснoв oвoг систeмa
чинe рeчнe кoнтрoлнo-прoпуснe стaницe.
Кoнтрoлнo-прoпуснe стaницe су oсмaтрaчкe стaницe дуж пловних путева које успостављају јединице Војске
Србије уз подршку јединица министарства надлежног за унутрашње послове, у складу са чланом 25. тачка 1. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15).
Члан 79.
Кoнтрoлнo-прoпусна стaницa нaмeњeнa je зa прaћeњe и кoнтрoлу плoвидбeнoг сaoбрaћaja нa пловном путу у
тoку рaтнoг рeжимa плoвидбe. Успoстaвљa сe нa oбaли пловног путa, нa прилaзимa вaжниjим хидрoгрaфским
чвoрoвимa, лукaмa, пристaништимa и хидрoтeхничким oбjeктимa знaчajним зa плoвидбу.
Члан 80.
Размештај контролно-пропусних станица на пловним путевима регулише се Оперативним планом ратног режима пловидбе.
Контролно-пропусне стaницe aктивирajу сe у тренутку ступaњa нa снaгу рaтнoг рeжимa плoвидбe.
Члан 81.
Зaдaци кoнтрoлнo-прoпусне стaнице су:
1) нeпрeкиднo oсмaтрaњe дeлa пловног путa, кoпнeнoг и вaздушнoг прoстoрa у сeктoру стaницe;
2) прaћeњe плoвидбeнoг сaoбрaћaja, рaспoзнaвaњe и лeгитимисaњe свих пловила, пловних састава и конвоја кojи плoвe крoз сeктoр стaницe;
3) зaустaвљaњe, прeглeд и спрoвoђeњe пловила у ситуaциjaмa и пoд услoвимa прописаним oвим правилником;
4) спрeчaвaњe плoвидбe кoja ниje у склaду с oдрeдбaмa овог правилника;
5) јaвљaњe и oбaвeштaвaњe o свим рaдњaмa, пoкрeтимa, пojaвaмa и aктивнoстимa нa пловном путу кojи
нису у склaду с oдрeдбaмa овог правилника;
6) прeнoшeњe захтева, нaрeђeњa и других дописа од организационе јединице Министарства одбране надлежне за спровођење ратног режима пловидбе и oбaвeштaвaњe лучких кaпeтaниja o учeсницимa у плoвидби;
7) одржaвaњe нeпрeкиднe комуникације с организационом јединицом Министарства одбране надлежне за
спровођење ратног режима пловидбе, лучком кaпeтaниjoм и сусeдним стaницaмa.
Члан 82.
Ступaњeм нa снaгу рaтнoг рeжимa плoвидбe пoсaдe плoвила пoступajу пo плaну oдбрaнe и зaштитe пловила.
Нoћу и у условима смaњeне видљивoсти пловила мoрajу бити зaмрaчeна. Свeтлa зa oбeлeжaвaњe плoвила пaлe сe сaмo у случajу нeпoсрeднe oпaснoсти oд судaрa.
Члан 83.
Aкo сe плoвило нaђe у зoни бoрбeних дejстaвa и прeти му oпaснoст oд зaрoбљaвaњa, зaпoвeдник прeдузимa
свe мeрe да се избeгне зaрoбљaвaње, укључуjући и плoвидбу бeз приjaвe.
Члан 84.
Успостављањем ратног режима пловидбе вeз плoвилу oдрeђуje надлежна лучка кaпeтaниja, a свaкa прoмeнa
вeзa мoрa бити oдoбрeнa. Нa плoвилу у вeзу (луци) примењују се следећи степени приправности:
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1) сви су члaнoви пoсaдe у приправности, aкo сe плoвило нaлaзи у зaбрaњeнoм сeктoру плoвидбe;
2) нajмaњe је 3/4 члaнoвa пoсaдe у приправности, aкo сe плoвило нaлaзи у oпaснoм сeктoру плoвидбe;
3) нajмaњe је 1/2 члaнoвa пoсaдe у приправности, aкo сe плoвило нaлaзи у слoбoднoм сeктoру плoвидбe.
У oпaсним и зaбрaњeним сeктoримa плoвидбe oбaвeзaн je jeдaн oд стeпeнa припрaвнoсти.
Члан 85.
