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Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна 

организација, у свом саставу има Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, 

анализу и превенцију узрока несрећа, у чијој надлежности је обављање стручних послова 

који се односе на истраживање врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских 

несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и 

пловидбених незгода у водном саобраћају. 

На основу члана 7. Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 66/15 и 83/18), Сектор за истраживање несрећа у 

водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа, подноси Извештај за 2017. 

годину. 
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1.     Центар  

Центар је основан у складу са Законом о истраживању несрећа у ваздушном, 

железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 66/15 и 83/18).  

У оквиру Центра постоје: Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају, 

Сектор за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу, Сектор 

за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа и Група 

за финансијске, правне и кадровске послове (структура Центра приказана је на слици 1.1.). 

 

Слика 1.1. Структура Центра 

 

Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока 

несрећа је постао функционалан од 01.06.2017. године, има главног истражитеља за водни 

саобраћај и саветника за анализу узрока несрећа. 

Центар, Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију 

узрока несрећа, је самосталан у раду и независан од свих других органа и организација 

надлежних за водни саобраћај као и свих правних и физичких лица чији интереси могу бити 

супротни задацима и овлашћењима Центра. 

Стручни послови који се односе на истраживања несрећа су независни од кривичних 

истрага или других паралелних истрага којима се утврђује одговорност или одређује степен 

кривице. 
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Истраживање и откривање узрока несрећа нема за циљ утврђивање кривичне, 

привреднопреступне, прекршајне, дисциплинске, грађанскоправне или неке друге 

одговорности. 

Основни послови Центра, Сектора за истраживање несрећа у водном саобраћају, 

анализу и превенцију узрока несрећа су: 

➢ Истраживање врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, 

поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и 

пловидбених незгода на унутрашњим пловним путевима, 

➢ Израда и објављивање коначних извештаја о спроведеним појединим 

истраживањима који садржи безбедносне препоруке ради  повећања безбедности у 

водном саобраћају. 

Центар обавља и остале послове предвиђене Законом о истраживању несрећа у 

ваздушном, железничком и водном саобраћају („ Службени гласник РС“ број 66/15 и 83/18). 

 

2.  Истражни поступак у области водног саобраћаја 

2.1.    Врсте пловидбених несрећа и незгода 

Према Закону о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају („ Службени гласник РС“ број 66/15 и 83/18) несреће и незгоде у водном 

саобраћају могу бити: 

1. Врло озбиљна поморска несрећа је поморска несрећа која за последицу има 

потпуни губитак брода, смрт или озбиљно загађење морске средине настало у вези 

са радом брода. 

2. Озбиљна поморска несрећа је поморска несрећа која укључује пожар, експлозију, 

судар, насукавање, удар, оштећење од невремена, оштећење ледом, напукнуће трупа 

или предпостављени недостатак на трупу и др. што има за последицу немогућност 

рада главних погонских уређаја, веће оштећење надвођа, озбиљно оштећење 

структуре (као што је подводног дела трупа) што чини брод неспособним за 

пловидбу, загађење морске средине у којој је дошло до изливања више од 50 т нафте 

и нафтних деривата и других опасних материја или квар, односно оштећење које 

захтева тегљење или помоћ са обале. 

3. Поморска несрећа је догађај или низ догађаја који су настали као непосредна 

последица управљања бродом или рада брода при чему је настала било која од 

следећих последица: смрт или тежа телесна повреда лица, нестанак лица са брода, 

губитак, предпостављени губитак или напуштање брода, већа штета на броду, 

насукање или онеспособљавање брода или учешће брода у судару, већа штета 

настала на објектима поморске инфраструктуре која може озбиљно да угрози 

безбедност брода, другог брода или појединца, већа штета морској средини изазвана 

оштећењем брода или бродова. 

4. Поморска незгода је догађај или низ догађаја који се разликују од поморске несреће 

који су настали као непосредна последица рада брода који је у опасности или који 

могу да угрозе безбедност брода, лица на броду или морску средину. 

