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ЗАКОН 
О УНУТРАШЊОЈ ПЛОВИДБИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ПРВИ ДИО – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
(Предмет закона) 

 
Овим законом прописују се основни односи у вези са унутрашњим водама Брчко дистрикта Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) у дијелу који се односи на коришћење унутрашњих 
вода и обала унутрашњих вода Дистрикта за пловидбу; безбједност пловидбе на унутрашњим 
водама Дистрикта; припадност, идентификација и упис пловила Дистрикта; основни имовинско-
правни односи у вези с пловилима Дистрикта; поступак уписа и брисања бродова; бродар; 
облигациони односи који се односе на бродове; превоз и пловидбени послови; пловидбене незгоде; 
поступак извршења и обезбјеђења на бродовима и мјеродавно право и надлежност суда Дистрикта 
за спорове с међународним обиљежјем, Капетанија Дистрикта и инспекцијски надзор.  

 
Члан 2  

(Значење појединих израза) 
 

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 
a) „унутрашње воде Дистрикта“ су ријеке, канали и остали водени простори на којима се 

обавља пловидба; 
b) „унутрашња пловидба“ је пловидба која се обавља на унутрашњим водама Дистрикта; 
c) „брод унутрашње пловидбе“ је пловило дужине трупа од петнаест (15) метара и више, 

ширине трупа од три (3) метра и више; или чија је истиснина петнаест (15) тона и више, 
или оспособљено за превоз више од дванаест (12) путника као и тегљач, односно 
потискивач без обзира на његову дужину, ширину или истиснину; 

d) „тегљач, односно потискивач“ је брод унутрашње пловидбе намијењен за тегљење, односно 
потискивање других пловила; 

e) „тегљеница“ је брод унутрашње пловидбе без властитог погона који има кормиларски 
уређај; 

f) „потисница“ је брод унутрашње пловидбе који нема властити погон и кормиларски уређај; 
g) „теретни брод“ је пловило намијењено за превоз ствари; 
h) „путнички брод“ је пловило намијењено и оспособљено за превоз путника; 
i) „танкер“ је брод унутрашње пловидбе намијењен за превоз терета у течном, односно 

гасовитом стању; 
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j) „домаћи брод“ је пловило у припадности Босне и Херцеговине које је уписано у уписник 
домаћих бродова; 

k) „страни брод“ је пловило стране припадности које је уписано у страни уписник бродова; 
l) „ јавни брод“ је пловило које употребљавају органи Босне и Херцеговине и које служи 

искључиво у непривредне сврхе; 
m) „страни јавни брод“ је пловило које употребљава страни орган и које служи искључиво у 

непривредне сврхе; 
n) „чамац унутрашње пловидбе“ је пловни објекат, осим тегљача и потискивача без обзира на 

њихову дужину, ширину и истиснину регистрован за пловидбу на унутрашњим водама ако 
му је дужина трупа мања од петнаест (15) метара, ширина трупа мања од три (3) метра или 
највећа истиснина мања од (15) тона; 

o) „пловни пут“ је појас на унутрашњим водама одређене дубине, ширине и прописаних 
габарита који је уређен, обиљежен и отворен за безбједну пловидбу; 

p) „скела“ је пловни објекат намијењен за превоз лица и ствари са једне на другу обалу 
унутрашњих вода; 

q) „бродар“ је физичко или правно лице које је као држалац брода носилац пловидбеног 
подухвата, с тим што се претпоставља, док се противно не докаже, да је бродар лице које је 
у Уписник бродова уписано као власник брода; 

r) „путник“ је свако лице на броду, чамцу, јахти или другом пловном објекту, осим дјеце 
млађе од једне године, лица запослених на броду у било ком својству и чланова њихове 
породице; 

s) „лука, односно пристаниште“ је водени и с водом непосредно повезани копнени простор са 
објектима намијењеним за пристајање, сидрење и заштиту пловних објеката, као и 
укрцавање и искрцавање путника и робе; 

t) „сидриште“ је опремљени и обиљежени дио унутрашњих вода на којем се може вршити 
безбједно стајање и маневрисање пловног објекта и чија дубина не смије бити мања од 
минималне дубине пловног пута на којем се сидриште налази или с којим је спојено; 

u) „зимовник“ је изграђени или природни водени простор на унутрашњем пловном путу који 
је уређен и оспособљен као безбједно склониште за пловила од оштећења ледом или велике 
воде; 

v) „зимско склониште“ је природни дио воденог простора на унутрашњем пловном путу, које 
служи за нужни смјештај бродова ради заштите од оштећења приликом непосредног 
надоласка леда или велике воде; 

w) „марина“ је специјализована лука, односно пристаниште на обалама унутрашњих вода 
намијењена за прихват, чување и опрему пловила која служе за рекреацију, спорт и 
разоноду; 

x) „товариште“ је мјесто уз обалу пловног пута изван луке, односно пристаништа одређено за 
повремено пристајање пловила ради утовара, односно истовара одређених врста терета; 

y) „пристан“ је мјесто уз обалу пловног пута ван луке, односно пристаништа одређено за 
повремено пристајање пловила у попречној пловидби ради укрцавања, односно искрцавања 
путника; 

z) „купалиште“ је водени и копнени простор на обалама унутрашњих вода, односно обалама 
пловног пута у којем важи посебан режим пловидбе, односно коришћења одређен од стране 
капетаније; 

aa) „скелски прелаз“ је мјесто на обалама пловног пута уређено за скелски саобраћај, односно 
за попречне превозе; 

bb) „пловидбена незгода“ је ванредни догађај на унутрашњим водама настао у пловидби или 
искоришћавању пловног и плутајућег објекта, пловног пута или објекта на њему, при којем 
је дошло до људских жртава или тјелесних оштећења, материјалне штете или загађивања 
животне средине;   
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cc) „уље“ је свако постојано уље, сирова нафта, тешко дизел-уље, мазиво-уље, животињска и 
биљна уља и масти, без обзира на то да ли се превози бродом као терет или као гориво за 
погон брода. 

ДРУГИ ДИО –  УНУТРАШЊЕ ВОДЕ ДИСТРИКТА 
 

Члан 3  
(Унутрашње воде Дистрикта) 

 
Унутрашње воде Дистрикта, у смислу овог закона, јесу добра од општег интереса и под посебном 
заштитом. 

Члан  4 
(Одређивање пловних путева) 

 
Одлуку о одређивању пловних путева на унутрашњим водама Дистрикта доноси Влада Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада). 
 

Члан 5  
(Употреба и коришћење унутрашњих вода и обала) 

 
Употреба и коришћење унутрашњих вода и обала унутрашњих вода Дистрикта у пловидбене сврхе 
су слободни, под прописаним условима. 
 

Члан  6  
(Концесије) 

 
(1) Концесије за употребу и коришћење унутрашњих вода, обала унутрашњих вода и осталих 
водених простора Дистрикта издају се под условима, на начин и по поступку утврђеним посебним 
прописима Дистрикта. 
 
(2) У пловидби на унутрашњим водама, односно унутрашњим пловним путевима Дистрикта обале 
могу да се употребљавају, односно користе за извођење одређених маневара пловних и плутајућих 
објеката као што су: привремено заустављање пловила, везивање уз обалу, окретање пловила 
помоћу предмета на обали; за постављање пловних и обалних балисажних ознака и сигнала, 
односно за извођење радова на објектима безбједности пловидбе. 
 
(3) У случају сумње о постојању права на употребу и коришћење унутрашњих пловних путева и 
обала унутрашњих вода Дистрикта из става 2 овог члана, одлуку доноси Влада на предлог шефа 
Одјељења за јавне послове (у даљем тексту: шеф Одјељења) и шефа Одјељења за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду. 
 

Члан  7 
(Пловила и плутајући објекти, основни појмови) 

 
(1) У смислу одредаба овог закона, пловила су објекти прикладни за пловидбу, односно плутање на 
унутрашњим водама Дистрикта. 
 
(2) Пловила на унутрашњим водама су пловни објекти и плутајући објекти. 
 
(3) Пловни објекти су пловила намијењена за пловидбу унутрашњим водама као што су: бродови, 
чамци, јахте, скеле, сплавови, технички пловни објекти унутрашње пловидбе, пловни багери, 
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пловне дизалице, пловне радионице, пловне платформе за истраживања, експлоатацију, извођење 
радова на унутрашњим водама и сличне пловеће направе и пловећа постројења, као и хидроавиони 
у пловидби на унутрашњим водама. 
 
(4) Плутајући објекти су пловила која су намијењена за пловидбу унутрашњим водама, стално 
привезана или положена на дио унутрашњих вода као што су: постројења и направе на води, 
обалама и подземљу унутрашњих вода, пристани, понтони, понтонски мостови, плутајући хангари, 
плутајуће платформе, плутајуће радионице, плутајућа складишта, плутајући ресторани, стамбене 
лађе, сплавови, кућице за одмор и рекреацију, ријечна и језерска купатила, воденице, рибарске 
тикваре и слични плутајући објекти, односно плутајућа постројења. 
 
(5) Одредбе овог закона које се односе на бродове примјењују се и на чамце и плутајуће објекте, 
само ако је то овим законом уређено.  

 

ТРЕЋИ ДИО –  БЕЗБЈЕДНОСТ  ПЛОВИДБЕ 
ГЛАВА I.  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8 

(Дефиниција) 
 

Безбједност пловидбе уређена овим законом је систем прописаних услова и мјера које морају да 
испуњавају пловила, посада пловила, остали учесници у саобраћају на унутрашњим водама, 
пловни путеви, луке, односно пристаништа, сидришта, зимовници, зимска склоништа, товаришта, 
пристани, марине и остали објекти безбједности пловидбе. 

 
Члан 9  

(Безбједност пловидбе) 
 

(1) Безбједност пловидбе уређена овим законом обухвата и све облике инспекцијског надзора над 
унутрашњим водама, пловним и плутајућим објектима, пловидбом пловила, посадом пловила, 
превозом у јавном саобраћају унутрашњим водама, стањем и одржавањем лука, односно 
пристаништа, сидришта, зимовника, зимских склоништа, товаришта, пристана, марина и осталих 
објеката безбједности пловидбе. 
 
(2) Безбједност пловидбе уређена овим законом обухвата и надзор над спровођењем прописа о 
безбједности пловидбе с циљем заштите људског живота, ствари и животне средине. 
 
(3) Прописе о начину остваривања заштите људи, ствари и животне средине на унутрашњим 
водама и права и обавезе надлежних органа, односно правних и физичких лица доноси шеф 
Одјељења. 
 
(4) Прописе о условима хидролошког обезбјеђења унутрашње пловидбе доноси шеф Одјељења. 
 
(5) Прописе о испитивању пловидбених незгода домаћих и страних цивилних пловила на 
унутрашњим водама Дистрикта при чему је незгода проузроковала смрт или теже тјелесне повреде 
држављана Босне и Херцеговине, већи губитак или оштећење имовине, стварање препрека на 
пловном путу или загађење унутрашњих вода доноси шеф Одјељења. 
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Члан  10  
(Дужност правног лица) 

 
(1) Правно лице које обавља јавни саобраћај на унутрашњим пловним путевима, које управља 
луком, односно пристаништем, или правно лице овлашћено за одржавање и обиљежавање 
унутрашњих пловних путева дужно је да: 

a) организује надзор обављања послова, који се односе на безбједност пловидбе; 
b) обезбиједи трајно вршење контроле безбједности пловидбе; 
c) евидентира прописане податке који су од значаја за безбједност пловидбе. 

 
(2) Јавни саобраћај на унутрашњим пловним путевима може да обавља домаће и страно правно 
лице под условима предвиђеним овим законом и другим законима и прописима Дистрикта. 
 
 
ГЛАВА II.  ПЛОВНИ РЕЖИМИ УНУТРАШЊИХ ВОДА И ПЛОВИДБА 
 

Члан 11  
(Режим пловидбе) 

 
На пловним путевима унутрашњих вода Дистрикта могу се прописати сљедећи режими пловидбе: 

a) међународни режим пловидбе; 
b) национални режим пловидбе; 
c) режим дозволе приступа у одређене дијелове унутрашњих вода; 
d) режим дозволе приступа у луке, односно пристаништа отворена за међународни саобраћај. 

 
Члан 12  

(Пловидба) 
 

(1) Пловидба на унутрашњим водама може се обављати бродовима, чамцима, јахтама, скелама и 
техничким пловним објектима унутрашње пловидбе на начин и под условима прописаним овим и 
другим законом и прописима. 
 
(2) Пловидба скела, сплавова, пуњење ваздухоплова за гашење пожара може да се обавља само на 
појединим, одређеним дијеловима унутрашњих вода. 
 
(3) Пловидба техничких пловних објеката може да се обавља као премјештање са једног на друго 
мјесто унутрашњих вода или обала унутрашњих вода. 
 
(4) Физичка и правна лица која учествују у пловидби су обавезна да се придржавају одредаба овог 
закона, других прописа и правила пловидбе. 
 
(5) Прописе о правилима за пловидбу пловних и премјештање плутајућих објеката доноси шеф 
Одјељења. 
 
(6) Прописе о обавезној или добровољној пилотажи и одговорности у вези с пилотажом доноси 
Влада на предлог шефа Одјељења. 

Члан 13 
(Страна пловила) 

 
(1) Страни бродови, чамци, јахте и остала пловила могу да плове пловним путевима унутрашњих 
вода на којима важи прописани режим пловидбе. 
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(2) Страни бродови, чамци, јахте и остала пловила могу да плове и другим пловним путевима 
унутрашњих вода ради уласка у луку, односно пристаниште отворено за међународни саобраћај. 
 
(3) Страни бродови, чамци, јахте и остала пловила обавезно истичу заставу своје државе када 
плове или се налазе на унутрашњим водама Дистрикта. 
 

 
Члан 14  

(Пловидба у граничном појасу Дистрикта) 
 

Пловидба у граничном појасу Дистрикта обавља се под условом и на начин прописан овим и 
другим законом и прописима.  
 
 
ГЛАВА III.  ПЛОВНИ ПУТЕВИ 
 

Члан 15 
(Пловни пут) 

 
(1) Пловни пут на унутрашњим водама користи се слободно, под условима и на начин одређен 
овим законом, другим законима и прописима. 
 
(2) Оштећени, насукани или потопљени пловни и плутајући објекти који ометају или угрожавају 
безбједност пловидбе или представљају стварну и непосредну опасност од загађивања уклањају се 
по налогу Капетаније. 
 
(3)  Предмети или материје које могу да угрозе безбједност пловидбе не смију се бацати на пловни 
пут. 
 
(4) Уклањање пловних или плутајућих објеката с пловног пута који ометају или угрожавају 
безбједност пловидбе или представљају стварну и непосредну опасност од загађивања врши 
Капетанија Дистрикта на терет власника пловних или плутајућих објеката. 
 
(5) Насукане или оштећене пловне и плутајуће објекте на унутрашњим пловним путевима које су 
посада или власник напустили, као и ствари оштећених пловних и плутајућих објеката не могу да 
спашавају страна правна или физичка лица. 
 
(6) Страна правна или физичка лица могу да спасавају пловне и плутајуће објекте, ствари с тих 
пловних и плутајућих објеката ако им то одобри Капетанија Дистрикта. 
 
(7) Забрањено је приликом пловидбе или било које друге радње прекинути или оштетити ваздушни 
или подводни телекомуникациони кабл, кабл високог напона или подводни цјевовод на 
унутрашњим водама. 
 
(8) Плутајући или други објекти којима се одржавају или искоришћавају природна богатства 
корита и обала, не смију да ометају пловидбу, а њихове активности обављају се уз претходно 
прибављену сагласност Капетаније Дистрикта и шефа Одјељења за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду, у складу са одредбама Закона о водама, другим законима и прописима.  
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Члан 16  
(Одржавање и обиљежавање) 

 
(1) Пловни пут се одржава и обиљежава у складу са прописаним режимима пловидбе, односно 
категоријама пловног пута. 
 
(2) Изградњу, уређивање, одржавање и обиљежавање пловности пловног пута врши овлашћено 
правно или физичко лице које испуњава прописане услове. 
 
(3) Изградња нових, уређивање и одржавање постојећих пловних путева на унутрашњим водама и 
других објеката безбједности пловидбе обавља се у складу са законима и другим  прописима. 

 
Члан 17 

 (Услови за безбједну пловидбу) 
 

Пловни путеви на унутрашњим водама морају да испуњавају услове за безбједну пловидбу у 
складу с прописаним режимом пловидбе, односно категоријом пловног пута. 

 
Члан 18 

(Овлашћења Капетаније Дистрикта) 
 
(1) Капетанија Дистрикта је обавезна да благовремено обавијести учеснике у пловидби о 
привременим ограничењима или забранама пловидбе посебним актом ''Саопштење бродарству''. 
 