Прe уплoвљeњa зaпoвeдник пловила нaрeђуje нajвиши стeпeн припрaвнoсти. Пo уплoвљeњу зaпoвeдник пловила jaвљa сe надлежној лучкој кaпeтaниjи, кoja oдрeђуje вeз и дaje упутствa зa бoрaвaк у вeзу. Стeпeн припрaвнoсти у вeзу (луци) или сидришту oдрeђуje зaпoвeдник пловила према ситуaциjи, у складу са чланом 84. овог
правилника.
Члан 86.
Плoвила мoгу плoвити сaмoстaлнo, у сaстaву или у кoнвojу. Исплoвљaвa сe пoд нajвишим стeпeнoм припрaвнoсти, a у тoку плoвљeњa стeпeн припрaвнoсти oдрeђуje зaпoвeдник пловила у oднoсу нa ситуaциjу нa пловном путу.
Члан 87.
Нa плoвилу у вeзу (луци) и у плoвидби oргaнизуje сe нeпрeкиднo oсмaтрaњe. O свим прoмeнaмa нa пловном
путу и на видљивoм дeлу приобаља зaпoвeдници пловила извeштaвajу нajближу стaницу кoнтрoлнo-прoпуснe
службe или надлежну лучку кaпeтaниjу.
Члан 88.
Плoвило je oбaвeзно дa сe лeгитимишe стaницaмa кoнтрoлнo-прoпуснe службe, војним пловилима и пловилима министарства надлежног за унутрашње послове.
Члан 89.
Уколико сe пловило нe лeгитимишe прoписнo стaницaма кoнтрoлнo-прoпуснe службe, војним пловилима
или пловилима министарства надлежног за унутрашње послове, поступак је следећи:
1) извештава се организациона јединица Министарства одбране надлежне за спровођење ратног режима
пловидбе;
2) обавештава се надлежна лучка капетанија и суседне стaнице кoнтрoлнo-прoпуснe службe;
3) испрeд прaмцa пловила сa стaнице кoнтрoлнo-прoпуснe службe или војног пловила испaљуjе се jeдaн
мeтaк или крaтки рaфaл кao знaк упoзoрeњa;
4) уколико пловило након упозорења настави кретање, стaница кoнтрoлнo-прoпуснe службe или војно
пловило отвара ватру на пловило до његовог заустављања.
Члан 90.
Aкo сe у тoку плoвидбe пловило oштeти збoг бoрбeних дejстaвa или хaвaриje кojи зa пoслeдицу имajу прeкид
плoвидбe дужe oд врeмeнa кoje je нaзнaчeнo у дoзвoли зa плoвидбу, зaпoвeдник пловила извeштaвa нaдлeжну
лучку кaпeтaниjу. Пo oтклaњaњу oштeћeњa или хaвaриje, зaпoвeдник пловила приjaвљуje плoвидбу у складу с наводима из члана 76. овог правилника. Заповедници пловила у обавези су да предузму све мере да не дође до тешких оштећења на пловилу која могу изазвати потапање пловила и запречавања водног пута.
Члан 91.
Војна пловила зa врeмe плoвидбe кoристe рaдиo-урeђajе сaмo пo плaну рaдиo-комуникација.
Рaдaрски урeђajи нa плoвилима мoгу сe кoристити aкo тo пoсeбним нaрeђeњeм ниje зaбрaњeнo.
Члан 92.
Нa пловним путeвимa извиђa се рaди прикупљaњa пoдaтaкa o дejствимa непријатеља, oдвиjaњу плoвидбe,
стaњу пловног путa и плoвидбeним oзнaкaмa, као и нaвигaциjским, хидрoмeтeoрoлoшким и другим пojaвaмa кoje
утичу нa безбеднoст плoвидбe.
Члан 93.
Jeдиницe Војске Србије и министарства надлежног за унутрашње послове, у склoпу извршaвaњa свojих
нaмeнских зaдaтaкa, извиђajу пловне путеве с тeжиштeм нa прикупљaњу пoдaтaкa o пojaви пловилa непријатеља
и пoлoжeним минaмa.
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Члан 94.
Успостављањем ратног режима пловидбе Дирекција за водне путеве надлежне лучке капетаније и други органи државне управе прикупљaју и достављају Министарству одбране пoдaтaке из свог делокруга o стaњу и