5. Озбиљна пловидбена незгода на унутрашњим водама је ванредни догађај, настао 

у пловидби или искоришћавању брода унутрашње пловидбе, водног пута или 

објеката безбедности пловидбе на њему, при којем је дошло до потпуног губитка 

брода, смрти или тешке телесне повреде или штете животној средини изливањем 

више од 50t нафте и нафтних деривата. 
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6. Пловидбена незгода на унутрашњим водама је ванредни догађај, настао у пловидби 

или искоришћавању брода унутрашње пловидбе, водног пута или објеката 

безбедности пловидбе на њему, при којем је дошло до материјалне штете, загађења 

животне средине, људских жртава или телесне повреде. 

 

2.2.    Орган надлежан за безбедност пловидбе на унутрашњим водама 
 

Инспекцијски надзор врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Сектор за инспекцијске послове, Одсек за инспекцијске послове 

безбедности пловидбе. У вршењу инспекцијског надзора инспектор прегледа пловила, 

бродске исправе и књиге, исправе чланова посаде брода и других пловила, луке, 

пристаништа, привремена претоварна места, марине, водни пут, пловидбу, изградњу 

објеката на пловном путу који утичу на безбедност пловидбе, објекте безбедности 

пловидбе, загађивање животне средине са пловила, превоз путника и ствари, као и другу 

потребну документацију од значаја за инспекцијски надзор. Инспектор безбедности 

пловидбе врши и увиђај озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде на унутрашњим 

пловним путевима према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 

гласник РС“ бр.73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18) и Правилнику о 

начину испитивања пловидбених незгода пловила („Службени гласник РС“ број 113/13). 

 

2.3.    Обавеза пријављивања 

Органи и организације, бродари, поморске компаније, заповедник брода или лице 

које га замењује, други чланови посаде брода, лица која су учествовала у врло озбиљној 

поморској несрећи, озбиљној поморској несрећи, поморској несрећи, поморској незгоди, 

озбиљној пловидбеној незгоди и пловидбеној незгоди, као и сва друга правна и физичка 

лица која имају сазнања о томе морају без одлагања да обавесте Центар. 

 

2.4.    Обавеза истраживања 

После врло озбиљне поморске несреће и поморске несреће мора се спровести 

безбедносна истрага ако су учествовали поморски бродови који вију заставу Републике 

Србије или ако држава има битан интерес без обзира на место  врло озбиљне поморске 

несреће и поморске несреће. 

У случају озбиљних поморских несрећа Центар пре доношења одлуке о покретању 

безбедносне истраге, обавља претходну процену о потреби предузимања безбедносне 

истраге. Ако донесе одлуку да нема потребе да спроводи безбедносну истрагу, разлоге за 

такву одлуку мора забележити и доставити Европској комисији. У случају поморских 

незгода, Центар доноси одлуку о потреби предузимања безбедносне истраге.  

После сваке озбиљне пловидбене незгоде у унутрашљој пловидби мора се спровести 

безбедносна истрага, ако се догоди на водном путу Републике Србије, без обзира на заставу 

чију брод вије.  

У случају пловидбених незгода Центар, пре доношења одлуке о покретању 

безбедносне истраге, обавља процену о потреби предузимања безбедносне истраге при 

чему узима у обзир тежину пловидбене незгоде, врсту брода и терета на њему, као и 
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могућност да резултати безбедносне истраге могу утицати на спречавање пловидбених 

незгода.  

 

2.5.    Безбедносна истрага 

Безбедносна истрага у водном саобраћају врши се у циљу повећања безбедности 

пловидбе, спречавања загађења морске средине, водотока са брода и смањења опасности 

од настанка врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће, поморске несреће, 

поморске незгоде, озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде. 

