
                                                                                                                           ПРАВИЛНИК 

                                              О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ЧЛАНОВА ПОСАДЕ ПЛОВИЛА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

                                                                                                                ("Сл. гласник РС", бр. 17/2009) 

Члан 1 

Овим правилником уређују се услови у погледу здравствене способности коју морају да испуњавају чланови посаде пловила 
унутрашње пловидбе, врсте и начин обављања здравствених прегледа чланова посаде, начин обављања обавезне 
имунизације против одређених заразних болести, као и утврђивање крвне групе и Ph-фактора код тих лица. 

Члан 2 

(1) Члан посаде је способан за рад на пловилу уколико се здравственим прегледом утврди да је тјелесно и душевно здрав, 
односно да не болује од болести, те да нема другу трајну или привремену спријеченост за рад као члан посаде. 
(2) Здравствена способност за рад на пловилу у својству члана посаде доказује се увјерењем о здравственој способности. 
(3) Члан посаде који нема увјерење о здравственој способности не може се укрцати на пловило. 
(4) У увјерењу о здравственој способности назначени су послови, односно радни задаци за које је прегледано лице 
здравствено способно да обавља на пловилу, крвна група и Rh-фактор. 

Члан 3 

Под здравственим прегледом чланова посаде из члана 1. овог правилника подразумијевају се: 
а) претходни здравствени преглед, који се обавља прије издавања бродарске књижице, 
б) редовни здравствени преглед, који се обавља приликом продужења важења бродарске књижице и прије сваког новог 
заснивања радног односа, односно укрцаја на пловило и који се обавља сваке двије године, а редовни преглед лица млађих 
од 18 година обавља се сваких шест мјесеци и 
в) ванредни здравствени преглед, који се обавља након редовних прегледа и приликом издавања увјерења за одређена звања 
на броду, послије привремене спријечености за рад која је трајала дуже од 30 дана, послије несрећног случаја, бродолома, на 
захтјев заповједника пловила, капетаније и на лични захтјев члана посаде. 

Члан 4 

Претходни здравствени преглед из члана 3. тачка а) овог правилника обухвата: 
а) анамнестичке податке, личне, радне, садашње стање, 
б) антропометријске податке са БМИ, 
в) клинички преглед, и то: 
1) коже и видљивих слузница, 
2) главе, органа вида, 
3) органа слуха, 
4) усне шупљине, 
5) врата, грудног коша, 
6) плућа, 
7) срца, 
8) трбуха и трбушних органа, 
9) мокраћно-полног система, 
10) локомоторног система и 
11) кичме; 
г) испитивање функције вида, и то: 
1) оштрина вида на близину и даљину - оптотипом, 
2) бинокуларног вида, 
3) форије, 
4) фузије, 
5) колорног вида - псеудоизохроматским таблицама, 
6) дубинског вида, 
7) видног поља - уређајима за мултифункционално испитивање вида и 



8) одређивање адаптације на таму - никтометрима; 
д) испитивање функције слушног апарата, и то: 
1) тонска лиминирана аудиометрија и 
2) испитивање вестибулариса тестовима орто и динамостатике; 
ђ) психолошку обраду, која обухвата: 
1) испитивање општих и посебних когнитивних способности (PNT, TN, RSB, RPM и сл.), 
2) процјену способности личности, 
3) емоционалне стабилности (станд. психолошки интервју, EPQ, MMPI, Cornell indeks и сл.), 
4) испитивање психомоторних и сензомоторних способности (Борнаделова синусоида, Гибсонов спирални лабиринт, CRD 
серија) и 
5) процјену мотивације интервјуом; 
е) ЕКГ у мировању, 
ж) спирометрију; 
з) ТРГ срца и плућа; 
и) лабораторијске претраге СЕ, ККС, ШУК, урин, столица на паразите и 
ј) тестови на дроге (канабиноиди / ТХЦ, опијати / морфин, кодеин и хероин, кокаин / бензоилкгонин, екстази, спед, 
амфетамин, метамфетамин, медатод и други). 

Члан 5 

Редовни здравствени преглед из члана 3. тачка б) овог правилника обухвата: 
а) клинички преглед, 
б) испитивање функције органа вида и слуха као код прегледа из члана 4. овог правилника, 
г) испитивање вестибуларних функција као код прегледа из члана 4. овог правилника, 
д) ЕКГ у мировању, 
ђ) спирометрију и 
е) лабораторијске претраге као у тачки 4. овог правилника. 

Члан 6 

Ванредни преглед из члана 3. тачка в) овог правилника обавља се приликом издавања овлашћења за одређена звања на 
броду и обухвата обавезно испитивање функције вида и аудио-вестибуларног апарата као у члану 4. овог правилника. 

Члан 7 

Здравствене прегледе из чл. 4, 5. и 6. овог правилника обављају специјалиста медицине рада и психолог, те дају мишљење о 
здравственој способности. 

