
ЗАМЕНА ДОЗВОЛЕ УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА 

 

До усвајања Правилника о условима које морају да испуњавају лица за 
управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и 
начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину 
издавања и трајања дозволе за управљање ("Сл. гласник РС", бр. 86/2014 и 
57/2015), дозволе за управљаче моторним чамцима издаване су с 
неограниченим роком важности и важиле су за пловидбу домаћим и иностраним 
водама. 

Усвајањем поменутог Правилника,  чланом 25. рок трајање дозволе за 
управљача чамцем и Међународне дозволе за управљача пловилом за 
рекреацију је десет година од дана издавања.  

Рок трајања дозволе која се издаје уместо дозволе која је изгубљена, оштећена, 
или која је издата по ранијим прописима је исти као и рок до када је важила та 
дозвола, односно највише десет година од дана издавања.  

Чланом 26. регулисан је поступак продужења дозволе, при чему је прецизирано 
да се лицу које је навршило 65 година старости, дозвола продужава на три године 
или на краћи рок, уколико је то наложено обавезним лекарским уверењем које не 
сме бити старије од 6 (шест) месеци у тренутку подношења. 

 

ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА 

УНУТРАШЊИМ ВОДАМА ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018), чланом 61. у ставу 2. 

прописан је крајњи рок у ком се обрасци дозвола за управљача и руковаоца 

чамца, издатих по раније важећим прописима, морају заменити обрасцима 

прописаним Правилником ("Сл. гласник РС", бр. 86/2014 и 57/2015). 

Цитирамо одредбу става 2. члана 61. Закона о изменама и допунама Закона о 

пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018): 

Обрасци дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на 

пловећем постројењу које су издате у складу са Правилником о програму и 

начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца 

чамца („Службени гласник РС”, број 18/97) и Правилником о начину стицања 

стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених 

пловних објеката („Службени гласник СРС”, број 19/78), замениће се за 

одговарајуће обрасце дозвола за управљача чамцем које се издају у складу 

са Правилником о условима које морају да испуњавају лица за управљање 

чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања 

стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања 

дозволе за управљање („Службени гласник РС”, бр. 86/14 и 57/15), најкасније до 

31. децембра 2019. године. 

 



Да би управљачи и руковаоци чамцем могли да замене дозволе, потребно је да 

у канцеларији надлежне капетаније поднесу: 

1. Захтев за издавање дозволе за управљача чамцем категорије А / 

категорије Б (изглед обрасца дат је у прилогу овог текста); 

2. Прилоге: 

2.1. фотокопију или очитану личну карту; фотокопију пасоша за странце 

2.2. Стару дозволу за управљача/руковаоца чамца или морнара на пловећем 

постројењу 

2.3. Са навршених 65 година живота, обавезан лекарски преглед за 

управљача моторног чамца издат до Медицине рада 

2.4. Две фотографије величине 30х35 мм 

2.5. Уплатницу на 810,00 динара, на име административне таксе, прималац 

Буџет Републике Србије, жиро рачун 840-742221843-57, бр. модела 97, 

позив на број 50-016. 

 

Приликом подношења захтева за замену обрасца дозволе, потребно је 

нагласити да ли се жели само дозвола за унутрашње воде или и дозвола која 

важи и у иностранству. За издавање ове додатне дозволе плаћа се посебна 

такса и нису потребни додатни прилози.  

Таксе за међународну су 204,00 дин и 1040,00 динара. 

Међународна се добија на основу домаће. Ако је стара домаћа издата пре 

августа 2014. онда ће међународна важити и на мору. 

Ако сте полагали после августа 2014. године, можете добити међународну 

дозволу, али важи само на унутрашњим водама. 

 

Уколико дозволу не замените до Нове године, мораћете поново да 

полажете испит, а дозволу за море нећете добити! 

 

Састављач овог текста захваљује се љубазним службеницима капетаније у 

Београду који су пружили неопходне информације и додатна објашњења. 

 

 

 

  



ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ 

ЧАМЦА – ЗА СРБИЈУ 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА 

 

 

 

 



ТАКСЕ КОЈЕ СЕ УПЛАЋУЈУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ 

ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА 

 

 