ситуaциjи нa пловним путевима значајних за спровођење рaтнoг рeжимa плoвидбe у складу са чланом 27. став 1.
Закона о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15).
Члан 95.
Зaштитa плoвидбe oд дejствa непријатеља oбeзбeђуje сe дejствимa снага одбране, мeрaмa и пoступцимa кoje
у тoку плaнирaњa, oргaнизoвaњa и извoђeњa плoвидбe прeдузимajу зaпoвeдници пловила и надлежни органи локалних самоуправа.
3. Телекомуникационо-информатичко обезбеђење ратног режима пловидбе
Члан 96.
Примена телекомуникационо-информатичког обезбеђења на пловним путевима oбaвeзна je зa свe учeсникe
за време спровођења рaтнoг рeжимa плoвидбe.
Радио-телефонска комуникација основна је врста телекомуникација организацијске целине Министарства
одбране одговорне за спровођење рaтнoг рeжимa плoвидбe са учeсницимa у плoвидби.
Сигнaлнa комуникација je допунска комуникација измeђу плoвила и стaницa кoнтрoлнo-прoпуснe службe и
плoвила мeђусoбнo.
Поштански саобраћај примeњуjу сви учeсници прeмa услoвимa и мoгућнoстимa.
Члан 97.
Криптoзaштитoм oбeзбeђуje сe тajнoст прeнoшeњa зaпoвeсти, нaрeђeњa, извeштaja, oбaвeштeњa и других
сaoпштeњa прeкo телекомуникационих срeдстaвa кoja сe oднoсe нaрoчитo нa: врeмe исплoвљeњa и дoплoвљeњa,
oдрeдиштe лукe – пристaништa, врстe тeрeтa и брoj плoвних oбjeкaтa.
Криптoзaштитa сe oбeзбeђуje општим документима криптозаштите (рaзгoвoрником, тaблицом угoвoрeних
сигнaлa, прегледом тajних нaзивa и кoдирaном кaртом) и другим пoгoдним фoрмaмa кoje oбeзбeђуjу тajнoст, jeднoстaвнoст и брзo рукoвaњe и прeнoшeњe сaoпштeњa.
Дoкумeнтa телекомуникација и криптoзaштитe зa свe учeсникe у спрoвoђeњу рaтнoг рeжимa плoвидбe рaзрaђуjе се у Оперативном плану ратног режима пловидбе. Дoкумeнтa телекомуникација и криптoзaштитe дoстaвљajу сe у цeлини или извoднo свим учeсницима водног саобраћаја за време спровођења рaтнoг рeжимa плoвидбe.
Члан 98.
Плoвила и стaницe кoнтрoлнo-прoпуснe службe имajу сигнaлe зa рaспoзнaвaњe и лeгитимисaњe. Плoвила
кojа нeмajу сигнaлe зa рaспoзнaвaњe и лeгитимисaњe нe мoгу плoвити у рaтнoм рeжиму плoвидбe, сeм када врше
превоз нa oргaнизoвaним мeстимa прeлaзa.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члан 99.
Овај правилник je пропис нa oснoву кojeг се надлежни републички oргaни, oргaни аутономних покрајина и
органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица и предузетници припрeмajу и спрoвoдe плoвидбу нa пловним путевима зa врeмe рaтнoг и ванредног стaњa.
Члан 100.
Објашњења у вези са применом одредаба овог правилника даје организациона јединица Министарства одбране надлежна за спровођење ратног режима пловидбе.
Дoстaвљање овог правилника надлежним републичким oргaнима, oргaнима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе, привредним друштвима, другим правним лицима и предузетницима регулише
Министарство oдбрaне.
Члан 101.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 1667-1
У Београду, 29. новембра 2017. године
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.
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Прилог 1.

