
 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тачка 13. 

Устава Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, 

режим и безбедност у свим врстама саобраћаја. 

 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 

 

Нацрт закона о хидрографској делатности (у даљем тексту: Нацрт закона) има за 

циљ да се уреди правни оквир за обављање хидрографске делатности који до данас није 

био успостављен.  

Хидрографија се бави мерењем и описом физичких карактеристика река и језера, 

као и предвиђањем њихових промена током времена, пре свега у циљу безбедне пловидбе 

и подршке свим осталим пловидбеним активностима, укључујући и економски развој, 

безбедност, научна истраживања и заштиту животне средине. 

Нацртом закона се дефинише обухват хидрографске делатности у смислу да 

обухвата више врста активности, као што су хидрографски и топографски премери на 

унутрашњим водним путевима, прикупљање података из хидрографије, картографије, 

пловидбе, геологије речног дна, израда, издавање и одржавање пловидбених карата и 

публикација и др. 

Нацртом закона прописује се надлежност Дирекције за водне путеве, као органа у 

саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да обавља послове у 

оквиру хидрографске делатности, а који обухватају: хидрографске и топографске премере 

на унутрашњим водним путевима, снимање објеката у речном кориту, прикупљање и 

одржавање базе података из хидрографије, картографије и пловидбе, геологије речног дна, 

вођење Централне базе хидрографских података, израду, пројектовање, издавање и 

одржавање службених пловидбених карти и публикација у складу са стандардима и 

препорукама Мeђународне хидрографске организације (у даљем тексту: МХО), издавање 

пловидбених карти и публикација, прикупљање, обраду и размену хидрографских и 

пловидбених обавештења ради одржавања у ажурном стању службених пловидбених 

карти и публикација, као и организовање мреже хидро-метео станица за прикупљање 

хидрографских и других података од значаја за пловидбу.  

Нацртом закона се уређују услови које морају да испуне правна лица која, за 

потребе Дирекције за водне путеве, као и других правних и физичких лица, врше 

хидрографски премер, као и снимање објеката у речном кориту. С тим у вези, Нацртом 

закона даје се правни основ за доношење подзаконског акта којим ће се ближе прописати 

услови у погледу техничке опреме и одговарајућих мерних уређаја за хидрографски 

премер и дубине, као и други технички услови које морају да испуне ова лица. Нацртом 

закона прописује се да правно лице мора да испуни услов у погледу кадровског 

капацитета, и то да има најмање једно лице запослено са високом стручном спремом или 

завршеним специјалистичким студијама из области грађевинско инжењерство, смер 
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хидротехника, једно лице са лиценцом одговорног пројектанта геодетских пројеката, једно 

лице  са лиценцом за одговорног извођача геодетских радова и као два лица са лиценцама 

за обављање хидрографских послова издатих од стране МХO или институција признатих 

од стране МХO. Испуњеност услова и издавање решења у надлежности је Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Све претходно наведено треба да обезбеди 

да се хидрографска активност у Републици Србији обавља у складу са међународним и 

европским стандардима, а у циљу подизања нивоа безбедности пловидбе. 

У циљу примене модерних система у овој области, предвиђа се да ће Дирекција за 

водне путеве успоставити и управљати Централном базом хидрографских података као 

интегрисаним информационим системом који ће на основу системског прикупљања 

података обављањем хидрографске делатности, производити и размењивати информације 

од значаја за безбедност пловидбе, заштиту животне средине и искоришћавање водних 

ресурса. 

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА ЗАКОНА 

 

У члану 1. Нацрта закона прописан је предмет уређивања. 

У члaну 2. Нацрта закона прописано је значење појединих израза. 

У чл. 3. и 4. Нацрта закона прописана је хидрографска делатност. 

У члану 5. Нацрта закона прописана је надлежност за вршење послова 

хидрографске делатности. 

У члану 6. Нацрта закона прописани су услови које морају да испуне правна лица за 

вршење послова хидрографског премера на унутрашњим водним путевима. 

У чл. 7, 8. и 9. Нацрта закона прописан је начин обављања послова у оквиру 

хидрографске делатности. 

У члану 10. Нацрта закона прописане су обавезе правног лица које врши послове у 

оквиру хидрографске делатности на унутрашњим водним путевима. 

У члану 11. Нацрта закона прописана је обавеза употребе пловидбених карти. 

У члану 12. Нацрта закона прописана су ограничења у односу на располагање 

пловидбеним картама. 

У члану 13. Нацрта закона прописана је Централна база хидрографских података. 

 У чл. 14, 15. и 16. Нацрта закона прописана је употреба података добијених 

обављањем хидрографске делатности. 

У чл. 17, 18. и 19. Нацрта закона прописан је надзор над спровођењем закона. 

У чл. 20. и 21. Нацрта закона прописане су казнене одредбе. 

У члану 22. Нацрта закона прописани су рокови за доношење подзаконских аката. 

У члану 23. Нацрта закона прописана је прелазна одредба. 

У члану 24. Нацрта закона прописанo  је ступање закона на снагу. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 
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      За спровођење овог закона није потрено обезбедити средства у буџету Републике 

Србије за 2019, 2020.  и 2021. годину.  

     За спровођење овог закона потребно је обезбедити средства из буџета Репубике 

Србије за 2023. годину за запошљавање пет државних службеника у Дирекцији за водне 

путеве и то: два државна службеника са стеченим звањем из научне области физичке науке 

– метеролог, 1 државног службеника са стеченим звањем из области грађевинско 

инжењерство – смер хидрологија и 2 државна службеника из области електротехничко и 

рачунарско инжењерство. 

      За запошљавање пет нових државних службеника за обављање послова у Дирекцији 

за водне путеве који се односе на послове хидрографске делатности која је дата у 

надлежност наведеној дирекцији од којих два државна службеника у звању самосталнoг 

саветникa, два државна службеника у звању саветника и једног државног службеника у 

звању вишег саветника, (за самосталне саветнике 1.484. 000,00 динара x 2 = 2.968.000,00 

динара), (за вишег саветника 1.854.000,00 динара x 1 = 1.854.000,00 динара), (за саветнике 

1.188.000,00 x 2 = 2.376.000,00 динара) потребно је према пројекцији Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве у Буџету 

Републике Србије за 2023. годину за плате запослених, уплате пореза и доприноса 

обезбедити укупан износ од  7.198.000,00 динара. 