(2) Капетанија Дистрикта је обавезна да одреди и означи простор унутрашњих вода намијењен за 
спорт, рекреацију и разоноду, који је обавезно одвојен од пловног пута. 
 
(3) Капетанија Дистрикта је овлашћена да привремено ограничи или забрани пловидбу пловним 
путем ако је угрожена безбједност пловидбе, безбједност објеката безбједности пловидбе, 
безбједност људи, имовине и животне средине. 
 
(4) Капетанија Дистрикта је овлашћена да издаје одобрења за предузимање активности на пловном 
путу које могу да утичу на прописани режим пловидбе. 
 
(5) Капетанија Дистрикта је овлашћена да издаје сагласност за изградњу, поправке и промјене 
објеката безбједности пловидбе који могу утицати на прописани режим пловидбе. 

 
Члан 19 

(Одржавање и обиљежавање препрека) 
 
(1) Инвеститор или власник средстава или објеката који представљају сталне или привремене 
препреке на пловном путу (мостови, каблови, потонули објекти и сл.) дужан је, у року одређеном 
од стране Капетаније Дистрикта, да постави прописану ознаку за обиљежавање те препреке и по 
потреби да је уклони с пловног пута. 
 
(2) Ако лице из става 1 овог члана не постави прописану ознаку или не уклони препреку 
овлашћено правно лице које се стара о одржавању и обиљежавању пута поставља одговарајући 
знак. 
 
(3) Овлашћено правно лице из става 2 овог члана  на захтјев Капетаније Дистрикта, а на терет 
инвеститора или власника из става 1 овог члана поставља прописану ознаку.  
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Члан 20  
(Спортска такмичења) 

 
(1) Капетанија Дистрикта издаје одобрење да се на пловном путу могу одржавати спортска 
такмичења, односно приредбе. 
 
(2) Захтјев за издавање одобрења из става 1 овог члана, организатор спортског такмичења, односно 
приредбе је дужан да поднесе Капетанији, најмање петнаест (15) дана прије почетка одржавања 
спортског такмичења, односно приредбе. 
 
(3) Капетанија Дистрикта је обавезна да обавијести учеснике у пловидби о одржавању спортског 
такмичења, односно приредбе најмање осам (8) дана прије почетка спортског такмичења, односно 
приредбе. 
 
(4) Организатор спортског такмичења, односно приредбе је обавезан да у року од двадесет четири 
(24) часа послије одржаног спортског такмичења, односно приредбе, уклони с пловног пута ознаке, 
уређаје и предмете који су у вези са одржавањем спортског такмичења, односно приредбе били 
постављени. 
 
(5) Ако организатор спортског такмичења, односно приредбе не изврши обавезу из става 4 овог 
члана, овлашћено правно лице које одржава или обиљежава пловни пут, врши уклањање о трошку 
организатора, на захтјев Капетаније Дистрикта. 
 
 
ГЛАВА IV.   ОБЈЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ 

 
Члан 21  

(Објекти безбједности пловидбе) 
 

Објекти безбједности пловидбе на унутрашњим водама су: 
a) објекти за техничко побољшање услова за пловидбу као што су: луке, односно 

пристаништа, сидришта, зимовници, зимска склоништа, пристани, товаришта, марине, 
обалоутврђења, хидрограђевински и други слични објекти одређени овим законом и другим 
прописима; 

b) објекти за обиљежавање и сигнализацију као што су: пловни и обални сигнали, пловидбене 
ознаке, оптички, електрични, електронски, радарски и други слични објекти, сигналне 
станице и радио-станице намијењене безбједности пловидбе и други слични објекти 
одређени овим законом и другим прописима. 

 
Члан 22  

(Градња, постављање, одржавање и обиљежавање) 
 

(1) Објекти безбједности пловидбе се изграђују, постављају, одржавају и обиљежавају, а њихово 
уредно функционисање обезбјеђује се у складу с категоријом пловног пута и режимом пловидбе, у 
складу са одредбама овог закона, другим законима и прописима. 
 
(2) На објекте безбједности пловидбе на унутрашњим водама, односно на унутрашњим пловним 
путевима у граничном појасу примјењују се прописи о контроли прелажења и безбједности 
државне границе, као и други прописи. 
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Члан 23  
(Накнада за коришћење пловног пута) 

 
Корисници пловних путева на унутрашњим водама плаћају накнаду за коришћење објеката 
безбједности пловидбе из члана 21 овог закона. 

 
Члан 24  

(Одговорност за штету) 
 

Корисници пловних путева на унутрашњим водама одговарају за штету нанесену објектима 
безбједности пловидбе из члана 21 овог закона, у складу са одредбом члана 133 овог закона. 
 
 
ГЛАВА V.  ЛУКА И ПРИСТАНИШТЕ 

 
Члан 25  

(Лука, односно пристаниште) 
 
(1)  Лука, односно пристаниште обавезно испуњава прописане услове о безбједности пловидбе 
како би се вршиле дјелатности одређене овим законом, другим законима и прописима. 
  
(2)  Водени простор луке, односно пристаништа не смије се при ниском водостају проширивати на 
пловни пут. 
 
(3) Капетанија одређује и по потреби означава границе воденог и копненог дијела луке, односно 
пристаништа. 
 
(4)  Капетанија Дистрикта прописује правила о реду у луци, односно пристаништу. 
 
(5)  Капетанија Дистрикта прописује начин руковања опасним стварима у луци, односно 
пристаништу. 

 
Члан 26  

(Режим саобраћаја) 
 

Луке, односно пристаништа могу бити отворени за међународни и унутрашњи јавни саобраћај или 
за посебне намјене као на примјер за властите потребе и друго, ако су испуњени прописани услови 
за безбједност пловидбе у луци, односно пристаништу. 

 
 

Члан 27  
(Управљање луком, односно пристаништем) 

 
(1) Правно лице које управља луком, односно пристаништем, дужно је да одржава луку, односно 
пристаниште, на начин којим се омогућава безбједно упловљавање, боравак и испловљавање 
пловила. 
 
(2) Правно лице из става 1 овог члана у луци, односно пристаништу отвореном за јавни саобраћај, 
дужно је да под једнаким условима омогући сваком физичком и правном лицу коришћење објеката 
у луци, односно пристаништу, према њиховој намјени и у границама расположивих капацитета. 
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(3) Правно лице из става 1 овог члана у луци, односно пристаништу које није отворено за јавни 
саобраћај, а које испуњава услове за склањање пловила у случају елементарних непогода, дужно је 
да, под условима из става 2 овог члана обезбиједи коришћење луке, односно пристаништа, као и 
објекте безбједности пловидбе док трају елементарне непогоде. 
 
(4) Страна пловила су изједначена с домаћим пловилима, под условима узајамности пловила у 
погледу кориштења луке, односно пристаништа отвореног за међународни јавни саобраћај и 
плаћања лучких, односно пристанишних накнада. 
 

Члан 28  
(Дужности и обавезе) 

 
(1) Заповједник домаћег или страног пловила дужан је да при упловљавању и испловљавању из 
луке, односно пристаништа, при боравку у луци, односно пристаништу, при контроли пловила, 
посаде, путника, терета, при контроли укрцавања, односно искрцавања лица, поступи на начин 
уређен законима и прописима. 
 
(2) Правно лице из става 1 члана 27 овог закона и заповједник из става 1 овог члана дужни су да 
надлежном органу за вријеме вршења контроле обезбиједе потребне услове за рад у складу са 
законом и другим прописима. 
 

Члан 29  
(Контрола преласка државне границе) 

 
Заповједник из става 1 члана 28 овог закона у погледу исправа о броду, посади, путницима и 
терету поступа по прописима и контроли прелажења и безбједности државне границе, царинским 
прописима, као и другим законима и прописима. 
 

Члан 30  
(Пожар или друга незгода) 

 
Ако у луци, односно пристаништу настане пожар или друга незгода, која угрожава безбједност 
људских живота, бродова и осталих пловила, Капетанија Дистрикта је дужна да нареди да 
одређени брод крене одмах на мјесто пожара, односно незгоде, и то: 

a) најближи или други брод ради спасавања угрожених људских живота; 
b) домаћи брод ради спасавања другог домаћег брода и ствари с тог брода које су својина 

домаћих правних лица или својина држављана Босне и Херцеговине, као и ради 
заштите животне средине. 

 
Члан 31 

(Одговорност за штету у луци) 
 
(1) Пловила одговарају за штету коју нанесу оперативним обалама, лукобранима, лучким, односно 
пристанишним уређајима, објектима и постројењима у луци, односно пристаништу у складу са 
одредбом члана 133 овог закона. 
 
(2)  Пловила не одговарају за штету из става 1 овог члана једино у мјери у којој је штета 
проузрокована кривицом правног лица које управља луком, односно пристаништем или стањем 
оперативне обале, лучких, односно пристанишних уређаја, објеката и постројења у луци, односно 
пристаништу. 
 



 11 

(3)  Под одговорношћу пловила, у смислу става 1 овог члана, подразумијева се одговорност 
власника пловила и бродара. 
 
 
ГЛАВА VI.   ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ ПЛОВИДБЕ 
 

Члан 32  
(Дозвола за градњу објеката на пловном путу) 

 
Сагласност за изградњу објеката безбједности пловидбе за: луку, сидриште, зимовник, зимско 
склониште, марину, товариште, пристан, купалиште, скелски прелаз издаје шеф Одјељења, у 
складу са одредбама Закона о водама, другим законима и прописима Босне и Херцеговине. 
 

Члан 33  
(Зимовник) 

 
(1) Шеф Одјељења прописује услове безбједности пловидбе које зимовник на унутрашњем 
пловном путу мора да испуњава. 
 
(2) Одлуку о зимовницима на унутрашњим пловним путевима на којима важи међународни или 
међудржавни режим пловидбе, отвореним за зимовање страних пловила, као и условима које су 
дужни да испуњавају, доноси Влада. 
 
(3) У погледу коришћења зимовника на унутрашњим пловним путевима на којима важи 
међународни или међудржавни режим пловидбе и плаћања накнада, страна пловила су изједначена 
с домаћим пловилима под условом узајамности. 
 
(4) Капетанија Дистрикта прописује правила о реду у зимовницима, зимским склоништима, 
маринама, товариштима, пристанима, купалиштима и скелским прелазима, уз претходно 
прибављену сагласност Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду. 
 

Члан 34  
(Радио-саобраћај) 

 
(1) Обалне радио-станице врше радио-службу, која служи заштити људског живота и безбједности 
пловидбе на унутрашњим пловним путевима. 
 
(2) У вршењу радио-службе из става 1 овог члана, обалне радио-станице дужне су да организују 
службу бдијења. 
 
(3) Бродови који су дужни да имају бродску радио-станицу, за вријеме пловидбе брода обавезно 
организују службу бдијења, сагласно прописима о радио-саобраћају. 
 
(4) Прописе о начину и условима рада радио-службе за безбједност унутрашње пловидбе доноси 
шеф Одјељења.  
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ЧЕТВРТИ ДИО –  ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

ГЛАВА I.  БРОДОВИ 
 

Члан 35  
(Способност брода за пловидбу) 

 
Брод је способан за пловидбу у одређеним границама пловидбе и за одређену намјену: 

a) ако испуњава услове прописане техничким правилима правног лица овлашћеног за 
утврђивање способности брода за пловидбу (у даљем тексту: Регистар) у погледу 
смјештаја лица на броду и заштите људског живота на унутрашњим водама, заштите на 
раду чланова посаде и других лица која раде на броду, заштите брода, заштите терета и 
ствари на броду, заштите животне средине; 

b) ако има прописан број стручно оспособљених чланова посаде; 
c) ако је смјештај и број укрцаних путника на броду у складу са одредбама и условима 

наведеним у бродским исправама и књигама, одобреној техничкој документацији брода 
и прописима којима се уређује начин и услови за превоз путника; 

d) ако је терет на броду укрцан, сложен, распоређен и правилно осигуран у складу са 
одредбама и условима наведеним у бродским исправама и књигама, одобреној 
техничкој документацији брода и прописима којима се уређују начин и услови превоза 
терета. 

Члан 36 
(Технички надзор) 

 
(1) Способност брода за пловидбу утврђује се вршењем техничког надзора и издавањем извода из 
бродских исправа и књига. 
 
(2) Технички надзор и издавање бродских исправа и књига и извода из бродских исправа и књига 
врши Регистар у складу с његовим техничким правилима на захтјев власника, односно бродара, 
инспекцијског органа или другог овлашћеног лица. 
 
(3) Способност брода за пловидбу провјерава се инспекцијским надзором, редовним прегледом 
бродских исправа и књига као и прегледом брода или његових дијелова. 
 

Члан 37  
(Технички надзор брода) 

 
Технички надзор брода обухвата: 

a) одобравање техничке документације на основу које се брод гради или преправља и 
техничке документације на основу које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема 
који су намијењени за градњу, преправку и поправку брода; 

b) надзор над израдом материјала, машина, уређаја и опреме из тачке а) овог става који се 
уграђују и смјештају у брод; 

c) надзор над градњом и преправком која се врши у току градње или извођења радова на 
броду;  

d) преглед постојећих бродова укључујући и надзор над извођењем поправки и обнављањем 
оних дијелова брода за које је прегледом утврђено да их треба поправити или обновити. 

 
Члан 38  

(Врсте прегледа брода) 
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(1) Прегледи постојећих бродова могу бити основни, редовни и ванредни прегледи. 
 
(2) Основни преглед је обавезни преглед којем подлијеже постојећи брод прије почетка коришћења 
брода код уписа у уписник бродова, измјена граница пловидбе или других својстава брода на која 
се односе одредбе техничких правила Регистра. 
 
(3) Редовни преглед брода је обавезни преглед којем подлијеже постојећи брод у временским 
периодима прописаним техничким правилима Регистра.  
 
(4) Ванредни преглед брода обавља се послије претрпљене хаварије или утврђеног недостатка који 
може утицати на способност брода за пловидбу, током и послије обављене веће поправке или 
обнове брода изван захтјева који произлазе из основног, редовног или ванредног прегледа брода, 
кад је брод био у распреми дуже од једне године код привремене промјене намјене или подручја 
пловидбе и у осталим случајевима прописаним техничким правилима Регистра.  
 

Члан 39  
(Пробна вожња) 

 
(1) Преглед брода ради утврђивања његове способности за обављање пробне вожње је обавезан 
преглед, којем подлијеже брод прије поласка на пробну пловидбу. 
 
(2) Обим прегледа треба да буде такав да се са сигурношћу може утврдити да брод удовољава 
посебним условима прописаним за обављање пробне пловидбе. 
 

Члан 40  
(Преглед и преправка на броду) 

 
(1) Обим и начин обављања основног прегледа и прегледа ради утврђивања способности за 
обављање пробне пловидбе, као и врста, учесталост и обим, начин обављања и могућност одлагања 
редовног прегледа прописују се техничким правилима Регистра.  
 
(2) Послије обављеног надзора над градњом, односно преправком брода или послије обављеног 
било којег прегледа брода обавезно се претходно обавјештава Регистар о било каквим промјенама 
или преправкама структуре трупа брода, његових машина, уређаја и опреме, које подлијежу 
техничким правилима Регистра.  
 

Члан 41  
(Утврђивање способности брода за пловидбу под одређеним условима) 

 
(1) Власник брода, односно бродар је обавезан да брод и опрему одржава тако да брод остане 
способан за пловидбу без опасности за брод, лица на броду, ствари и животну средину. 
 
(2) Ако се прегледом утврди да брод није способан за пловидбу у границама у којима је до тада 
било дозвољено да плови, Регистар може да прогласи брод способним за пловидбу у одређеним 
ужим границама, ако је брод способан за пловидбу у ужим границама. 
 
(3) Регистар може да прогласи брод способним, да изузетно обави једно или више путовања, која 
прелазе границу пловидбе у којима је броду било дозвољено да плови, ако се на основу обављеног 
прегледа утврди да је брод способан за та путовања ван дозвољене границе пловидбе. 
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(4) Пловидба у ужим и ширим границама из ставова 2 и 3 овог члана може да се услови превозом 
мањег броја путника или мање количине ствари од допуштеног броја путника или количине ствари 
и другим условима којима се обезбјеђује безбједна пловидба. 
 
(5) Регистар може да брод који није путнички, прогласи способним да у границама унутрашњих 
пловних путева превози путнике на једном или више путовања или за одређено вријеме, ако је 
његова способност за пловидбу утврђена према одредбама овог закона и ако се прегледом утврди 
да брод испуњава услове за обављање таквог превоза путника. 
 