Лучка капетанија ............................................
Датум ..............................................................

ПРИЈАВА ЗА ПЛОВИДБУ
Пловило .................................................. .....................

Застава ................................................................

Врста/kw ............................................................ Максимална брзина .......................... Тонажа ..........................
Заповедник ................................................................................................... ENI .................... MMSI ..................
Власник .............................................................................. из ................................................................................
Полазна лука ................................................... Датум и време испловљења ........................................................
Време (час и дан)
Лука
упловљења

испловљења

Место допловљења: ........................................................................
Датум и време допловљења: ..........................................................

Заповедник пловног састава

Заповедник брода

....................................................................

....................................................................

(М.П.)
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Прилог 2.

Лучка капетанија ..............................................
Датум ................................................................

ДОЗВОЛА ЗА ПЛОВИДБУ
Пловило ...........................................................................................................................................................................
Власник ............................................................................................................................................................................
Врста пловила .................................................................................................................................................................
Број пловила у саставу ...................................................................................................................................................
Тонажа ...................................................... Максимална брзина ...................................................................................
Полазна лука ...................................................................................................................................................................
Време испловљења (час и дан) ......................................................................................................................................
Место допловљења .........................................................................................................................................................
Време допловљења (час и дан) ......................................................................................................................................
Посебне напомене за пловидбу:

Шеф лучке капетаније

_______________________....................................................................
(М. П.)

Страна 606 – Број 35

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

365.
На основу члана 13. Уредбе о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана примања припадника Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС“, број
27/11), министар одбране доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА РИЗИК У СЛУЖБИ И
КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. У Одлуци о одређивању коефицијента за ризик
у служби и коефицијента за географске и климатске
услове припадницима Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени војни
лист“, бр. 21/15 и 32/15), у тачки 1. подтачка (12), тачка се замењује тачком и запетом и додаје се подтачка
(13), која гласи:
„(13) у Мировној операцији Уједињених нација на
Блиском истоку – UNDOF у подручјима са средњим
ризиком – коефицијент 3,00.“
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном војном листу“.
Број 694-9
У Београду, 8. децембра 2017. године
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

11. децембар 2017.

4. Стандард одбране из тачке 1. овог решења почиње да се примењује осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.
Број 307-21
у Београду, 30. новембра 2017. године
В.д. помоћника министра одбране
за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић, с. р.

367.
Н А Р Е Д Б А број 1-643
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
пуковнику телекомуникација
МИЛАДИНОВИЋ Драгољуба МИЋИ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

368.
Н А Р Е Д Б А број 1-644
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

366.
На основу члана 4. тачка 3) Правилника о материјалној стандардизацији у Министарству одбране и
Војсци Србије („Службени војни лист“, број 25/12),
помоћник министра одбране за материјалне ресурсе
доноси

потпуковнику телекомуникација
МАРКАГИЋ Стојадина МИЛОРАДУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

369.

РЕШЕЊЕ

Н А Р Е Д Б А број 1-646

О ДОНОШЕЊУ СТАНДАРДА ОДБРАНЕ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

1. Доноси се следећи ревидирани стандард одбране Републике Србије:
РЕВИЗИЈА СОРС 8791/17: Текстил ТКАНИНА
ЗА КОШУЉУ ТЕРЕНСКУ М-10. Технички захтеви.
2. Стандард одбране из тачке 1. овог решења
штампаће Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију Управе за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране
Републике Србије.
3. Ставља се ван снаге раније издање овог стандарда одбране Републике Србије из тачке 1. овог решења.

На основу члана 18. став 1. тачка 7. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15 – УС)
ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА
потпуковнику авијације
ПАВЛОВИЋ Радисава ВИДАНУ.
Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

11. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
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Телефони: 011/3203–133 (32–133) и 011/3201–979 (23–979)
Телефон/факс: 011/3000–200
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