
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Правни основ за доношење Предлог уредбе о допуни Уредбе о условима за 

пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама, садржан је у члану 40. 

став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон, 113/17 - др. 

закон, 41/18, 95/18 - др. закон, 37/19 - др. закон и 9/20). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Уредбa о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС”, број 96/14) донета је на основу овлашћења из члана 40. 

став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Уредбом се поред 

осталог прописују услови за пловидбу и правила пловидбе на унутрашњим водама. 

Због повећања водног транспорта, повећања брзине којом бродови плове, указала 

се да се због безбедности пловидбе преко међународних и међудржавних водних 

путева Дунав, Сава и Тиса убудуће не могу развлачити ужад која служе за 

покретање скела које немају сопствени погон, а да се постојеће скеле могу 

користити ако их покреће чамац на моторни погон, услед чега ће оне знатно 

убрзати своју пловидбу и омогућити несметано одвијање пловидбе осталих 

учесника у пловидби. Огранизацију рада постојећих скела које користе уже за 

прелазак пловног пута реке Тисе у селу Тараш и Бачком Петровом селу врше 

Општине Зрењанин и Бечеј, које ће сносити трошкове набавке чамаца, чија је 

набавна цена око 800.000,00 динара. Пловидба скела на уже слободна је на реци 

Велика Морава и осталим државним водним путевима. 

Из наведених разлога неоходно је доношење Уредбе о допуни Уредбе о 

условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама 

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога уредбе прописано је да скела која не плови слободно и која 

користи уже за прелаз преко пловног пута не може да се употребљава на 

међународним и међудржавним водним путевима. 

Чланом 2. Предлога уредбе прописана је казнена одредба за употребу скеле која 

користи уже на међународним и међудржавним водним путевима. 

Чланом 3. Предлога уредбе прописано је да Уредба ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

      IV Разлози због којих је неопходно да се донесе ова уредба у складу са чланом 

17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Влада којој је престао мандат доноси ову уредбу јер је доношење исте 

неопходно због потребе Републике Србије за повећањем безбедности учесника у 

пловидби на њеним међународним и међудржавним водним путевима.  

 

V ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење ове Уредбе нису потребна финансијска средства из Буџета.  


