
РАФТИНГ АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ 

 

 

Предлпзи и преппруке за бављеое рекреативнп-туристичким рафтингпм у складу са закпнима 

Републике Србије 

 

 

- Закпн п плпвидби и лукама на унутращоим впдама, шлан 123 прпписује да се шамци и 

плпвећа тела мпгу се кпристити у плпвидби, пднпснп плутајући пбјекти за плутаое акп: 

1) је утврђена оихпва сппспбнпст за плпвидбу, пднпснп плутаое у ппгледу кпнструкције, 

плпвних свпјстава, ппгпнских и других уређаја и ппреме, у складу са Технишким 

правилима за шамце, плпвећа тела и плутајуће пбјекте; 

2) су уписани у уписник шамаца, плпвећих тела и плутајућих пбјеката (у даљем тексту: 

уписник); 

3) шамцем, плпвећим телпм и плутајућим пбјектпм управља лице кпје је струшнп 
псппспбљенп 

- У  шлану 124 истпг закпна пище следеће :  Одредбе шлана 123. пвпг закпна не пднпсе се 

на: сппртске чамце без сппственпг ппгпна (веслачке чамце, кајаке, кануе, једрилице и 

сличнп) намеоене такмичеоу, шамце без сппственпг ппгпна кпји нису дужи пд три метра, 

педплине, впдене бицикле, даске и слишна плпвила, акп се оима не пбавља привредна 

делатнпст. 

Акп се шамци без сппственпг ппгпна кпји нису дужи пд три метра, педплине, впдени 

бицикли, даске и слишна плпвила, кпристе за пбављаое привредне делатнпсти, власник 

привреднпг друщтва, пднпснп предузетник кпји кпристи пва плпвила за пбављаое 

привредне делатнпсти дужан је да, ппред услпва из шлана 123. став 1. таш. 1) и 2) пвпг 

закпна, пбезбеди да свакп лице кпје се укрцава на пва плпвила пбавезнп има прслук за 

спасаваое, кап и да предузме друге мере у циљу безбеднпсти тих лица пдређене пд стране 

надлежне лушке капетаније. 

*Власник привреднпг друщтва, пднпснп предузетник из става 2. пвпг шлана, дужан је да 

пбезбеди да се плпвилп из става 2. пвпг шлана кпристи искљушивп изван плпвнпг пута. 

**Службени гласник РС, брпј 41/2018 

На пснпву наведена два члана закпна п плпвидби и лукама на унутрашоим впдама, кпмисија за 

туризам Рафтинг Аспцијације Србије дпнпси следеће закључке : 

1. Клубпви кпји се баве искључивп сппртским и такмичарским рафтингпм нису у пбавези да 

региструју свпје чамце у лучким капетанијама и оихпви чланпви нису у пбавези да имају 

дпзвплу за управљача чамца 



2. Клубпви кпји свпје чамце кпристе за рекреативнп-туристички рафтинг пп закпну треба да 

региструју чамце у лучким капетанијама.  

3. Сваки чамац кпји се кпристи за рекреативнп-туристички рафтинг треба да има стручнп 

псппспбљенп лице са дпзвплпм за управљача плпвилпм за рекреацију. 

 

Рекреативнп-туристишки рафтинг је најпппуларнији и најмаспвнији вид рафтинга. Неким 

клубпвима је тп пснпвна делатнпст, а у мнпгим земљама и врлп унпсан ппсап. 

У Србији се пдржава велики брпј туристишких регата кпје имају везе са рафтингпм : На Лиму 

Лимска регата пд Плава дп Пријеппља и Лимски Биатлпн пд Прибпја дп Рудпг, на Ибру Ибарски 

Салачије у ппщтини Тутин, Спуст без Граница пд Леппсавића дп Ращке, Весели Спуст у ппщтини 

Краљевп, На Дрини Дринске регате у Љубпвији и Бајинпј Бащти, рафтинг на Рзаву у ппщтини 

Ариље, Дунавске авантуре у Банпвцима кап и брпјне друге регате и дпгађаји на впди... 

Одрживпст, традиција али и маспвнпст неких пд ппменутих дпгађаја су дпказ да је рафтинг 

пппуларан сппрт и да има пптенцијал. 

Предлпг кпмисије је да се у дпгпвпру са заинтереспваним клубпвима направи прпцена 

мпгућнпсти клубпва у РАС за бављеое туристичким рафтингпм  (брпј регистрпваних чамаца, 

брпј управљача чамаца са дпзвплпм, распплпживпст ппреме, заинтереспванпст клубпва да 

учествују, брпј и пбученпст људи...) и да се, укпликп нам тп мпгућнпсти дпзвпљавају, ради на 

пствариваоу сарадое са већим системима и прганизацијама у Србији у циљу прганизације 

рекреативнп-туристичких рафтинга за веће групе. 

 

 

 

У Бепграду 02.12.2019 

 

Пптпредседник РАС 

Дущан Јпкић 

 

За кпмисију за туризам Рафтинг Аспцијације Србије 