Члан 42  
(Скела и остали пловни и плутајући објекти) 

 
(1) Одредбе овог закона о утврђивању способности брода за пловидбу примјењују се и на скелу 
када она по својим габаритима одговара габаритима брода унутрашње пловидбе, као и на чамац 
којим се обавља јавни превоз. 
 
(2) Одредбе овог закона о утврђивању способности брода за пловидбу сходно се примјењују и на 
остале пловне и плутајуће објекте. 
 
 
ГЛАВА II.   БАЖДАРЕЊЕ БРОДА, БРОДСКЕ ИСПРАВЕ И КЊИГЕ 
 

Члан 43  
(Баждарење брода) 

 
(1) Баждарење брода је утврђивање највеће дозвољене истиснине, као и истиснине за одређене 
водене линије. 
 
(2) Баждарење теретног брода је утврђивање носивости брода, зависно од газа, односно уроњавања 
брода. 
 
(3) Баждарење брода врши Регистар према техничким правилима о баждарењу. 
 
(4) Стране исправе о баждарењу признају се по основу узајамности. 
 
(5) Баждарењу подлијеже сваки брод који се уписује у уписник бродова Дистрикта, као и страни 
брод који је баждарен према правилима која нису у складу с техничким правилима Регистра.  
 
(6) Поновно баждарење домаћег брода обавља се ако су послије баждарења брода настале промјене 
у распореду, конструкцији, капацитету, употреби простора, броју путника који је дозвољен у 
превозу бродом, додијељеном надвођу или додијељеном газу (уроњавању) брода због којих се на 
броду мијења његова највећа истиснина за одговарајући газ или највећа носивост, ако се посумња у 
правилност већ извршеног баждарења или ако се брод унутрашње пловидбе уписује у уписник 
поморских бродова. 
 
(7) Поновно баждарење може да буде у цјелини или дјелимично. 
 
(8) Висина накнаде за баждарење бродова одређује се уговором између власника, односно бродара 
и Регистра. 

Члан 44 
(Бродске исправе) 
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(1) Бродске исправе које је брод дужан да има служе као доказ о идентитету, способности за 
пловидбу и осталим својствима брода. 
 
(2) У бродске књиге које је брод дужан да води уносе се подаци о важнијим догађајима на броду и 
обављеним радњама на броду. 
 
(3) Бродске исправе и књиге прописане овим законом састављају се на језику и писму који су у 
службеној употреби у Босни и Херцеговини и на једном од језика предвиђених међународним 
конвенцијама. 
 
(4) Бродске исправе и књиге прописане овим законом обавезно се налазе на броду и уредно воде. 
 
(5) Бродске исправе и књиге бродова унутрашње пловидбе без посаде не морају се налазити на 
броду већ се  чувају код власника брода. 
 
(6) Бродске исправе и књиге показују се на захтјев Капетаније, као и осталих органа овлашћених 
по другим прописима. 
 
(7) Бродске исправе страних бродова признају се, по правилу, под условима узајамности. 
 
(8) Прописе о бродским исправама и књигама доноси шеф Одјељења.  
 

Члан 45  
(Бродско свједочанство) 

 
(1) Брод унутрашње пловидбе обавезно има бродско свједочанство. 
 
(2) Бродско свједочанство садржи све податке из књиге уписника бродова у који је брод 
унутрашње пловидбе уписан. 
 
(3) Бродским свједочанством доказује се: припадност брода унутрашње пловидбе у Босни и 
Херцеговини, врста и намјена брода, његова способност за пловидбу, пловна мрежа на којој је 
овлашћен да плови, број путника и маса терета коју брод смије да превози. 
 
(4) Бродско свједочанство издаје Капетанија Дистрикта. 
 
(5) Бродско свједочанство издаје се на основу увјерења о способности брода унутрашње пловидбе 
за пловидбу, које издаје Регистар. 
 
(6) Бродско свједочанство на броду унутрашње пловидбе без посаде може се замијенити натписом 
на бродском трупу или на стално причвршћеној плочи или табли на трупу, који  садржи основне 
податке из бродског свједочанства. 
 
(7) Кад се броду промијени име, лука, односно пристаниште уписа, тонажа, врста погона, знак 
распознавања, намјена или подручје пловидбе, мијења се и бродско свједочанство. 
 

Члан 46  
(Свједочанство о баждарењу) 

 
(1) Брод унутрашње пловидбе обавезно има свједочанство о баждарењу. 
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(2) Свједочанством о баждарењу код брода намијењеног за превоз робе доказује се истиснина за 
сваки центиметар газа, а код осталих бродова унутрашње пловидбе истиснина при највећем 
дозвољеном газу и газу празног брода, као и слободни бок брода унутрашње пловидбе. 
 

Члан 47 
(Важност свједочанства о баждарењу) 

  
(1) Свједочанство о баждарењу престаје да важи када се због преправки извршених на броду 
унутрашње пловидбе мијења његова истиснина. 
 
(2) Важење свједочанства о баждарењу за теретне бродове траје десет (10) година, а за остале 
бродове петнаест (15) година од дана издавања. Важење свједочанства о баждарењу продужава се 
за десет (10), односно петнаест (15) година, ако се утврди да подаци о истиснини или носивости 
одговарају стању на броду. 
 

Члан 48 
(Престанак важности бродског свједочанства) 

 
(1) Ако је домаћи брод унутрашње пловидбе баждарен у иностранству код надлежног страног 
органа, свједочанство о баждарењу које је издао тај орган престаје да важи кад брод дође у прву 
луку, односно пристаниште Босне и Херцеговине. 
 
(2) Изузетно од одредбе става 1 овог члана, домаћем броду који има страно свједочанство о 
баждарењу, Регистар може одобрити да по доласку у прву луку, односно пристаниште Босне и 
Херцеговине у периоду од годину дана од дана доласка користи то свједочанство ако је брод 
баждарен по систему који се не разликује од система баждарења по техничким правилима 
Регистра.  
 

Члан 49  
(Свједочанство о баждарењу брода без посаде) 

 
Свједочанство о баждарењу брода без посаде може се замијенити натписом на бродском трупу или 
стално причвршћеној плочи или табли на трупу, који садржи таблицу крцања из свједочанства са 
фотокопијом или овјереном копијом тог свједочанства која се налази на броду без посаде или 
тегљачу, односно потискивачу. 
 
 

Члан 50  
(Бродски дневници) 

 
(1) Бродски дневници подразумијевају: 

a) бродски дневник који је дужан да води брод унутрашње пловидбе који има погонски 
машински уређај; 

b) здравствени дневник који је дужан да води брод унутрашње пловидбе преко педесет (50) 
тона истиснине који има посаду; 

c) књигу о уљима коју је дужан да води брод унутрашње пловидбе, који превози уља и брод 
унутрашње пловидбе који користи течно уље.  

 
(2) Бродски дневник, здравствени дневник и књигу о уљима из става 1 овог члана издаје и овјерава 
Капетанија Дистрикта. 
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Члан 51  

(Попис посаде) 
 

(1) Брод унутрашње пловидбе с посадом има попис посаде. 
 
(2) Попис посаде садржи податке о лицима укрцаним на брод као члановима посаде, о њиховој 
стручној оспособљености и пословима које обављају, податке о луци, односно пристаништу 
доласка и одласка брода из луке, односно пристаништа у међународном саобраћају и о укрцаним 
члановима породице члана посаде укрцаног на брод. 
 
(3) Попис посаде издаје Капетанија Дистрикта. 
 

Члан 52  
(Исправа о дератизацији) 

 
(1) Брод који обавља међународна путовања дужан је да посједује исправу о извршеној 
дератизацији или потврду о ослобађању од дератизације. 
 
(2) Исправом о ослобађању од дератизације доказује се да се брод за одређено вријеме, које је 
утврђено у исправи, ослобађа од вршења дератизације.  
 
(3) Исправе из става 1 овог члана издаје Капетанија Дистрикта. 
 

Члан 53  
(Свједочанство о сигурности радио-уређаја) 

 
(1) Брод унутрашње пловидбе, који има радио-уређај, који има свједочанство о сигурности радио-
уређаја. 
 
(2) Брод и чамац, који су по прописима о радио-саобраћају дужни да имају радио-уређај, дужни су 
да воде радио-дневник. 
 
(3) Исправе из ставова 1 и 2 овог члана издаје Капетанија Дистрикта. 
 
 

ПЕТИ ДИО – ЧАМАЦ 
Члан 54  

 (Чамци унутрашње пловидбе) 
 

Чамци унутрашње пловидбе могу бити: 
a) за привредне сврхе, као на примјер: за превоз путника и ствари, за риболов, вађење пијеска, 

шљунка и камена, за потребе земљорадника и слично; 
b) за непривредне сврхе, као на примјер: за разоноду, спорт, рекреацију и слично; 
c) за јавне потребе (чамци инспекције, чамци полиције, организације за одржавање и 

обиљежавање објеката безбједности пловидбе, ватрогасни чамци, чамци за царински и 
други надзор). 

  
Члан 55  

(Страни чамац) 
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(1) Страни чамац је пловни објекат који се сматра чамцем у складу с прописима државе у којој је 
уписан, односно евидентиран. 
 
(2) Страни чамац који није уписан или евидентиран у смислу става 1 овог члана, сматра се чамцем 
у складу с прописима државе чији је држављанин власник чамца. 
 

Члан 56  
(Способност за пловидбу) 

 
(1) Чамац је способан за пловидбу и одређену намјену ако је утврђена његова способност за 
пловидбу у погледу његове конструкције, пловних својстава, погонских и других уређаја и опреме, 
ако је уписан у уписник чамаца и ако чамцем управља лице које је стручно оспособљено за 
управљање чамцем. 
 
(2) Стране исправе и способности чамаца за пловидбу, исправе о баждарењу и исправе о стручној 
оспособљености лица за управљање чамцем признају се по основу узајамности. 
 
(3) Ако чамац, који није уписан на подручју Босне и Херцеговине припада страном држављанину 
који нема боравиште у Босни и Херцеговини, а чамац нема исправе о способности за пловидбу, 
Капетанија Дистрикта је дужна за забрани пловидбу чамцу док се прегледом чамца не утврди 
његова способност за пловидбу. 
 
(4) Одредба става 3 овог члана примјењује се и на чамац чије карактеристике не одговарају 
исправи за пловидбу. 
 
(5) Након прегледа чамца, према одредби става 3 овог члана, чамцу се издаје исправа о 
способности за пловидбу. 
 
(6) Способност чамца за пловидбу утврђује прегледом Капетанија Дистрикта или овлашћено 
правно лице изабрано у складу са законом. 
 
(7) Преглед чамца може бити основни, редовни и ванредни. 
 
(8) Основним прегледом провјеравају се конструкција, пловна својства, погонски уређаји и опрема 
чамца који има исправу о градњи чамца, коју је издао Регистар, односно чамци изграђени у страној 
земљи ако имају исправу овлашћеног стручног правног лица те земље. 
 
(9) Висину накнаде за преглед чамца утврђује Влада на предлог шефа Одјељења. 
 

Члан 57  
(Баждарење чамаца) 

 
(1) Чамац  се баждари према техничким правилима Регистра. 
 
(2) Ако се поправком или преправком чамца мијења његова тонажа, чамац се обавезно поново 
баждари. 
 
(3) Баждарење чамца обавља Регистар. 
 
(4) Висину накнаде за баждарење утврђује Регистар. 
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Члан 58  

(Уписник чамаца) 
 

(1) Чамац се уписује у уписник чамаца, који води Капетанија Дистрикта на чијем је подручју 
пребивалиште власника чамца. 
 
(2) У уписник чамаца не може се уписати чамац који је уписан, односно евидентиран у страни 
уписник чамаца. 
 
(3) Чамац уписан у уписник обавезно има ознаку, а може имати и име. 
 
(4) Послије уписа чамца власнику се издаје пловидбена дозвола са регистарским бројем за 
идентификацију. 
 
(5) Прописе о начину утврђивања способности чамца за пловидбу, упису у уписник и брисању 
чамца из уписника доноси шеф Одјељења. 

Члан 59 
(Управљање чамцем) 

 
(1) Чамцем може да управља лице које је стручно оспособљено за управљање чамцем, што се 
доказује одговарајућом исправом. 
 
(2) Прописе о условима које је дужно да испуњава лице за управљање чамцем, програму и начину 
стручног оспособљавања као и обрасцима, садржају и начину издавања доноси шеф Одјељења. 
 
(3) Висину накнаде за полагање стручног испита за стицање стручне оспособљености за 
управљање чамцем утврђује Влада на приједлог шефа Одјељења. 
 

Члан 60  
(Подручје примјене) 

 
Одредбе чланова од 55 до 59 овог закона не односе се на: 

a) чамце који припадају броду или другом пловном објекту; 
b) спортске чамце без властитог погона као што су: веслачки чамац, кајак, кану, једрилица и 

сличне пловне објекте; 
c) чамце који нису дужи од три (3) метра, осим на чамце специјалне конструкције и погонског 

уређаја који му омогућују да клизи по води као што је: глисер, водена цеспа – ''ski jet'' и 
слично, ако се њима не обавља привредна дјелатност, чамац од гуме и гумираног платна 
без властитог погона и даска за једрење. 

 
 

ШЕСТИ ДИО –  ЈАХТА И СКЕЛА 
 

Члан 61  
(Јахта) 

 
(1) Јахта је брод који служи у непривредне сврхе ако је дужина трупа до петнаест (15) метара и 
више, ширине трупа од три (3) метра и више или чија је највећа истиснина до петнаест (15) тона и 
више. 
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(2) Јахта је чамац који служи у непривредне сврхе ако не испуњава услове о дужини, ширини и 
истиснини за брод.   
 
(3) Страна јахта је брод за непривредне сврхе, односно чамац за непривредне сврхе, односно за 
јавне потребе који се сматра бродом, односно чамцем према прописима државе у којој је уписан, 
односно евидентиран, а ако није уписан, односно евидентиран према прописима државе чији је 
држављанин власник јахте, односно чамца. 
 
(4) Јахта је способна за пловидбу и одређену намјену ако је утврђена њена способност за пловидбу 
у погледу њене конструкције, пловних својстава, погонских и других уређаја и опреме, ако је 
уписана у одговарајући уписник, односно евиденцију. 
 
(5) Стране исправе о способности јахте за пловидбу, исправе о баждарењу и исправе о стручној 
оспособљености лица за управљање јахтом признају се по основу узајамности. 
 
(6) Ако јахта која није уписана на подручју Босне и Херцеговине припада страном држављанину 
који нема боравиште у Босни и Херцеговини, а јахта нема исправе о способности за пловидбу, 
Капетанија Дистрикта је дужна да забрани пловидбу јахти док се прегледом јахте не утврди њена 
способност за пловидбу, односно док лице које управља јахтом не стекне способност за управљање 
јахтом. 
 
(7) Висину накнаде за стицање стручне оспособљености лица за управљање јахтом утврђује Влада 
на предлог шефа Одјељења. 
 
(8) Након прегледа јахте, према одредби става 6 овог члана, за јахту се издаје исправа о 
способности за пловидбу. 
 
(9) Прописе о јахтама доноси шефа Одјељења. 
 
 
 
 
 
 

Члан 62  
(Скела) 

 
(1) Скела је способна за пловидбу и одређену намјену ако је утврђена њена способност за пловидбу 
и превоз лица и ствари у погледу њене конструкције, пловних својстава, погонских и других 
уређаја и опреме, ако је уписана у одговарајући уписник, односно евиденцију. 
 
(2) Одредбе овог закона о утврђивању способности брода за пловидбу односе се и на скелу која 
испуњава услове брода унутрашње пловидбе у погледу дужине, ширине и истиснине. 
 
(3) Забрањен је превоз скелом дјеце испод седам година живота без пратње одраслих лица. 
 
(4) Забрањен је превоз скелом опасних материја, осим мањих количина у прописаној амбалажи за 
потребе домаћинства. 
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(5) На превоз опасних материја скелом примјењују се на одговарајући начин прописи о превозу 
опасних материја. 
 
(6) Скеле се уписују у уписник скела, односно у евиденцију скела у капетанији на чијем се 
подручју налазе. 