Члан 8 

(1) Лица која на броду раде у својству члана посаде на пословима за пружање здравствене заштите, хигијенске његе или на 
радним мјестима на којима долазе у непосредан контакт са животним намирницама и предметима опште употребе, морају у 
погледу здравственог стања испуњавати услове одређене прописима из области заштите од заразних болести. 
(2) Имунизација, серопрофилакса и хемопрофилакса против заразних болести обавља се у складу са прописима из става 1. 
овог члана. 

Члан 9 

Под контраиндикацијом или трајном спријеченошћу за рад на броду код здравствених прегледа из члана 3. т. а) и б) сматрају 
се: 
а) неуролошка обољења, и то: 
1) епилепсија и друге болести које могу довести до привременог губитка или поремећаја свијести, 
2) стања и обољења која се манифестују ригором, брадикинзијом, тремором, оштећењем неуро-мускуларних рефлекса, 
појавом невољних покрета, хореатетозних, атетозних, 
3) стања послије повреде главе са трајним неуролошким симптомима или знацима, психички поремећаји, 
4) васкуларне главобоље, мигрена трајног карактера и мигрена са неуролошким компликацијама, аномалије, повреде и 
обољења нерава, кичмених корјенова и кичмене мождине - кранијални и периферни живци, 
5) све врсте бенигних и малигних тумора CNS и кичмене мождине, 



6) прогресивна мишићна и неуромишићна обољења неспецифична и специфична запаљења, дегенеративна и 
демијелинизирајућа обољења нервног система и 
7) цереброваскуларне болести; 
б) душевна обољења и стања, и то: 
1) анксиозност или депресија тежег степена праћена поремећајем концентрације, памћења и психомоторне координације, 
2) акутне психотичне епизоде било ког типа или узрока, 
3) хронична шизофренија и суманути поремећаји који отежавају професионалну и социјалну адаптацију, 
4) деменција или било који органски поремећај, 
5) поремећај развоја психе и душевна заосталост, 
6) емоционална и социјална незрелост, неприлагођено понашање, 
7) сексуална девијантна понашања и настраности, 
8) интелектуална инсуфијенција, дефицит специфичних когнитивних способности које се очитују као смањење пажње и 
концентрације, поремећај перцепције, мишљења и памћења, 
9) поремећаји понашања и душевни поремећаји послије повреде главе и 
10) злоупотреба, коришћење и зависност од психоактивних супстанци и алкохола; 
в) стања и обољења кардиоваскуларног система, и то: 
1) урођене и стечене срчане мане срца са поремећајем ритма и ејекционом фракцијом мањом од 50%, 
2) сва стања кардиоваскуларног система која захтијевају континуирану антикоагулантну терапију, 
3) пребољели инфаркт миокарда са ејекционом фракцијом испод 50%, 
4) сва обољења миокарда праћена смањењем ејекционе фракције испод 50%, 
5) исхемијска болест срца са ангинозним боловима у миру и при оптерећењу, 
6) поремећаји срчаног ритма који могу довести до синкопалних стања, 
7) имплантирани пејсмејкер, 
8) артеријска хипертензија са вриједностима 160/100 мм ХГ уз терапију, знаци компликација на крвним судовима очног дна, 
мозга, срца или бубрега и 
9) урођене и стечене болести крвних судова и срца са знацима органских ангиопатија; 
г) стања и обољења респираторног система, и то: 
1) хронична опструктивна болест плућа тешког степена са FEV1 испод 50% норме CECA, 
2) средње тешка бронхијална астма према класификацији Европског респираторног друштва, 
3) хронична рестриктивна плућна болест са смањењем VC испод 50% норме CECA, 
4) хронична плућна инсуфицијенција у мировању било ког узрока и 
5) неоплазме плућа и плеуре до двије године послије дијагностификовања и лијечења и рецидиви; 
д) стања и обољења вида, и то: 
1) птоза горњих очних капака који досежу до половине зјенице, 
2) страбизам, 
3) парализа или пареза очних мишића са диплопијом или без ње, 
4) нистагмус при погледу право, 
5) јача замућења рожњаче која компромитују видну оштрину, 
6) хиперметропија већа од наведених ограничења по здравственим групама, 
7) миопа већа од наведених ограничења по здравственим групама, 
8) астигматизам већи од наведених ограничења по здравственим групама, 
9) глауком примарни и секундарни који компромитује видне функције изнад дозвољених, 
10) сужење видног поља веће од 20 степени у било ком меридијану, 
11) катаракта прогредијентна која компромитује видне функције изнад дозвољених по групама, 
12) сви облици скотома, 
13) афакија која компромитује видне функције изнад дозвољених по групама, 
14) аблација рожњаче која компромитује видне функције изнад дозвољених по групама, 
15) болести мрежњаче и судвњаче које су праћене падом видних функција, 
16) болести очног нерва праћене падом оштрине вида и видног поља, 
17) поремећај колорног и стереоскопског вида, 
18) поремећај адаптације на таму и 