Правилником о начину спровођења поступка истраживања несрећа и незгода у 

поморској пловидби („ Службени гласник РС“ број 50/16), прописује се начин спровођења 

поступка истраживања врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, 

поморских несрећа и поморских незгода у поморској пловидби,као и начин праћења 

примене безбедносних препорука. Одредбе наведеног правилника примењују се и на 

истраживање озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у унутрашњој 

пловидби, осим одредби које се односе на обавешравање и унос података у Европску 

информациону платформу за поморске нсреће (ЕCIP). 

За потребе истраге сваке несреће и незгоде у поморској пловидби, сваке озбиљне 

пловидбене незгоде и пловидбене незгоде у унутрашњој пловидби Директор Центра 

образује Решењем радну групу коју води главни истражитељ у водном саобраћају. За 

чланове радне групе се именују остали запослени Центра односно Сектора за истраживање 

несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа који учествују у 

пословима истрага несрећа и незгода као и стручна лица изван Центра. 

Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока 

несрећа у току 2017. године није покренуо ниједну безбедносну истрагу. 

 

2.6.    Извештај о истрази 

Правилником о садржини извештаја о безбедносној истрази, садржини обавештења, 

садржини и начину вођења базе података о безбедносној истрази несрећа и незгода у 

водном саобраћају („ Службени гласник РС“ број 26/16) се ближе прописује садржина 

извештаја о безбедносној истрази. 

После безбедносне истраге у водном саобраћају Центар сачињава и објављује 

извештај о истрази који нарочито садржи податке о броду, податке о пловидби, податке о 

поморским несрећама и незгодама, податке о пловидбеним незгодама у унутрашњој 

пловидби, укљученост обалних служби и деловање у нужди у поморској пловидби, опис 

догађаја, анализу, закључке и безбедносне препоруке  и прилоге. Извештај не садржи 

податке о личности. Извештај о истрази може бити: поједностављени извештај, коначни 

извештај и привремени извештај.  
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2.7.    Безбедносне препоруке 

Центар издаје безбедносне препоруке на основу анализе података и укупних 

резултата спроведене истраге у водном саобраћају. 

Безбедносне препоруке се упућују странама на које се доносе, надлежним органима 

и организацијама у Републици Србији, као и надлежним органима и организацијама 

заинтересованих држава и међународних организација. 

Органи и организације којима су упућене безбедносне препоруке, осим надлежних 

органа и организација других заинтересованих држава, дужни су да предузму одговарајуће 

мере у циљу њиховог спровођења, те да најмање једном годишње поднесу извештај центру 

о предузетим мерама или су планиране да се предузму. 

Доношење безбедносних препорука има за циљ превенцију и побољшање свих 

техничко-експлоатационих елемената у функцији безбедности пловидбе. 

Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока 

несрећа у току 2017. године донео је две безбедносне препоруке под бројем 01/2017 и 

02/2017, исте су објављене на интернет сајту Центра (преглед безбедносних препорука у 

2017.години дат је у табели 2.7.1.). 

 

Редни 

број 

Безбедносна 

препорука, број 

Датум Кратак опис 

 

 

1. 

 

 

01/2017 

 

 

07.08.2017. 

Безбедносна препорука односи се на моделе пловидбе  

и најмањи број чланова посаде које морају имати 

бродови и друга пловила трговачке морнарице 

унутрашње пловидбе, звања и овлашћења о 

оспособљености које морају да имају ти чланови 

посаде, начин функционисања пловидбе и 

максимално трајање пловидбе, периоди одмора за 

сваки начин функционисања пловидбе. 

 

2. 

 

02/2017 

 

28.09.2017. 

Безбедносна препорука односи се на начин 

обележавања  потонуле потиснице „71161“ на 1165 

km+ 700m, реке Дунав од стране Дирекције за водне 

путеве и доношње саопштења бродарству надлежне 

Лучке капетаније. 
Табела 2.7.1.  Преглед безбедносних препорука у 2017.години 

 

 

 

 