 

СЕДМИ ДИО –  ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКАТ 
 

Члан 63  
(Плутајући објекат) 

 
(1) Плутајући објекат је способан за плутање, односно употребу на одређеним дијеловима 
унутрашњих вода и за одређену намјену: 

a) ако испуњава услове прописане техничким правилима Регистра, односно намјену у погледу 
смјештаја лица на плутајућем објекту и заштите људског живота на унутрашњим водама, 
заштите на раду стручних лица и других лица, која раде или бораве на плутајућем објекту, 
заштите плутајућег објекта, заштите терета – ствари на плутајућем објекту, заштите 
околине; 

b) ако има прописани број стручно оспособљених лица; 
c) ако је смјештај и број стручних лица и других лица, која раде или бораве на плутајућем 

објекту у складу с прописима о безбједности пловидбе, који су наведени у исправама или 
књигама плутајућег објекта, одобреној техничкој документацији плутајућег објекта и 
другим прописима којима се уређују услови боравка лица на плутајућем објекту; 

d) ако је терет, односно ако су ствари на плутајућем објекту укрцане, сложене и осигуране у 
складу с прописима о безбједности пловидбе који су наведени у исправама и књигама 
плутајућег објекта и другим прописима којима се уређују услови смјештаја укрцаног, 
сложеног и осигураног терета, односно ствари; 

e) ако је плутајући објекат на одговарајућем мјесту безбједно привезан, усидрен или положен 
на дно унутрашњих вода. 

 
(2) На утврђивање способности за плутање, односно употребу на одређеном дијелу унутрашњих 
вода, обалама и дну тих вода и за одређену намјену, баждарење, технички надзор и преглед 
плутајућег објекта на одговарајући начин се примјењују одредбе овог закона, које се односе на 
брод. 

Члан 64  
(Одобрење за постављање плутајућег објекта) 

 
(1) Власник плутајућег објекта дужан је да има одобрење за постављање, односно премјештање 
плутајућег објекта на унутрашњим водама, обалама и дну тих вода. 
 
(2) Одобрење за постављање, односно премјештање плутајућих објеката издаје Капетанија 
Дистрикта у складу са овим законом и прописима о контроли прелажења и безбједности државне 
границе, другим законима и прописима. 
 
(3) Прописе о исправама и књигама плутајућих објеката доноси шеф Одјељења. 
 
(4) На исправе и књиге плутајућих објеката на одговарајући начин се примјењују одредбе овог 
закона о бродским исправама и књигама. 
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(5) Плутајући објекти се уписују у уписник плутајућих објеката. 
 
(6) Уписник плутајућих објеката води Капетанија Дистрикта. 
 
(7) Захтјев за упис плутајућег објекта подноси се у року од петнаест (15) дана од дана извршеног 
основног прегледа, односно издавања исправе о способности плутајућег објекта за плутање. 
 
(8) Прописе о плутајућим објектима доноси Влада на предлог шефа Одјељења. 

 

ОСМИ ДИО –  ПОСАДА 
ГЛАВА I.  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 65  

(Посада брода) 
 

(1) Посаду брода сачињавају лица укрцана за извршење послова на броду и уписана у попис 
посаде. 
 
(2) За вршење послова којима се обезбјеђује пловидба, брод је дужан да има одговарајући број 
чланова посаде с прописаном стручном спремом и звањима у унутрашњој пловидби. 
 
(3) Прописе о стручној спреми, саставу и броју чланова посада пловних објеката унутрашње 
пловидбе и начин одређивања плутајућих постројења која имају посаду, доноси шеф Одјељења. 
 

Члан 66  
(Члан посаде) 

 
(1) Члан посаде брода, који обавља послове којима се обезбјеђује пловидба, може бити лице које је 
стекло прописану стручну спрему и одговарајуће звање и које за обављање послова тог звања на 
броду има одговарајуће овлашћење као и приправник за стицање звања. 
 
(2) Звање чланова посаде брода стиче се положеним одговарајућим испитом за одређено звање и 
опште овлашћење. 
 
(3) Поред општег овлашћења за обављање послова одговарајућег звања, чланови посаде могу да 
имају и посебна овлашћења. 
 
(4) Посебна овлашћења стичу се положеним одговарајућим испитом за стицање посебних 
овлашћења. 
 
(5) Опште и посебно овлашћење за обављање послова на броду може се дати само лицу које је 
тјелесно и душевно способно да обавља посао на броду што се утврђује љекарским прегледом и 
контролише периодичним прегледом. 
 
(6) Прописе о стручној спреми, условима за стицање звања, општим и посебним овлашћењима 
чланова посаде бродова унутрашње пловидбе као и најмањи број стручно оспособљених чланова 
посаде за безбједну пловидбу, које су дужни да имају бродови унутрашње пловидбе доноси шеф 
Одјељења. 
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Члан 67  
(Здравствена способност чланова посаде) 

 
(1) Здравствена способност чланова посаде утврђује се љекарским прегледом прије укрцавања на 
брод и периодичним љекарским прегледима за вријеме трајања запослења на броду. 
 
(2) Здравствени преглед обавља се и у случају када члан посаде мијења врсту посла послије 
несрећног случаја, друге незгоде члана посаде послије бродолома или друге незгоде брода, на 
захтјев заповједника брода, Капетаније и на основу личног захтјева. 
 
(3) Лица која се пријављују за рад на броду, односно чланови посаде који раде на радним мјестима 
за која се захтијевају посебни здравствени услови и тјелесне и душевне способности обавезна су се 
подвргнути и одговарајућим специјалистичким здравственим прегледима. 
 
(4) Власник брода, односно бродар је обавезан да омогући обављање здравствених прегледа 
чланова посаде и да о тим прегледима води прописану евиденцију. 
 
(5) Трошкове здравствених прегледа, односно специјалистичких здравствених прегледа као и 
имунизације чланова посаде сноси власник брода, односно бродар. 
 
(6) Члану посаде, који је привремено неспособан за рад, под утицајем опојних дрога или алкохола 
или је у таквом тјелесном или душевном стању да је неспособан за безбједно вршење послова и 
дужности на броду, забрањује се вршење послова и дужности на броду. 
 
(7) Правилник о здравственој способности чланова посаде унутрашње пловидбе доноси шеф 
Одјељења за  здравство и остале услуге. 
 

Члан 68  
(Дужност чланова посаде) 

 
(1) Члан посаде је дужан да врши послове на броду у складу с правилима навигације, на начин који 
омогућава безбједност саобраћаја, који не оштећује брод или терет на њему и не угрожава 
безбједност путника на броду или осталих чланова посаде и других лица на броду као и животну 
средину од загађивања опасним и штетним материјама од стране брода. 
 
(2) Састав бродске страже обавезно је да у свако вријеме одговара посебним околностима као што 
су: вријеме, видљивост, водостај, густоћа саобраћаја и слично, у којима се врши стража.  
 
(3) Члан посаде за вријеме вршења страже не смије да напусти мјесто и просторију у којој се врши 
стража без одобрења дежурног официра. 
 
(4) Официри страже за вријеме трајања страже не смију напуштати своје мјесто на стражи. 
 
(5) На броду усидреном на пловном путу организује се непрекидно обављање страже. 
 
(6) На броду усидреном ван пловног пута или везаном за обалу није обавезно организовање 
обављања страже, изузев ако то захтијевају посебне околности или по налогу Капетаније. 
 

Члан 69  
(Бродарска књижица) 
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(1) Члан посаде на броду може да буде само лице које има бродарску књижицу. 
 
(2) Бродарска књижица је исправа, којом се доказује идентитет, звање и стручна оспособљеност 
члана посаде, здравствено стање, својство члана посаде и трајање запослења на броду. 
 

Члан 70  
(Повратно путовање) 

 
(1) Ако члан посаде за вријеме трајања, односно послије престанка запослења буде искрцан с брода 
ван његове луке, односно пристаништа укрцавања, бродар је обавезан да обезбиједи повратак у 
луку, односно пристаниште укрцавања. 
 
(2) Ако бродар не поступи у смислу става 1 овог члана када је брод у иностранству, повратно 
путовање у луку, односно пристаниште укрцавања обезбјеђује овлашћени представник Босне и 
Херцеговине.  
 
(3) Одредбе ставова 1 и 2 овог члана односи се и на чланове породице искрцаног члана посаде, који 
су с њим били укрцани на броду. 
 
(4) Трошкове повратног путовања из ставова 1 и 2 овог члана, члану посаде сноси бродар брода. 
 
(5) Бродар има право регреса средстава утрошених за плаћање трошкова повратног путовања од 
члана посаде брода, који се без одобрења искрцао с брода и тиме својом вољом прекинуо 
запослење или који се искрцао с брода због повреде или обољења које је себи проузроковао 
намјерно или грубом непажњом. 
 
(6) Трошкови повратног путовања члана посаде брода обухватају трошкове за смјештај, исхрану и 
превоз члана посаде од тренутка његовог искрцавања с брода до тренутка његовог повратка у луку, 
односно пристаниште укрцавања, односно у мјесто његовог пребивалишта или боравишта. 
 
(7) Одредба става 6 овог члана односи се и на чланове породице искрцаног члана посаде брода. 
 
(8) Повратно путовање сматра се обезбијеђеним ако је члану посаде брода обезбијеђен посао на 
броду који плови у луку, односно пристаниште у коме је сједиште бродара. 
 
(9) У случају из става 8 овог члана, члану посаде припада накнада за посао који је обављен на 
броду. 
 
(10) Одредбе овог члана односе се и на странце који су чланови посаде брода унутрашње пловидбе 
по основу узајамности. 
 

Члан 71  
(Обавеза обавјештавања) 

 
(1) Члан посаде дужан је да одмах обавијести заповједника, односно дежурног официра: 

a) о сваком ванредном догађају, који би могао да угрози безбједност брода, путника, других 
лица или терета на броду, као и да загади животну средину опасним и штетним материјама 
од стране брода; 

b) када на пловном путу уочи да поједина свјетла не раде, односно ознаке, плутаче или други 
уређаји нису на свом мјесту. 
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(2) О околностима из става 1 тачке b) овог члана заповједник брода обавезан је без одлагања да 
обавијести надлежну капетанију. 
 
(3) У случају опасности, бродолома или друге хаварије, чланови посаде брода дужни су да 
предузму потребне мјере за спасавање, брода, путника, других лица и терета на броду, као и 
заштиту животне средине док заповједник брода не нареди да се брод напусти. 

 
Члан 72  

(Надокнада штете) 
 

(1) Бродар је обавезан да члану посаде и члановима његове породице, који су укрцани с њим на 
броду надокнади штету проузроковану на стварима намијењеним за њихову личну употребу, а које 
су му уништене или оштећене приликом бродолома или друге хаварије. 
 
(2) Члану посаде који је запослен код бродара, у случају хаварије постоји обавеза исплате накнаде 
за сваки дан трајања незапослености у складу са уговором о раду. 
 
(3) За повратно путовање члана посаде брода који је претрпио хаварију примјењује се одредба 
члана 70 овог закона. 
 

Члан 73  
(Одговорност бродара) 

 
(1) За штету насталу усљед тјелесне повреде или смрти члана посаде брода, одговара бродар ако је 
тјелесна повреда или смрт настала његовом кривицом или кривицом лица за које бродар одговара. 
 
(2) Кривица бродара се претпоставља, док се противно не докаже, ако је смрт или тјелесна повреда 
члана посаде наступила посредно или непосредно као посљедица бродолома, судара, насукања, 
експлозије, пожара или мана брода. 
 
 
 
ГЛАВА II.   ЗАПОВЈЕДНИК БРОДА 
 

Члан 74  
(Заповједник брода) 

 
(1) Посадом и свим другим лицима на броду заповиједа заповједник брода. 
 
(2) Заповједник домаћег брода је држављанин Босне и Херцеговине. 
 
(3) Заповједника брода именује и разрјешава с дужности бродар. 
 
(4) У случају смрти, спријечености или одсутности, заповједника брода замјењује са свим његовим 
овлашћењима, најстарији официр палубе који је држављанин Босне и Херцеговине. 
 
(5) Одредба става 2 овог члана не односи се на јахту страног власника уписану у одговарајући 
уписник Босне и Херцеговине. 
 
(6) Заповједник брода одговоран је за безбједност брода и ред на броду, обавља јавна овлашћења 
на броду и заступа бродара у границама одређеним овим законом и другим прописима. 
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(7) Ако је заповједник стране јахте уписане у одговарајући уписник Босне и Херцеговине, страно 
физичко лице или лице без држављанства, јавна овлашћења обавља најстарији официр палубе ако 
је држављанин Босне и Херцеговине или има боравиште на подручју Босне и Херцеговине. 
 
(8) Ако брод унутрашње пловидбе с властитим погоном тегли или потискује друге бродове, 
заповједник тог брода је руководилац цијелог тегљеног или потискиваног састава. 
 
(9) Заповједник брода је обавезан да се брине о снабдијевању брода, о вођењу бродске 
документације и исправности трупа, машина, уређаја и опреме брода, безбједности бродских 
уређаја за укрцавање и искрцавање путника, опасног и осталог терета, о правилном укрцавању, 
слагању, превозу и искрцавању терета, о правилном укрцавању, смјештају и искрцавању путника и 
о извршавању свих осталих задатака у вези с пловидбом. 
 
(10) Заповједник брода обавезан је да у прописаним роковима врши вјежбе чамцима и осталим 
средствима за спасавање, као и уређајима за откривање, спречавање и гашење пожара. 
 
(11) Заповједник брода дужан је да за вријеме пловидбе буде на броду. 
 
(12) Заповједник брода дужан је да прије поласка на пут провјери исправност брода, који му 
омогућава да изврши одређено путовање и да обезбиједи да се све прописане исправе и књиге, као 
и чланови посаде налазе на броду, а при превозу путника да утврди да ли су предузете све мјере за 
безбједност путника. 
 
(13) Заповједник брода унутрашње пловидбе властитим погоном је дужан да прије поласка на пут 
бродовима у тегљеном, односно потискиваном саставу провјери исправност и способност свих 
бродова за извршење одређеног путовања. 
 
(14) Заповједник брода, односно официр палубе у смјени који управља вођењем брода, обавезан је 
да предузме све мјере за безбједност брода и пловидбе. 
 
(15) Заповједник брода и лице које га у смјени замјењује одговорни су, сваки за вријеме своје 
смјене, за безбједност брода и пловидбе. 
 
(16) Заповједник брода обавезан је да лично руководи бродом кад год то захтијева безбједност 
брода, а нарочито кад брод упловљава или испловљава из луке, односно пристаништа, канала, као 
и за вријеме слабе видљивости или кад то захтијева безбједност брода. 
 
(17) Присутност пилота на броду унутрашње пловидбе када тегли, односно потискује други брод 
не ослобађа заповједника брода од одговорности за управљање бродом. 
 
(18) Заповједник брода не може примити за члана посаде брода лице које нема бродарску 
књижицу. 
 
(19) Заповједник брода не може примити за члана посаде брода лице које није држављанин Босне и 
Херцеговине, изузев у прописаним случајевима. 
 

Члан 75  
(Спасавање брода, путника, ствари и ванредни догађаји) 

 



 27 

(1) Ако су у случају опасности за брод све мјере предузете за спасавање брода остале без успјеха 
тако да је пропаст брода неизбјежна, заповједник брода је обавезан прије свега да предузме мјере 
потребне за спасавање путника и других лица на броду, да уклони брод прије потонућа са пловног 
пута, ако је то могуће и да нареди да се брод напусти. 
 
(2) У случају става 1 овог члана заповједник брода је обавезан да предузме све мјере за спасавање 
бродског дневника, а ако околности случаја дозвољавају и мјере за спасавање других бродских 
исправа и књига, карата тог путовања као и готовог новца бродске благајне. 
 
(3) Заповједник брода смије да напусти брод тек пошто је, у границама стварних могућности, 
предузео све мјере у складу са овим чланом. 
 
(4) Ако на броду наступи догађај који угрожава безбједност брода или пловидбе, или наступи 
ванредни догађај броду, путницима, другим лицима или стварима на броду или се примијети 
загађивање опасним и штетним материјама на пловном путу, заповједник брода дужан је да одмах 
опис тог догађаја унесе у бродски дневник, а најкасније за двадесет четири (24) часа поднесе 
извјештај Капетанији са изводом из бродског дневника. 
 
(5) Ако је догађај из става 4 овог члана наступио за вријеме пловидбе, заповједник брода је 
обавезан да извјештај о догађају заједно са изводом бродског дневника поднесе у року од двадесет 
четири (24) часа капетанији у луци, односно пристаништу у које брод најприје уплови, односно 
овлашћеном представнику Босне и Херцеговине ако се брод налази у иностранству. 
 
(6) Заповједник брода обавезан је да унесе у бродски дневник рођење и смрт лица на броду, 
назначујући мјесто или позицију брода у вријеме рођења, односно смрти као и да прими изјаву 
посљедње воље и да ту изјаву унесе у бродски дневник наводећи вријеме када је посљедњу изјаву 
воље примио. 
 
(7) Заповједник брода обавезан је да о чињеници рођења и смрти и о примању изјаве посљедње 
воље сачини записник на прописан начин и достави га капетанији у луци, односно пристаништу у 
које стигне, а у иностранству најближем овлашћеном представнику Босне и Херцеговине. 
 