19) анофталмија; 
ђ) стања и обољења органа слуха и равнотеже, и то: 
1) сва обољења стања вестибуларног апарата са поремећајем равнотеже и 
2) сва обољења и стања праћена губитком слуха по Fovler Sabinovim таблицама од преко 7%; 
е) стања и обољења органа за варење, и то: 
1) рецидивирајућа улкусна болест, Chronova болест, улцерозни колитис, синдром лоше пробавне апсорпције, 
2) тежи облик хроничног панкреатититса, литијазе и 
3) хронични активни хепатитис, цироза јетре компензована и декомпензована; 
ж) стања и обољења ендокриног система и метаболички поремећаји, и то: 
1) дијабетес мелитус инзулин зависни и инзулин независни са компликацијама, 
2) дијабетес инсипидус, 
3) тежи облици хипертиреозе, 
4) тежи облици хипотиреозе, 
5) хипо и хиперфункција надбубрега и 
6) фиохромоцитом; 
з) стања и обољења крвотворних органа и крви, и то: 
1) мегалобијасне анемије са компликацијама на нервном и кардиоваскуларном систему, 
2) некомпензоване хемолитичке анемије, 
3) инсуфицијенција коштане сржи, 
4) полицитемија са компликацијама, 
5) тромбоцитопенија са бројем тромбоцита уз терапију мањим од 100 x 10/Л, 
6) хемофилија са коштано-зглобним промјенама, 
7) спленектомија због болести и траума, 
8) хроничне леукемије и друге мијелопролиферативне болести и 
9) плазмоцитом са бубрежном инсуфицијенцијом, изразитијим промјенама на костима, срчаном инсуфицијенцијом и 
инсуфицијенцијом коштане сржи; 
и) стања и обољења уринарног система, и то: 
1) хронична бубрежна инсуфицијенција, 
2) нефротски синдром са израженом протеинуријом преко три грама дневно, 
3) ренална гликозурија праћена повишеним вриједностима шећера у урину, 
4) парцијални или тотални Fanconijev синдром праћен аминоацидуријом, гликозуријом, фосфатуријом, 
5) тубулопатије праћене поремећајем ацидобазног и / или електролитног баланса, 
6) хронични пијелонефритис праћен хроничном бактериуријом, литијазе, 
7) стање послије трансплантације бубрега без обзира на бубрежну функцију и 
8) конгениталне малформације мокраћне бешике и уретера; 
ј) стања и обољења локомоторног система, и то: 
1) урођене, метаболичке, хормоналне, мјешовите, коштане дисплазије, дегенеративне болести, артропатије, посљедице 
одузетости, 
2) тумори коштано-зглобног система, 
3) сва стања са умањеном функцијом горњих и доњих екстремитета: урођене мане, стечене мане, пострауматска стања, 
анкилозе, дегенеративне болести у одмаклом стадијуму, специфичне упале, упални реуматизам, хронични остеомијелитис, 
недостатак екстремитета, скраћење екстремитета у знатнијем степену (преко 2 цм), мишићна слабост, парезе или парализе 
нерава, реуматоидни артритис у одмаклом стадијуму, стање послије уградње металних имплантата и 
4) сва стања са умањењем функције кичменог стуба, прогресивна мишићна обољења, упални реуматизам, хронични лумбални 
синдром са неуролошким испадима, нестабилност сегмента кичменог стуба, мијелопатија, повреда кичмене мождине са 
посљедицама; 
к) стања и обољења везивног ткива - системске болести, и то: 
1) SLE, 
2) прогресивна системска склероза, 
3) дерматомиозитис-полимиозитис, 
4) полиартеритис, 
5) Sjogrenov синдром и 



6) комбинована системска болест везивног ткива; 
л) стања и обољења коже, поткожног ткива и венерична обољења, и то: 
1) витилиго, соларна уртикарија, контактни дерматитис са дисеминацијом, генерализована псоријаза, булозне дерматозе, 
микозе са захваћеним унутрашњим органима и 
2) инфекције HIV-ом, Leus и друго; 
љ) трудноћа старија од 12 седмица. 

Члан 10 

У оцјењивању здравствене способности обољелих чланова посаде, када је то медицински оправдано, нарочито код хроничних 
болести, допуштају се одступања од захтјева из члана 9. овог правилника, ако то неће угрозити сигурност обављања послова. 

Члан 11 

У увјерење о здравственој способности из члана 2. овог правилника уписује се оцјена о здравственој способности, и то: 
а) способан, при чему се наводи врста пловила, службе и бродског звања, односно радног мјеста, 
б) способан уз услов - ограничење (употреба корекционих наочара или контактних сочива, врста пловила, службе, бродског 
звања, односно радног мјеста), 
в) привремено неспособан (уз временско ограничење неспособности, због лијечења или испитивања те контролног прегледа) 
и 
г) неспособан. 

Члан 12 

Крвна група и Rh-фактор морају бити унесени у бродарску књижицу. 

Члан 13 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да се примјењује на територији Републике Српске Правилник о утврђивању 
услова о здравственој способности чланова посаде пловила унутрашње пловидбе и поморских бродова и о начину обављања 
здравствених прегледа тих лица ("Службени лист СРБиХ", број 11/80). 

Члан 14 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". 
 