Члан 76  
(Заповиједање) 

 
(1) Заповједник брода овлашћен је и дужан да свим лицима на броду издаје наређења, којима се 
обезбјеђује брод и пловидба, одржавање реда на броду, као и да надзире извршење издатих 
наређења. 
 
(2) Заповједник брода је овлашћен да за вријеме пловидбе ограничи слободу кретања на броду 
сваком лицу које тежи да угрози безбједност брода, чланова посаде, путника и других лица, ствари 
на броду и животне средине загађивањем опасним и штетним материјама.  
 
(3) Слобода кретања може да се ограничи само ако је то неопходно ради безбједности путника и 
других лица и ствари на броду или ради заштите брода, или заштите животне средине.  
 
(4) За страног држављанина ограничење слободе кретања може да траје најдуже до доласка брода у 
прву луку, односно пристаниште у које брод уплови, а за држављанина Босне и Херцеговине 
најдуже до доласка брода у прву луку, односно пристаниште Босне и Херцеговине. 
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(5) Заповједник брода је овлашћен да члана посаде брода, који нарушава безбједност пловидбе 
удаљи са радног мјеста, а по потреби, да га искрца с брода и врати у луку, односно пристаниште 
укрцавања, односно у луку или пристаниште у коме је сједиште бродара. 
 
(6) Овлашћења заповједника односе се и на брод у тегљу или потискивању, а мјере се уносе у 
бродски дневник са образложењем. 
 

Члан 77  
(Овлашћења заповједника у случају кривичног дјела) 

 
(1) Заповједник брода је овлашћен, ако за вријеме путовања члан посаде брода, путник или друго 
лице на броду изврши кривично дјело, да предузме, према околностима, потребне мјере да се 
спријечи или ублажи наступање штетних посљедица тог дјела и мјере за обезбјеђење и покретање 
поступка ради утврђивања одговорности извршиоца.  
 
(2) Ако постоји опасност да извршилац дјела из става 1 овог члана побјегне или дјело понови, 
заповједник брода је овлашћен да ограничи слободу кретања на броду извршиоцу кривичног дјела, 
да га лиши слободе, да се испитивањем извршиоца, свједока, очевидаца и оштећених утврде све 
околности под којима је дјело извршено и посљедице које су наступиле, да се о сваком саслушању 
састави записник, да се као докази узму на чување предмети на којима или помоћу којих је 
кривично дјело извршено, односно на којима су трагови извршеног дјела видљиви, као и да се 
предузму друге мјере ради утврђивања околности под којима је кривично дјело извршено. 
 
(3) Заповједник брода из става 1 овог члана је овлашћен, ако се брод налази у иностранству, да о 
извршеном кривичном дјелу поднесе извјештај овлашћеном представнику Босне и Херцеговине и 
да са извршиоцем кривичног дјела поступи према упутствима тог представника.  
 
(4) По упловљавању у прву луку, односно пристаниште Босне и Херцеговине у које брод најприје 
уплови, заповједник брода је дужан да извршиоца кривичног дјела преда надлежном органу у тој 
луци, односно пристаништу с писменим извјештајем о извршеном кривичном дјелу, записницима и 
предметима из става 2 овог члана.  
 
(5) Предузете мјере уносе се у бродски дневник са образложењем. 
 

Члан 78  
(Самовољно напуштање брода) 

 
(1) Сматра се да је члан посаде самовољно напустио брод: 

a) ако се није вратио на брод до одласка брода из луке, односно пристаништа; 
b) ако је  био спријечен да се врати на брод до одласка брода из луке, односно пристаништа, и  
c) ако се у року од три (3) дана, од дана одласка брода из луке, односно пристаништа, није 

пријавио органу  из става 2 овог члана. 
(2) Заповједник брода је обавезан да, ако било који члан посаде брода самовољно напусти брод, 
пријави напуштање брода Капетанији, а у иностранству овлашћеном представнику Босне и 
Херцеговине. 
 
(3) Заповједник брода је дужан да записнички утврди, које су ствари и исправе члана посаде који је 
самовољно напустио брод остале на броду.  
 
(4) Записник се саставља у присуству двојице свједока, а потписују га заповједник брода и 
свједоци.  
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(5) Заповједник брода је дужан да у бродски дневник унесе биљешке о самовољном напуштању 
брода и стварима члана посаде које су остале на броду и њиховој предаји надлежном органу. 
 
(6) Надлежни орган у луци, односно пристаништу, који прими ствари из става 4 овог члана, предаје 
ствари његовој ужој породици или родитељима, или лицу које одреди надлежни орган 
старатељства, уколико нема његове уже породице или родитеља. 

 

ДЕВЕТИ ДИО –  КАПЕТАНИЈЕ И НАДЗОР 

 

ГЛАВА I.  КАПЕТАНИЈА ДИСТРИКТА 
 

Члан 79  
(Капетанија Дистрикта) 

 
(1) Капетанија Дистрикта је организациона јединица Одјељења за јавне послове Владе за обављање 
послова одређених овим законом, другим законима и прописима Дистрикта (у даљем тексту: 
Капетанија Дистрикта). 
 
(2) Прописе о Капетанији Дистрикта, о систематизацији радних мјеста, овлашћењима и 
легитимационим исправама лица у Капетанији, возилима, пловним и плутајућим објектима и 
ознакама на пловним и плутајућим објектима Капетаније доноси Влада на предлог шефа 
Одјељења. 
 
(3) Капетанија Дистрикта има свој печат чији садржај се регулише посебним прописом. 
 

Члан 80  
(Послови Капетаније) 

 
(1) Капетанија Дистрикта обавља административно-управне, стручне, техничке и друге послове на 
пловним путевима који се односе на: 

a) вођење уписа и брисања пловних и плутајућих објеката; 
b) издавање бродских исправа и књига; 
c) утврђивање способности за пловидбу одређених пловних и плутајућих објеката; 
d) утврђивање стручне оспособљености за управљање одређеним пловним и плутајућим 

објектима; 
e) одржавања реда у луци, односно пристаништу, зимовнику, зимском склоништу, пристану, 

товаришту, марини, скелском прелазу, купалишту и осталим дијеловима вода и обала 
унутрашњих пловних путева;  

f) хидролошко обезбјеђење пловидбе на унутрашњим водама; 
g) трагање за лицима и стварима и спасавање лица и ствари на унутрашњим водама; 
h) друге послове који су им овим законом и другим прописима стављени у надлежност. 

 
(2) Капетанија Дистрикта је овлашћена да издаје допунски акт о уређењу пловидбе тзв. саопштење 
бродарству, којим се на најнепосреднији начин, по указаној потреби и на одређеним дијеловима 
унутрашњих пловних путева, привремено уређује пловидба, у складу са одредбама овог закона. 
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ГЛАВА II.  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан  81  
(Инспекцијски надзор) 

 
(1) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона обавља саобраћајна инспекција (у 
даљем тексту: инспекција). 
 
(2) У вршењу надзора, инспекција издаје наређења и изриче забране писменим рјешењем. 
 

Члан 82  
(Инспекцијски послови) 

 
Инспекцијски послови који се односе на обављање надзора над спровођењем одредаба овог закона 
обухватају надзор над:  

a) домаћим пловним и плутајућим објектима у вези с њиховом способношћу за пловидбу, 
односно за плутање; 

b) страним бродовима у лукама, односно пристаништима у вези са заштитом лица на броду и 
заштитом животне средине; 

c) обављањем пловидбе пловних објеката и постављањем и премјештањем плутајућих 
објеката; 

d) исправним функционисањем објеката безбједности пловидбе; 
e) унутрашњим водама с циљем спречавања загађивања унутрашњих вода опасним и другим 

штетним материјама с пловних и плутајућих објеката; 
f) спровођењем прописаног режима лука, односно пристаништа отворених за међународни 

саобраћај, стањем зимовника отворених за зимовање страних бродова; 
g) одржавањем и обиљежавањем пловних путева и стањем објеката безбједности пловидбе; 
h) вршењем радио-службе намијењене за безбједност пловидбе на унутрашњим пловним 

путевима; 
i) превозом путника и ствари, тегљењем, односно потискивањем и другим пловидбеним 

пословима у вези са заштитом људских живота и имовине; 
j) заштитом унутрашњих пловних путева од загађивања опасним и другим материјама с 

пловних и плутајућих објеката; 
k) условима живота и рада посаде на пловним и плутајућим објектима, 
l) остале послове, који се односе на обављање надзора у складу са овим законом и другим 

прописима. 
 

Члан 83  
(Надзор над бродом) 

 
(1) Надзором над бродом провјерава се да ли брод има важеће бродско свједочанство, важеће 
увјерење о баждарењу, дозволу за обављање превоза, дозволу за вађење потонуле ствари. 
 
(2) Ако страни брод има важеће исправе из става 1 овог члана надзор се ограничава на провјеру да 
ли одговара положај теретне линије, односно слободног бока подацима из тих исправа; да ли је 
брод укрцан у складу с добијеном теретном линијом, односно слободним боком; да ли је терет 
правилно распоређен према условима наведеним у тим исправама; да ли страни брод, који врши 
укрцавање и искрцавање терета има важећу исправу којом се исказује исправност бродских уређаја 
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за укрцавање или искрцавање терета и да ли је стање тих уређаја у складу с подацима из те 
исправе. 
 
(3) Ако се утврди да страни брод нема важеће исправе, да положај теретне линије, односно 
слободног бока не одговара подацима из тих исправа, да брод није укрцан у складу с теретном 
линијом, односно линијом слободног бока, да терет није правилно распоређен, забрањује се броду 
да исплови из луке, односно пристаништа све док не буде могао да настави пловидбу без 
опасности за људске животе на броду. 
 
(4) Ако се утврди да страни брод због недостатака загађује животну средину уљем, опасним или 
другим штетним материјама забрањује се броду да исплови из луке, односно пристаништа све док 
се ти недостаци на њему не отклоне. 
 
(5) Ако се утврди да страни брод нема важећу исправу којом се доказује исправност бродског 
уређаја за укрцавање и искрцавање ствари или ако се утврди да стање тих уређаја није у складу с 
подацима из те исправе, забрањује се укрцавање, односно искрцавање ствари уређајима брода. 
 
(6) Ако се у обављању инспекцијског надзора из оправданих разлога посумња да стање страног 
брода битно не одговара подацима из бродских исправа или да је страни брод укрцао већи број 
путника од дозвољеног или да нема најмањи број стручно оспособљених чланова посаде или да је 
очито брод у таквом стању, односно са таквим бројем путника, односно таквим стањем посаде да 
не би био способан да настави пловидбу без опасности за људске животе на броду, забрањује се 
испловљавање из луке. 
 

Члан 84  
(Инспекцијски надзор над способношћу брода за пловидбу) 

 
(1) У обављању инспекцијског надзора над способношћу брода за пловидбу провјерава се да ли 
брод има важеће бродске исправе и књиге, да ли су на броду од дана издавања, односно 
потврђивања бродских исправа настале такве битне промјене због којих је очигледно да брод у 
таквом стању није способан да плови без опасности за лица и ствари на њему и опасности за 
животну средину, да ли брод испуњава услове из члана 88 овог закона, да ли је на боковима брода 
уцртана прописана ознака теретне линије, односно линије слободног бока, да ли је посада 
увјежбана у руковању чамцима и осталим средствима за спасавање, односно уређајима за 
откривање, спречавање и гашење пожара и провјерава се да ли брод има важећи регистар теретног 
уређаја и да ли стање уређаја за искрцавање и укрцавање одговара подацима из регистра уређаја. 
 
(2) Ако се у обављању инспекцијског надзора утврде недостаци брода у погледу његове 
способности за пловидбу наређује се заповједнику брода да у одређеном року отклони утврђене 
недостатке. 
 
(3) Ако се утврђени недостаци не отклоне у одређеном року или ако су утврђени недостаци такве 
природе да угрожавају безбједност брода, лица и ствари на њему и животне средине, забрањује се 
броду даља пловидба све док се наведени недостаци не отклоне и одузима му се исправа о 
способности за пловидбу. 
 
(4) Ако се у обављању инспекцијског надзора утврди да брод нема важећи регистар теретног 
уређаја или ако стање тих уређаја није у складу са регистром теретног уређаја, забрањује се 
обављање укрцавања, односно искрцавања или прекрцавања ствари властитим уређајима за 
обављање тих радњи. 
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Члан  85 
(Инспекцијски надзор луке, односно пристаништа) 

 
(1) Ако се у обављању инспекцијског надзора утврди да луке, односно пристаништа отворена за 
међународни саобраћај не одговарају прописаним условима, или да је стање лука, односно 
пристаништа и зимовника такво да представља опасност за безбједност пловних објеката, наређује 
се правном лицу или овлашћеном органу које искоришћава луку, односно пристаниште и зимовник 
да ради отклањања утврђених недостатака у одређеном року предузме одговарајуће мјере или 
обави потребне радове. 
 
(2) Ако одговарајуће мјере или потребни радови не буду извршени у одређеном року, инспекција 
забрањује пристајање пловних објеката уз дио оперативне или друге обале за који је утврђен 
недостатак док не буде омогућено безбједно пристајање пловних објеката, забрањује употребу 
оперативне или друге обале или њеног дијела као и сидришта и зимовника, који непосредно 
угрожава безбједност пловних објеката, лица и ствари код укрцавања, односно искрцавања и 
прекрцавања или ако пријети опасност да се због неисправног уређаја загади животна средина, 
забрањује промет у луци, односно пристаништу, сидришту, зимовнику све док је безбједност 
пловидбе непосредно угрожена због неодржавања ових објеката у исправном стању. 
 
(3) Ако се у обављању инспекцијског надзора утврди да је стање пловног пута или објекта 
безбједности за побољшање услова пловидбе на пловном путу такво да угрожава безбједност 
пловидбе, наређује се правном лицу или другом органу који одржава или обиљежава пловне путеве 
да уклони сметње на пловном путу и објектима безбједности за побољшање услова пловидбе, да 
пловни пут и све објекте доведе у стање за безбједну пловидбу и привремено забрани пловидбу ако 
на пловном путу нису предузете мјере за безбједну пловидбу. 
 
(4) Ако се у обављању инспекцијског надзора утврди да пловни пут није обиљежен, да објекти за 
обиљежавање и сигнализацију не раде исправно, односно да радио-станице не раде у складу с 
прописима о радио-саобраћају, налаже се изабраном правном лицу овлашћеном за обављање 
послова одржавања и обиљежавања објеката безбједности пловидбе да пловни пут обиљежи, да 
објекте за обиљежавање и сигнализацију доведе у исправно стање и да обезбиједи правилан рад 
радио-станица и да по потреби привремено забрани пловидбу до отклањања сметњи за пловидбу. 
 
(5) Ако инспекција утврди да се изградња, односно одржавање хидрограђевинских објеката, као и 
осталих радова на унутрашњим пловним путевима и обалама тих путева обавља на начин којим се 
угрожава безбједност пловидбе наређује извођачу радова привремену забрану даљих радова, а по 
потреби уклањање материјала који угрожава безбједност пловидбе. 
 
(6) Ако инспекција утврди да члан посаде нема овлашћење за обављање одређених послова или 
нема важећу исправу о укрцавању наложиће да у одређеном року отклони утврђени недостатак, а 
ако члан посаде не отклони утврђени недостатак, инспекција  налаже заповједнику брода да искрца 
тог члана посаде. 
 
(7) Ако инспекција утврди да је члан посаде или лице које управља чамцем у толикој мјери 
уморно, болесно или под дејством дрога, односно психоактивних или психотропних супстанци или 
таквом душевном, односно тјелесном стању да је неспособно за обављање послова у вези с 
безбједношћу пловидбе налаже заповједнику да га смијени с дужности, односно спријечи да 
управља чамцем. 
 
(8) Ако инспекција утврди да брод нема дозволу за обављање превоза путника и ствари, тегљења, 
односно  потискивања или других пловидбених послова, односно да је брод укрцао већи број лица 
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или већу количину ствари него што је дозвољено, или је терет смјештен тако да угрожава 
безбједност брода или лица на броду, наложиће да се искрцају прекобројна лица, односно да се 
искрца количина терета изнад дозвољене границе, односно да се терет смјести на прописан начин. 
 
(9) Ако заповједник брода нема дозволу или не изврши наређења из става 8 овог члана инспекција 
забрањује броду испловљење, односно забрањује његову пловидбу. 
 

Члан 86 
(Дужности инспекције) 

 
(1) Ако инспекција утврди да није поступљено у складу са овом законом или другим прописом, 
дужна је да наложи отклањање утврђених недостатака, односно неправилности у законом 
прописаном року, да поднесе предлог за покретање кривичног поступка и прекршајног поступка, 
односно да предузме и друге мјере и да изврши и друге радње у складу са овим законом и другим 
прописом. 
 
(2) Инспекција је дужна да води евиденцију о издатим рјешењима, предузетим мјерама и 
предлозима за покретање поступака. 
 
(3) Инспекција је дужна да чува податке за које сазна вршењем инспекцијског надзора ако су ти 
подаци службена или пословна тајна. 
 
(4) Инспекција је дужна да при вршењу инспекцијског надзора има легитимациону исправу. 
 
(5) Инспекција је дужна да при вршењу инспекцијског надзора носи прописану службену одјећу. 
 
 

ДЕСЕТИ ДИО –  ПРИПАДНОСТ, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, УПИС И БРИСАЊЕ 
ПЛОВНИХ И    ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

ГЛАВА I.  ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА БРОДА 
 

Члан 87  
(Припадност брода) 

 
Припадност Босни и Херцеговини брод стиче уписом у одговарајући уписник бродова, односно 
издавањем бродског свједочанства. 

 
Члан 88  

(Идентификација брода) 
 

(1) Брод који је уписан у уписник бродова дужан је да има име и име луке, односно пристаништа 
уписа. 
 
(2) Брод из става 1 овог члана дужан је да носи и друге ознаке за идентификацију одређене 
техничким правилима Регистра, односно способности за плутање плутајућих објеката. 
 
(3) Два брода не могу да имају исто име, односно ознаку за идентификацију. 
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(4) Остали пловни, односно плутајући објекти дужни су да имају ознаку одређену техничким 
правилима Регистра, односно способности за плутање плутајућих објеката. 
 
(5) Два пловна, односно два плутајућа објекта не могу да имају исту ознаку за идентификацију. 
 
(6) Сидро на бродовима унутрашње пловидбе дужно је да има ознаку припадности броду, односно 
бродару унутрашње пловидбе. 
 
(7) Прописе о одређивању имена и ознака, вођењу евиденције о именима и ознакама пловних и 
одређених плутајућих објеката доноси шеф Одјељења. 

 

ГЛАВА II.  УПИС И БРИСАЊЕ БРОДОВА 
 

Члан 89  
(Упис брода) 

 
(1) У уписник бродова уписује се брод који је у цјелини у својини физичких лица која су 
држављани Босне и Херцеговине с пребивалиштем у Босни и Херцеговини, односно правних лица 
са сједиштем у Босни и Херцеговини. 
 
(2) У уписник бродова може да буде уписан: 

a) брод који је у цјелини или дјелом у својини страног лица или држављанина Босне и 
Херцеговине с пребивалиштем у иностранству; 

b) брод који је у цјелини или дјелом у својини страног лица или држављанина Босне и 
Херцеговине с пребивалиштем у иностранству, а бродар тог брода је правно лице са 
сједиштем у Босни и Херцеговини или држављанин Босне и Херцеговине с пребивалиштем 
у Босни и Херцеговини  под условом да се са захтјевом бродара Босне и Херцеговине за 
упис тог брода у уписник бродова сагласи његов власник; 

c) јахта која је у цјелини или дјелом у својини страног физичког или правног лица или лица 
без држављанства или држављанина Босне и Херцеговине који нема пребивалиште у Босни 
и Херцеговини ако јахта претежно борави у унутрашњим водама Босне и Херцеговине. 

 
(3) Власник брода, односно власник јахте који нема пребивалиште у Босни и Херцеговини дужан је 
да овласти правно или физичко лице с пребивалиштем у Босни и Херцеговини да га у вријеме 
одсутности заступа пред надлежним органима Босне и Херцеговине. 
 

Члан 90  
(Упис брода у градњи) 

 
(1) У уписник бродова у градњи може се на захтјев власника уписати брод који се гради у 
бродоградилиштима у Босни и Херцеговини. 
 
(2) Не може се уписати у уписник бродова брод који је уписан у страни уписник бродова. 
 

Члан  91  
(Брисање брода из уписника) 

 
(1) Брод се брише из уписника: 

a) ако је пропао или се претпоставља да је пропао; 
b) ако више не испуњава услове из члана 89 овог закона; 
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c) ако се трајно повуче из пловидбе; 
d) ако се упише у други уписник бродова који се води у Босни и Херцеговини. 

 
(2) Претпоставља се да је брод пропао ако су од пријема посљедње вијести о броду протекла три 
мјесеца. У том случају се претпоставља да је брод пропао оног дана када су примљене посљедње 
вијести о њему. 
 
(3) Одредбе ставова 1 и 2 овог члана сходно се примјењују и на брисање брода у градњи из 
уписника бродова у градњи. 

Члан 92  
(Бродски уписници) 

 
(1) Уписници бродова су јавне књиге. 
 
(2) Свако има право да прегледа и преписује главну књигу уписника, збирку исправа, именик 
власника брода и именик бродова. 
 
(3) Капетанија Дистрикта која води уписник бродова дужна је, уз наплату одређене накнаде, да на 
захтјев лица изда увјерење о стању уписа у уписник бродова или уписник бродова у градњи, као и 
препис исправа које се чувају у збирци исправа, ако уписи у уписнику упућују на те исправе.  
 
(4) Увјерења и преписи исправа из става 3 овог члана су јавне исправе. 
 
(5) Ко се у правном промету, поступајући савјесно, поузда у податке уписане у уписник бродова не 
сноси правне посљедице које из тога настану ако се касније докаже да су подаци нетачни. 
 
 

Члан 93  
(Врсте уписника) 

 
(1) За упис бродова постоје: 

a) уписник бродова унутрашње пловидбе; 
b) уписник јавних бродова унутрашње пловидбе; 
c) уписник бродова у градњи. 

 
(2) Уписници бродова и уписник бродова у градњи састоје се од главне књиге и збирке исправа. 
 
(3) Главна књига уписника бродова и уписника бродова у градњи састоји се из уложака. 
 
(4) Уложак има лист А, лист Б и лист Ц. 
 
(5) Уложак главне књиге уписника јавних бродова унутрашње пловидбе има само лист А и лист Б. 
 
(6) Сваки брод уписује се у посебан уложак. 
 

Члан 94  
(Лист А) 

 
У Лист А главне књиге улошка уписника бродова у градњи уписују се подаци о идентитету брода, 
односно брода у градњи и њихове основне техничке карактеристике. 
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Члан 95  
(Лист Б) 

 
(1) У Лист Б улошка главне књиге уписника бродова и уписника бродова у градњи, за брод у 
својини предузећа или другог правног лица уписује се: фирма, назив и сједиште власника брода, 
или брода у градњи, име и пребивалиште физичког лица, фирма, назив и сједиште правног лица 
које је власник брода и ограничења власника у погледу располагања бродом или бродом у градњи. 
 
(2) У Лист Б из става (1) овог члана уписује се: фирма, назив и сједиште, име и пребивалиште 
бродара ако је брод у цјелини или дјелимично у својини странца, а упис је извршен на основу 
члана 89. овог закона. У осталим случајевима, ти подаци о бродару могу да се упишу ради 
евидентирања постојања бродара који није власник брода. 
 
(3) У Лист Б уписника бродова у градњи могу се ради евидентирања уписати и фирма, назив и 
сједиште, односно лично име и пребивалиште бродара и наручиоца. 
 

Члан 96  
(Лист Ц) 

 
(1) У Лист Ц улошка главне књиге уписника бродова за брод у својини предузећа или другог 
правног лица уписује се уговорно заложно право, закуп брода и бродарски уговор на вријеме за 
цио брод. 
 
(2) У Лист Ц улошка главне књиге уписника бродова за брод који је у својини физичког лица или 
правног лица уписују се стварна права којима је брод или дио брода оптерећен, као и права стечена 
на тим правима, закуп брода, бродарски уговор на вријеме за цио брод, право прече куповине као и 
друга ограничења располагања бродом којима је подвргнут власник оптерећеног брода, забране 
оптерећивања и отуђивања, као и све забиљешке за које није изричито одређено да се уписују у 
други лист улошка. 
 
(3) У Лист Ц улошка главне књиге уписника бродова у градњи уписују се за брод у градњи подаци 
из ставова 1 и 2 овог члана. 
 
(4) Прописе о упису бродова у одређене уписнике, о подацима који се уносе у Лист А главне књиге 
уписника бродова, о збиркама исправа, о помоћним књигама које се воде уз уписнике бродова, о 
обрасцима тих исправа и књига доноси шеф Одјељења. 
 

Члан 97  
(Статус брода) 

 
(1) Брод и брод у градњи су покретне ствари.  
 
(2) Брод може да буде у својини домаћег или страног лица, у границама и под условима одређеним 
прописима Босне и Херцеговине. 
 
(3) На основу правног посла, права на броду стичу се уписом у уписник бродова. 
 
(4) Брод који је у својини страног лица може да има припадност Босне и Херцеговине под 
условима одређеним у члану 89 овог закона. 
 
 



 37 

ГЛАВА III.  УПИС И БРИСАЊЕ ЧАМАЦА И ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан  98  
(Уписник чамаца и плутајућих објеката) 

 
(1) Чамци и плутајући објекти уписују се у уписнике које води Капетанија Дистрикта на чијем је 
подручју пребивалиште, односно сједиште физичког или правног лица – власника чамца, односно 
плутајућег објекта. 
 
(2) За чамце и плутајуће објекте води се: 

a) уписник чамаца; 
b) уписник плутајућих објеката. 

 
(3) Изузетно од одредбе става 1 овог члана чамац се може уписати у уписник чамаца капетаније на 
чијем подручју чамац стално или претежно борави. 
 

Члан 99  
(Упис чамца или плутајућег објеката) 

 
(1) У уписник се уписује чамац или плутајући објекат који је у цјелини у својини физичког или 
правног лица с пребивалиштем, односно сједиштем у Босни и Херцеговини. 
 
(2) У уписник се може уписати чамац или плутајући објекат, који је у цјелини или дијелом у 
својини страног физичког или правног лица, лица без држављанства или држављанина Босне и 
Херцеговине који нема пребивалиште у Босни и Херцеговини ако чамац или плутајући објекат 
претежно борави у унутрашњим водама Босне и Херцеговине. 
 
(3) Власник чамца или плутајућег објекта, који нема пребивалиште у Босни и Херцеговини је 
дужан да овласти правно или физичко лице с пребивалиштем у Босни и Херцеговини да га у 
времену одсутности заступа пред надлежним органима Босне и Херцеговине. 
 
(4) У уписнике чамаца и плутајућих објеката не могу да се упишу чамци и плутајући објекти који 
су уписани у стране уписнике чамаца и плутајућих објеката. 
 
(5) Чамац и плутајући објекат који су уписани у одговарајући уписник, обавезно  имају ознаку, а 
могу да имају и име. 
 
(6) Два чамца или два плутајућа објекта не могу да имају исту ознаку, односно име. 
 
(7) Уписници чамаца и плутајућих објеката су јавне књиге, а извод из уписника има доказну снагу 
јавне исправе. 
 
(8) Ако се промијени власник чамца или плутајућег објекта врши се поновни упис чамца или 
плутајућег објекта.  
 
(9) Власник чамца или плутајућег објекта дужан је да пријави сваку промјену податка који се уносе 
у уписник у року од тридесет (30) дана од дана настанка промјене. 
 
(10) Капетанија Дистрикта издаје рјешење о упису чамца и плутајућег објекта у одговарајући 
уписник. 
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(11) Прописе о уписницима чамаца и плутајућих објеката, обрасцима и садржају и начину вођења 
доноси шеф Одјељења. 
 

Члан 100 
(Брисање чамаца или плутајућих објеката из уписника) 

 
(1) Капетанија Дистрикта ће донијети рјешење о брисању чамца или плутајућег објекта из 
одговарајућег уписника: 

a) ако чамац или плутајући објекат пропадне, нестане или буде уништен; 
b) ако чамац или плутајући објекат буде трајно повучен из пловидбе; 
c) ако протекне више од тридесет (30) дана од дана истека Регистрације чамца или плутајућег 

објекта; 
d) ако више не постоје услови из члана 98 овог закона. 

 
(2) Сматра се да су чамац или плутајући објекат пропали или нестали ако је од пријема посљедње 
вијести о њима протекло више од три (3) мјесеца. У том случају, сматра се да су чамац или 
плутајући објекат пропали или нестали наредног дана од дана пријема посљедње вијести.  
 
(3) Капетанија Дистрикта  издаје рјешење о брисању чамца или плутајућег објекта из одговарајућег 
уписника: 

a) ако чамац постане припадак брода или другог пловила; 
b) ако се преградњом скрати на дужину мању од три (3) метра; 
c) ако се упише у неки други домаћи или страни уписник. 

 
(4) Власник чамца и плутајућег објекта обавезан је да у року од петнаест (15) дана од дана настанка 
случајева из ставова 1 и 3 овог члана поднесе капетанији уписа захтјев за брисање чамца или 
плутајућег објекта из одговарајућег уписника. 
 

Члан 101  
(Изузеће) 

 
Одредбе о упису и брисању чамаца и плутајућих објеката не односе се на: 

a) чамац који је припадак брода или другог пловног објекта; 
b) спортски чамац без властитог погона као што је: веслачки чамац, кајак, кану, једрилица и 

слични пловни објекти; 
c) чамац краћи од три (3) метра, под условом да не плови на водама у граничном појасу Босне 

и Херцеговине. 

 

ЈЕДАНАЕСТИ ДИО –  ПРЕВОЗ И ПЛОВИДБЕНИ ПОСЛОВИ 

 

ГЛАВА I.  ПРЕВОЗ ПУТНИКА И СТВАРИ 
 

Члан 102  
(Врсте превоза) 

 
(1) Превоз на унутрашњим водама може бити: 

a) јавни превоз; 
b) превоз за властите потребе; 
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c) међународни превоз; 
d) међудржавни превоз; 
e) превоз за треће државе или из трећих држава; 
f) унутрашњи превоз; 
g) вангабаритни превоз; 
h) ванредни превоз. 

 
(2) Јавни превоз је превоз путника и ствари пловилима, који је уз једнаке услове свакоме доступан 
и који се обавља на основу уговора о превозу. 
 
(3) Превоз за властите потребе је превоз пловилима, који врше физичко или правно лице за 
властите потребе. 
 
(4) Међународни превоз је превоз пловилима из било које домаће луке, односно пристаништа у 
страну луку, односно пристаниште или обратно. 
 
(5) Међудржавни превоз је превоз пловилима, који се обавља између лука, односно пристаништа 
двије државе. 
 
(6) Превоз за треће државе или из трећих држава је превоз који врши бродар једне државе из луке, 
односно пристаништа друге државе за неку трећу државу и обратно. 
 
(7) Унутрашњи превоз је превоз пловилима из једне домаће луке, односно пристаништа у другу 
домаћу луку, односно пристаниште. 
 
(8) Прописе о превозима на унутрашњим водама на подручју Дистрикта доноси Влада на предлог 
шефа Одјељења. 
 

Члан 103 
(Превоз на унутрашњим водама) 

 
(1)  Превоз на унутрашњим водама у домаћем саобраћају могу да обављају само домаћи бродови. 
 
(2) Домаћи бродар може да обавља јавне превозе путника и ствари у домаћем и међународном 
саобраћају ако је регистрован за послове превоза на унутрашњим водама. 
 
(3)  Домаће физичко или правно лице може да обавља превоз за властите потребе у домаћем 
саобраћају ако је регистровано за послове превоза на унутрашњим водама. 
 
(4) Превоз путника и ствари између лука, односно пристаништа и других дијелова унутрашњих 
вода тзв. каботажа, могу да врше само бродови уписани у уписник бродова Босне и Херцеговине. 
 
(5) Не сматра се каботажом превоз путника страном јахтом или страним чамцем ако се тај превоз 
не наплаћује. 
 

ГЛАВА II.  ТЕГЉЕЊЕ, ПОТИСКИВАЊЕ И ДРУГИ ПЛОВИДБЕНИ УСЛОВИ 
 

Члан 104  
(Тегљење односно потискивање) 
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(1) Тегљење, односно потискивање је пловидбени посао када брод с властитим погоном тегли, 
односно потискује други пловни или плутајући објекат на унутрашњим водама. 
 
(2) Тегљење, односно потискивање врши се на основу уговора о тегљењу, односно потискивању. 
 
(3) Тегљење, односно потискивање може да обавља домаће физичко или правно лице ако је 
регистровано за послове тегљења, односно потискивања на унутрашњим водама. 
 

 
Члан 105 

(Други пловидбени послови) 
 

(1) Други пловидбени послови су послови који нису утврђени одредбама овог закона о превозу 
путника и ствари, одредбама о тегљењу, односно потискивању, а обављају се пловним или 
плутајућим објектима на унутрашњим водама. 
 
(2) Други пловидбени послови врше се на основу уговора у складу са одредбама овог закона и 
других прописа. 

Члан 106 
(Вангабаритни превоз) 

 
Вангабаритни превоз је превоз терета посебних габарита у погледу тежине, димензија и слично, 
који се може обављати само по одобрењу шефа Одјељења. 
 

ДВАНАЕСТИ ДИО –  ПЛОВИДБЕНЕ НЕЗГОДЕ 

 

ГЛАВА I.  СУДАР БРОДОВА 

 
Члан 107  

(Примјена) 
 

(1) Одредбе ове главе закона односе се на сваки пловни и плутајући објекат. 
 
(2) Одредбе ове главе закона не односе се на ограничење одговорности бродара као и на права и 
обавезе утврђене уговором о искоришћавању бродова или неким другим уговором. 
 

Члан 108  
(Одговорност за штету) 

 
Бродар, односно власник брода одговоран је за штету за коју се докаже да је проузрокована 
његовом кривицом и то за штету: 

a) коју су брод, лица на броду или ствари на броду претрпјели због судара бродова; 
b) коју један брод проузрокује другом броду због вршења маневра или пропуштања да изврши 

маневар или због непридржавања прописа о безбједности пловидбе па и ако до судара 
између бродова није дошло; 

c) коју проузрокује усидрени брод или се нанесе усидреном броду; 
d) коју проузрокују један другоме бродови који плове у саставу истог тегља, односно у истом 

потискиваном саставу. 
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Члан 109 
(Подјела одговорности за штету) 

 
(1) Ако је штета проузрокована кривицом два брода или више бродова, сваки брод одговара 
сразмјерно својој кривици. 
 
(2) Ако се обим кривице не може утврдити, одговорност бродова за штету је солидарна и дијели се 
на једнаке дијелове. 
 
(3) Под одговорношћу бродара подразумијева се одговорност бродара или власника брода. 
 
(4) Код штете проузроковане сударом бродова надокнађује се и изгубљена добит, без обзира на 
степен кривице. 
 
(5) Ако је сударом бродова проузрокована смрт или тјелесна повреда неког лица, за штету насталу 
смрћу или тјелесном повредом одговарају солидарно бродови чијом кривицом је дошло до судара. 
 
(6) За накнаду штете проузроковану на броду који није крив за судар, као и стварима на њему, 
одговарају солидарно бродови чијом је кривицом дошло до судара. 
 

Члан 110 
(Расподјела надокнада штете) 

 
(1) Брод који је у случајевима из члана 109 овог закона на име накнаде штете платио више него 
што износи дио накнаде сразмјеран његовој кривици има право да захтијева од другог брода 
поврат, односно регрес више плаћеног дијела накнаде штете сразмјерно његовој кривици. 
 
(2) Брод који, из разлога који не зависе од њега, не може да наплати од другог брода или других 
бродова износ на који има право према одредби става 1 овог члана, може наплату тог износа да 
захтијева од осталих бродова чијом је кривицом настала штета сразмјерно кривици сваког од тих 
бродова. 
 
(3) Ако је штета проузрокована случајем или вишом силом, или ако се не може утврдити узрок 
због кога је настао судар бродова, штету сноси оштећени. 
 

Члан 111  
(Право на надокнаду штете и застара) 

 
(1) Право на подношење захтјева за накнаду штете проузроковане сударом брода застаријева 
протеком   двије (2) године од дана судара. 
 
(2) Право на подношење захтјева за поврат, односно регрес застаријева протеком једне године од: 

a) дана правоснажности судске пресуде којом се утврђује одговорност, односно солидарна 
одговорност; 

b) дана уплате накнаде за штету ако није покренут судски поступак; 
c) дана када је повјерилац сазнао за платежну неспособност свог дужника. 

 
(3) Након настанка потраживања може се писмено уговорити рок застарјелости, који је дужи од 
рока из ставова 1 и 2 овог члана. 
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 (4) Рок застарјелости у случају из става 3 овог члана не може да буде дужи од двије (2) године од 
дана уплате, односно од дана правоснажности судске пресуде када се ради о захтјеву за расподјелу 
дијела дуга платежно неспособног дужника. 

 

ГЛАВА II.  СПАСАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 112  
(Област примјене) 

 
(1) Одредбе овог одјељка Закона примјењују се на спасавање лица, бродова, чамаца, пловних и 
плутајућих објеката и ствари с тих објеката.  
 
(2) У смислу овог закона, под спасавањем подразумијева се и пружање помоћи. 
 

Члан 113 
(Дужност заповједника)  

 
(1) Заповједник брода који на било који начин дозна да се лица налазе у животној опасности, 
дужан је да одмах крене у помоћ и предузме мјере за њихово спасавање, обавјештавајући их о томе 
ако је то могуће. 
 
(2) Заповједник брода у опасности има право, након договора са заповједницима, да изабере један 
од тих бродова или више њих за које сматра да су најприкладнији да му пруже помоћ. 
 
(3) Заповједник или заповједници бродова изабрани за пружање помоћи броду у опасности дужни 
су да прихвате избор и да одмах крену у помоћ лицима која су у животној опасности. 
 
(4) Заповједник брода дужан је да спасава лица која су у животној опасности и против њихове 
воље или воље заповједника брода на којем се та лица налазе. 
 
(5) Заповједник брода није дужан да крене у помоћ и да предузме спасавање лица у животној 
опасности: 

a) ако би предузимање тог спасавања представљало озбиљну опасност за брод којим он 
заповиједа и за лица на том броду; 

b) ако оправдано сматра да према посебним околностима случаја предузимање спасавања 
лица у опасности не би било успјешно; 

c) ако дозна да је други брод изабран и да је кренуо у помоћ и да је изабрани брод тај избор 
прихватио; 

d) ако од заповједника брода у опасности или другог брода који је стигао до тих лица или 
директно од лица која су била у животној опасности буде обавијештен да помоћ више није 
потребна. 

 
Члан 114 

(Спасавање другог брода) 
 

(1) Заповједник брода дужан је да у случају судара бродова, ако то може да учини без озбиљне 
опасности за брод којим заповиједа и за лица на њему, поред првенственог спасавања лица, 
предузме спасавање другог брода с којим се сударио брод којим он заповиједа. 
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(2) Заповједник брода је дужан да без одлагања уклони брод с пловног пута ако постоји опасност 
да брод потоне. 
 
(3) Заповједник брода је дужан кад се брод којим он заповиједа нађе у близини брода који даје 
позив за помоћ и кад није било судара, да одмах предузме спасавање тог брода ако то може 
учинити без озбиљне опасности за брод којим заповиједа и за особље на том броду. 
 
(4) Заповједник брода дужан је да у бродски дневник убиљежи разлоге због којих није кренуо у 
помоћ лицима у опасности и предузео њихово спасавање као и разлоге због којих није предузео 
спасавање брода након судара. 
 

Члан 115 
(Изузеће од одговорности за штету) 

 
Власник брода или бродар не одговара за штету, која настане у случају када заповједник брода није 
поступио у складу с дужностима одређеним члановима 113 и 114 овог закона. 
 

Члан 116  
(Награда за спасавање лица) 

 
(1) За спасавање лица не припада награда. 
 
(2) Изузетно, од одредбе става 1 овог члана, ако је у спасавању учествовало више спасилаца од 
којих су неки спасили лица, а неки брод и ствари са брода, спасиоцу који је спасио само лица 
припада правичан дио награде за спасавање признате спасиоцу брода и ствари с брода. 
 
 
 

Члан 117  
(Награда за спасавање брода и ствари) 

 
(1) За свако спасавање брода или ствари с брода које је било успјешно, спасиоцу припада праведна 
награда. 
 
(2) Висина награде не може бити већа од вриједности спасеног брода, односно спасених ствари. 
 

Члан 118  
(Сарадња при спасавању) 

 
(1) Спасилац је дужан при обављању спасавања и при спречавању настанка штете или при 
смањивању штете на животној средини да поступа с дужном пажњом, да затражи помоћ других 
спасилаца ако то околности налажу и да прихвати помоћ других спасилаца када заповједник брода 
у опасности, односно власник ствари с брода са разлогом затражи да тако поступи. 
 
(2) Заповједник брода, бродар, односно власник ствари с брода у опасности, дужни су да сарађују 
са спасиоцем током спасавања, да примијене дужну пажњу при спречавању настанка штете или 
при смањењу штете на животној средини, а када брод или ствари с брода буду допремљени на 
безбједно мјесто, дужан је да прихвати бригу о њима ако то од њих спасилац са разлогом затражи. 
 

Члан 119 
(Поништење и измјена уговора) 
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(1) Суд може на захтјев странке да поништи или измијени уговор о спасавању брода или ствари с 
брода: 

a) ако је уговор склопљен у тренутку или под утицајем опасности или ако утврди да 
уговорне одредбе нису праведне; 

b) ако утврди да је странка на склапање уговора била наведена преваром или намјерним 
прикривањем чињеница; 

c) ако утврди да награда утврђена уговором није сразмјерна обиму и значају предузетог 
спасавања. 

 
(2) Ако странке нису закључиле уговор о спасавању брода или ствари са брода или ако су такав 
уговор закључиле, али нису уговориле висину награде за спасавање, о висини награде, у случају 
спора, одлучује суд. 
 
(3) Суд утврђује висину награде за спасавање узимајући у обзир: 

a) спасену вриједност брода и ствари с брода; 
b) вјештину и напоре спасиоца у спречавању или смањењу штете на животну средину; 
c) постигнут степен успјеха у спасавању; 
d) природу и степен опасности; 
e) вјештину и напоре спасиоца у спасавању лица, брода и ствари са брода; 
f) утрошено вријеме, стварне трошкове и губитке спасиоца; 
g) ризик одговорности и друге ризике којима су били изложени спасиоци или њихова 

опрема; 
h) брзину којом су услуге пружене; 
i) доступност и употребу бродова и друге опреме намијењене операцијама спасавања; 
j) стање спремности и ефикасности опреме спасиоца и њену вриједност. 

 
(4) Одредбе става 3 овог члана примјењују се и када суд на основу става (1) овог члана мијења 
висину уговорене награде. 
 

Члан 120 
(Расподјела награде) 

 
(1) Ако има више спасилаца који се нису споразумјели о сразмјерним дијеловима на које се међу 
њима треба подијелити награда за спасавање брода или ствари с брода, о тој подјели одлучује суд у 
складу са одредбом члана 119 овог закона. 
 
(2) Ако има више спасилаца, сваки од њих има право да самостално поднесе захтјев за награду. 
 
(3) Суд може да смањи награду или да одлучи да спасиоцу не припада награда за спасавање брода 
или ствари с брода ако су спасиоци својом кривицом изазвали потребу спасавања или ако су при 
спасавању учинили кривично дјело. 
 
(4) Спасилац који се упустио у спасавање брода или ствари с брода против изричите и 
недвосмислене забране заповједника брода, власника брода или бродара спасаваног брода, односно 
лица овлашћеног да располаже стварима на спасаваном броду, нема право на награду. 
        

Члан 121 
(Обавезе бродара спасеног брода) 
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(1) Ако се спасавање брода и ствари с брода врши на основу уговора о спасавању који је закључио 
заповједник брода или бродар брода у опасности, за спасавање дужан је да плати бродар спасеног 
брода, ако уговором није другачије уговорено. 
 
(2) Ако је закључен уговор о спасавању, власник спасених ствари или лица која имају право да 
располажу тим стварима, одговарају солидарно са лицем обавезним на плаћање награде за 
спасавање брода, само за дио награде који се односи на те ствари. 
 
(3) Ако уговор о спасавању није био закључен, награду за спасени брод дужан је да плати бродар 
спасеног брода, а награду за спасене ствари власник или лице које има право да располаже тим 
стварима. 
 

Члан 122 
(Остваривање права на награду) 

 
(1) Износ награде за спасавање који остане након одбијања износа штете нанесене броду спасиоцу 
при спасавању и стварних трошкова насталих спасавањем представља чисту награду. 
 
(2) Одређени дио чисте награде припада посади брода спасиоца. 
 
(3) Спасилац се не може одрећи дијела награде који припада члановима посаде без пристанка 
чланова посаде брода спасиоца. 
 
(4) Сваки члан посаде брода спасиоца може, након протека рока од једне године од дана када је 
спасавање завршено тужбом према бродару спасеног брода да оствари награду за спасавање у 
дијелу који представља његов удио у тој награди, ако бродар спасилац није поднио у том року 
тужбу за исплату награде за спасавање. 

 
Члан 123 

(Подношење захтјева за награду) 
 
(1) Право на подношење захтјева за исплату награде за спасавање застаријева након протека двије 
(2) године од дана када је спасавање завршено. 
 
(2) Право чланова посаде из члана 122 става 4 овог закона застаријева након протека једне године. 
 

Члан 124 
(Накнада за спасавање бродова истог бродара) 

 
Одредбе овог закона које се односе на награду за спасавање примјењују се и у случају спасавања 
између бродова истог власника брода или бродара. 
 

ГЛАВА III.  ВАЂЕЊЕ ПОТОНУЛИХ СТВАРИ 
 

Члан 125 
(Појам) 

 
(1) Вађење потонулих ствари односи се на вађење или уништавање (у даљем тексту: вађење) 
пловних и плутајућих објеката, терета и других ствари потонулих или насуканих у унутрашњим 
водама (у даљем тексту: потонуле ствари), ако се не ради о њиховом спасавању. 
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(2) На вађење ствари потонулих за вријеме спасавања или док је трајала опасност у којој се брод 
налазио непосредно прије започетог спасавања примјењују се одредбе о спасавању, овог закона. 
 

Члан 126 
(Вађење потонуле ствари) 

 
(1) Потонулу ствар може да вади домаће или страно лице које је власник ствари или има право 
располагања том ствари (у даљем тексту: овлашћено лице), изузев у случају из чланова 127 и 128 
овог закона. 
 
(2) Потонула ствар може се вадити на основу одобрења надлежне капетаније. 
 
(3) У захтјеву за издавање одобрења за вађење потонуле ствари морају се навести: назив потонуле 
ствари, мјесто гдје се она налази, начин и средства потребна за вађење, доказ о праву својине и 
вријеме предвиђено за почетак и завршетак радова вађења. 
 
(4) У одобрењу за вађење потонуле ствари Капетанија Дистрикта одређује услове безбједности и 
рок почетка и завршетка радова. 
 
(5) Одобрење за вађење ствари које имају или се претпоставља да имају обиљежја споменика 
културе издаје Капетанија Дистрикта уз претходну сагласност институције надлежне за заштиту 
споменика културе.   
 
(6) О почетку, прекиду, настављању или напуштању радова на вађењу потонуле ствари, овлашћено 
лице је дужно без одлагања да обавијести капетанију која је издала одобрење. 
 
 

Члан 127 
(Уклањање потонуле ствари) 

 
(1) Ако се потонула ствар налази на таквом мјесту да представља опасност за пловидбу или 
искоришћавање природних богатстава унутрашњих вода и загађује или може да загади животну 
средину, Капетанија Дистрикта издаје рјешење лицу које има право да располаже том ствари, да у 
примјереном року извади потонулу ствар. 
 
(2) Ако лице из става 1 овог члана не поступи по рјешењу, Капетанија Дистрикта, вађење потонуле 
ствари повјерава правном лицу, у складу са законом, на трошак и ризик правног лица. 
(3) Ако потонула ствар представља директну опасност или сметњу за пловидбу, Капетанија 
Дистрикта може и без издавања рјешења поступити по одредби става 2 овог члана. 
 
(4) Жалба против рјешења из става 1 овог члана не задржава извршење рјешења, а подноси се 
Апелационој комисији у року од петнаест (15) дана од дана пријема рјешења. 
 

Члан 128 
(Напуштање и прекидање вађења потонуле ствари) 

 
(1) Ако потонула ствар представља директну опасност или сметњу за пловидбу, а Капетанији није 
познато лице овлашћено за вађење потонуле ствари или када јој је то лице познато, али се утврди 
да оно не намјерава да вади потонулу ствар, или када без оправданог разлога прекине или напусти 
започето вађење, вађење потонуле ствари извршава се у складу с чланом 127 ставом 2. 
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(2) Сматра се да познато овлашћено лице не намјерава предузети вађење потонуле ствари, односно 
да је прекинуло или напустило вађење ако у року од тридесет (30) дана од дана када је ствар 
потонула не достави изјаву да намјерава да вади потонулу ствар, или ако у року од тридесет (30) 
дана од добијања одобрења не започне вађење, односно ако не настави радове на вађењу потонуле 
ствари, које је прекинуло или напустило без оправданог разлога. 
 
(3) Сматра се да непознато овлашћено лице не намјерава вадити потонулу ствар ако у року од 
тридесет (30) дана не поднесе захтјев за добијање одобрења за вађење и доказе о свом праву на 
вађење потонуле ствари. 
 
(4) Правно или физичко лице које је започело вадити потонулу ствар на основу одредбе члана 127 
става 1 овог закона не може без оправданог разлога прекинути или напустити те радове ако би то 
могло нанијети штету овлашћеном лицу. 
 
(5) Средства за вађење као и трошкови чувања потонуле ствари у случајевима утврђеним ставом 1 
овог члана обезбјеђује Одјељење. 
 
(6) Ако овлашћено лице постане познато, дужно је надокнадити средства из става 5 овог члана 
уплатом на Јединствени рачун Трезора. 
 

Члан 129 
(Стручна, техничка помоћ) 

  
(1) Ако су за вађење потонуле ствари потребна нарочита наутичка и техничка средства и посебна 
стручност, домаће или страно овлашћено лице које не располаже тим средствима, односно 
стручношћу, може своју потонулу ствар вадити само ако те послове повјери домаћем правном или 
физичком лицу регистрованом за обављање те дјелатности. 
 
(2) Страном овлашћеном лицу може се одобрити вађење потонуле ствари уз помоћ другог страног 
правног лица под условом да домаће правно или физичко лице не испуњава услове из става 1 овог 
члана. 
 
(3) Власник који не извади своју потонулу ствар у року од пет (5) година од дана када је ствар 
потонула губи право својине, а потонула ствар прелази у својину Дистрикта. 
 
(4) Ако се не може утврдити када је ствар потонула, претпоставља се да су пловни и плутајући 
објекти, терет и друге ствари које су се на њима налазиле потонуле сљедећег дана након пријема 
посљедње вијести о потонућу пловног и плутајућег објекта, а остали предмети онога дана када је 
утврђено мјесто гдје су предмети потонули. 
 

Члан 130 
(Штете приликом вађења потонуле ствари) 

 
(1) Извођач радова који обавља вађење потонуле ствари у складу с члановима 127 и 128 или на 
основу уговора закљученог са овлашћеним лицем, ако уговором није другачије уговорено, 
одговара за штету коју проузрокује својим радом ако не докаже да се штета није могла избјећи ни 
уз поступање с дужном пажњом. 
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(2) За штету проузроковану вађењем потонулих ствари, осим случајева из става 1 овог члана, 
извођач радова одговара ако не докаже да је за штету криво овлашћено лице или лице за које оно 
одговара. 
 
(3) Извођач радова има право на накнаду за вађење потонуле ствари изузев ако је вађење предузео 
против изричите забране овлашћеног лица. 
 
(4) Ако странке другачије не уговоре, накнада за вађење потонуле ствари не може бити већа од 
вриједности извађене ствари. 
 
(5) Ограничење из става 4 овог члана не односи се на накнаду за вађење потонуле ствари које је 
обављено на основу рјешења из члана 127 става 1 овог закона као и за ствари које имају или за које 
се претпоставља да имају обиљежја споменика културе. 
 
(6) Извођач радова, ако није уговорено друкчије, има право залога на извађеној потонулој ствари за 
обезбјеђење накнаде за вађење и чување ствари и може да задржи извађене ствари док му власник 
ствари не плати накнаду, изузев за ствари за које се утврди да имају обиљежје споменика културе. 
 
(7) Право на подношење захтјева за плаћање накнаде за вађење потонуле ствари застаријева 
протеком три (3) године од дана када је обављено вађење потонуле ствари. 
 
 

ГЛАВА IV.  ВАНУГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ВЛАСНИКА БРОДА И БРОДАРА 
 

Члан 131 
(Област примјене) 

 
(1) Одредбе које се односе на вануговорну одговорност власника брода и бродара примјењују се на 
штету коју из вануговорног односа проузрокује пловни и плутајући објекат без обзира на величину 
и намјену, као и ваздухоплови, хидроавиони на води лицима и стварима ван брода као и животној 
средини.  
 
(2) Одредбе које се односе на вануговорну одговорност власника брода не примјењују се на штете 
проузроковане сударом бродова и на нуклеарне штете. 
 

Члан 132 
(Одговорност за смрт и тјелесне повреде) 

 
(1) За смрт и тјелесне повреде купача и других лица које проузрокује брод одговарају власник 
брода и бродар и лице које је у тренутку догађаја управљало бродом: 

a) ако је смрт или тјелесна повреда проузрокована у подручју које је проглашено купалиштем 
или у којем је забрањена пловидба ако се не докаже да је оштећени проузроковао штету 
намјерно или грубом непажњом; 

b) ако је смрт или тјелесна повреда проузрокована у лукама, односно пристаништима, на 
прилазима лукама, односно пристаништима, на уобичајеним пловним путевима, на 
подручју које се искључиво користи за спортску и сличну пловидбу као што су: подручја 
веслачких, једриличарских регата, подручја за скијање на води ако се докаже да је брод 
крив за смрт, односно тјелесну повреду лица; 

c) ако је смрт или тјелесна повреда проузрокована на подручју на којем су забрањени 
поједини начини или средства пловидбе као што су: глисирање, скијање на води, 
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прекорачење брзине и слични начини и средства пловидбе, а смрт, односно тјелесна 
повреда је наступила за вријеме вршења забрањеног начина пловидбе или забрањеним 
средствима пловидбе, ако се не докаже да је оштећени проузроковао штету својом 
намјером или грубом непажњом. 

 
(2) Власник брода и бродар нису одговорни у смислу става 1 овог члана ако им је брод 
противправно одузет. 
 
(3) У случају из става 2 овог члана одговорно је, поред лица које је у тренутку догађаја управљало 
бродом, и лице које је противправно одузело брод. 
 
 
ГЛАВА V.  ОДГОВОРНОСТ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СТВАРИ И ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ   
                        СРЕДИНЕ 

Члан 133 
(Одговорност за оштећење ствари и загађивање животне средине) 

 
(1) Власник брода, односно бродар одговара за штету коју нанесе оперативним обалама, 
лукобранима, односно пристанишним уређајима и постројењима, плутајућим објектима као што су 
балисажне ознаке, плутаче за вез, подводни каблови и цјевоводи и слично и другим објектима у 
луци, односно пристаништу или на води. 
 
(2) Власник брода, односно бродар не одговара за штету из става 1 овог члана у мјери у којој је 
штета проузрокована кривицом правног лица које управља луком, односно пристаништем или је 
одговорно за стање обале, лукобрана, уређаја и постројења. 
 
 (3) Одредбе овог члана примјењују се и на штете које проузрокује брод изливањем или 
избацивањем опасних и штетних материја за животну средину као што су уља, отпадне текућине 
горива и њихових мјешавина, отпадне воде, друге отпадне ствари и друге сличне предмете, осим у 
случајевима из члана 134 овог закона. 

Члан 134 
(Одговорност за загађивање с брода изливањем уља која се превозе као терет) 

 
(1) За штету коју проузрокује брод који превози уље као расути терет изливањем или избацивањем 
тог уља одговара власник брода ако не докаже да је изливање, односно избацивање уља: 

a) посљедица природне појаве, ванредне, неизбјежне или неотклоњиве природе; 
b) изазвано радњом трећег лица које је свјесно дјеловало или пропустило да дјелује у намјери 

да нанесе штету. 
 
(2) Ако власник брода докаже да је штета настала у цјелини или дјелимично зато што је лице које 
је претрпјело ту штету дјеловало или пропустило да дјелује у намјери да проузрокује штету, или из 
крајње непажње тог лица, власник брода може бити у цјелини или дјелимично ослобођен своје 
одговорности. 
 
(3) Захтјев за накнаду штете због загађивања може се поднијети против власника брода на основу 
овог закона. 
 
(4) Захтјев за накнаду штете због загађивања, не може се поднијети против: 

a) лица у служби власника, бродара или њихових пуномоћника или чланова посаде; 
b) другог лица које је, без својства члана посаде, обављало услуге на броду; 
c) наручиоца уговора о превозу укључивши и закупопримца, управитеља или бродара; 



 50 

d) лица које спашава уз пристанак власника или према налогу лучке капетаније, капетаније 
пристаништа; 

e) лица које предузима заштитне мјере; 
f) свих лица у служби власника или његових пуномоћника наведених у тачкама c), d) и e), 

овог става, изузев ако се докаже да је штета настала због радње или пропуста коју су 
наведена лица учинила, било у намјери да проузрокују штету, било из крајње непажње 
знајући да би штета вјероватно могла настати. 

 
 

ТРИНАЕСТИ ДИО – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ    
 

Члан 135 
(Новчане казне од 250 КМ до 7500 КМ) 

 
(1) Новчаном казном од 250 КМ до 7.500 КМ казниће се за прекршај предузеће или друго правно 
лице: 

a) ако не организује надзор обављања послова који се односе на безбједност пловидбе или 
ако не обезбиједи трајно вршење контроле безбједности пловидбе или ако не 
евидентира прописане податке који су од значаја за безбједност пловидбе (члан 10 став 
1 овог закона); 

b) ако по налогу Капетаније, оштећени, насукани или потопљени пловни објекат који 
омета или угрожава безбједност пловидбе представља опасност од загађивања, не 
уклони с пловног пута (члан 15 (2) овог закона); 

c) ако не одржава луку, односно пристаниште у стању које обезбјеђује безбједну пловидбу 
(члан 27 овог закона); 

d) ако не поднесе на одобрење техничку документацију на основу које се брод гради или 
преправља (члан 37 став 1 тачка а) овог закона); 

e) ако стави у пловидбу или држи у пловидби брод без било које од бродских исправа и 
књига прописаних овим законом (чланови 44–53 овог закона); 

f) ако вади потонулу ствар, без одобрења за њено вађење (члан 126 став 2 овог закона). 
 
(2) За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 250 КМ до 3.000 КМ. 
 

Члан 136 
(Новчане казне од 10.000 КМ до 15.000 КМ) 

 
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај страно правно лице: 

a) ако на броду не истакну заставу своје државе, када се налази на унутрашњим пловним 
путевима Босне и Херцеговине на којима важи међународни или међудржавни режим 
пловидбе (члан 13 став 3 овог закона); 

b) ако брод изврши превоз ствари или путника између лука, односно пристаништа Босне и 
Херцеговине (члан 103 став 4 овог закона); 

c) ако страни брод врши превоз који почиње и завршава у лукама, односно пристаништима 
Босне и Херцеговине, без пристајања у страним лукама, односно пристаништима (члан 103 
овог закона). 

 
(2) За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај и заповједник страног брода или лице 
које га замјењује новчаном казном од 1.000 КМ до 1.500 КМ. 
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Члан 137 
(Новчане казне од 125 КМ до 750 КМ) 

 
Новчаном казном од 125 КМ до 750 КМ казниће се за прекршај заповједник домаћег брода или 
лице које га замјењује: 
a) ако брод који има бродску радио-станицу не организује непрекидну службу бдијења у складу с 

прописима о радио-саобраћају (члан 34 ставови 2 и 3 овог закона); 
b) ако на захтјев Капетаније не покаже бродске исправе и књиге (члан 44 став 6 овог закона); 
c) ако брод плови ван одређених граница пловидбе или противно одређеној намјени или ако 

бродом предузме путовање за које брод није оглашен способним (члан 74 овог закона); 
d) ако противно одредбама овог закона бродом који није путнички превози путнике или укрца 

већи број путника од одређеног броја (члан 74 став 9 овог закона); 
e) ако укрца и распореди терет на броду супротно одредби члана 74 става 9 овог закона; 
f) ако у прописаним роковима не врши вјежбе чамцима, осталим средствима за спасавање и 

уређајима за откривање, спречавање и гашење пожара (члан 74 став 1 овог закона); 
g) ако на броду не одржава у исправном стању машине, уређаје и опрему или ако се не стара о 

безбједности бродских уређаја за укрцавање и искрцавање путника, терета и правилном 
укрцавању, смјештају и искрцавању путника (члан 74 став 9 овог закона); 

h) ако прима за члана посаде брода лице које нема бродарску књижицу (члан 74 став 18 овог 
закона); 

i) ако у бродски дневник не унесе у одређеном року и на одређени начин опис догађаја, радњи и 
предузетих мјера које је дужан да унесе у бродски дневник (члан 75 став 4 овог закона); 

j) ако не предузме све потребне мјере за спасавање брода, путника и других лица на броду, а 
пропаст брода је неизбјежна (члан 75 став 1 овог закона); 

k) ако надлежном органу не поднесе извјештај заједно са изводом из бродског дневника о 
догађају који се за вријеме путовања деси на броду, а који угрожава безбједност брода у складу 
с чланом 75 ставом 5 овог закона);  

l) ако не пријави Капетанији самовољно напуштање брода од стране члана посаде, а у 
иностранству овлашћеном представнику Босне и Херцеговине (члан 78 став 3 овог закона); 

m) ако не унесе у бродски дневник разлоге због којих није кренуо у помоћ лицима у опасности и 
предузео њихово спасавање или разлоге због којих није предузео спасавање брода или ствари с 
брода (члан 114 став 4 овог закона). 

 
Члан 138 

(Новчане казне од 125 КМ до 250 КМ) 
 

Новчаном казном од 125 КМ до 250 КМ казниће се за прекршај члан посаде брода ако предмете 
или материје које могу да угрозе безбједност пловидбе баци на пловни пут (члан 15 став 3 овог 
закона). 

Члан 139 
(Новчане казне од 100 КМ до 250 КМ) 

 
Новчаном казном од 100 КМ до 250 КМ казниће се за прекршај лице које управља чамцем, 
односно јахтом: 

a) ако чамац нема исправу о способности за пловидбу (члан 56 (1) и (5) овог закона); 
b) ако чамцем управља лице које није стручно оспособљено да управља чамцем (члан 59 (1) 

овог закона); 
c) ако јахта нема исправу о способности за пловидбу (члан 61 став 4 овог закона). 

 
Члан 140 

(Новчане казне од 200 КМ до 500 КМ) 
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Новчаном казном од 200 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај власник плутајућег објекта: 

a) ако је без одобрења поставио, односно премјестио плутајући објект на унутрашњим водама, 
обалама или дну тих вода (члан 64 став 2 овог закона), 

b) ако није у прописаном року поднио захтјев Капетанији за брисање плутајућег објекта из 
одговарајућег уписника (члан 100 (4) овог закона). 

 
Члан 141 

(Новчане казне од 100 КМ до 250 КМ) 
 

Новчаном казном од 100 КМ до 250 КМ казниће се за прекршај власник чамца: 
a) ако на чамцу не држи исправу о способности чамца за пловидбу и исправу о стручној 

оспособљености за управљање чамцем (члан 56 (1) овог закона); 
b) ако није у прописаном року поднио захтјев Капетанији за брисање чамца из одговарајућег 

уписника (члан 100 (4) овог закона). 
 

Члан 142 
(Заштитна мјера) 

 
(1) Поред казне за прекршај из чланова 137 и 138 овог закона, заповједнику брода, односно члану 
посаде брода може се као заштитна мјера забранити вршење свих или појединих овлашћења за 
вршење послова одређеног звања на било којем броду у трајању од једне године. 
 
(2) Поред казне за прекршај из члана 136 овог закона, може се као заштитна мјера изрећи 
забрана страном броду, односно страном власнику брода да упловљава у унутрашње воде 
Дистрикта у трајању од једне године. 

ЧЕТРНАЕСТИ ДИО –   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 143 
(Примјена других прописа) 

 
На односе који нису уређени међународним споразумима, овим законом, другим законима и 
прописима Дистрикта примјењују се и обичаји. 

 
Члан 144 

(Примјена прописа)  
 

На односе који нису регулисани овим законом примјењују се прописи о поморској и унутрашњој 
пловидби који су се примјењивали до ступања на снагу овог закона, под условом да нису у 
супротности са овим законом, уставом, другим законима Дистрикта и Босне и Херцеговине. 

 
Члан 145 

(Признавање звања и овлашћења) 
 

До доношења прописа о звањима, стручној спреми и овлашћењима чланова посаде бродова, а који 
су држављани Босне и Херцеговине, досадашња стечена звања и овлашћења, као и бродарске и 
поморске књижице признају се као пуноважне исправе чланова посаде. 

 
Члан 146 
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(Ступање на снагу) 
 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине''. 
 
 
Број: 01-02-105/08                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
Брчко, 11. јуна 2008. године                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                                Проф. др Милан Томић, с.р. 
 
 
 


