Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила
• Технички пловни објект који обавља радове, као и брод
који врши радове или радње сондирања или мерења, за
време стајања, морају да имају:
• на страни или странама са које је пловни пут слободан:
– ноћу - два обична зелена светла или два јасна зелена светла
постављена на око 1 m једно изнад другога,
– дању - два зелена двострука конуса постављена око један метар
један изнад другога;

Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила
• Технички пловни објект који обавља радове, као и брод
који врши радове или радње сондирања или мерења, за
време стајања, морају да имају:
• на страни на којој пловни пут није слободан:
– ноћу - обично црвено светло или једно јасно црвено светло
постављено на исту висину као више светло од два зелена светла
и исте јачине као та зелена светла,
– дању црвени балон, постављен на истој висини као највиши
зелени двоструки конус.

Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила
• дневно обележавање може да се замени следећим
знацима:
– на страни или странама на којима је пловни пут слободан –
таблом "дозвољен пролаз«
– на страни на којој пловни пут није слободан – таблом "забрана
проласка».

Обележавање техничких пловила у раду као
и насуканих или потопљених
пловила

Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила - заштитита од таласа
• Технички пловни објект који обавља радове, као и брод
који врши радове или радње сондирања или мерења, за
време стајања, којe је потребно заштитити од таласа,
морају да имају:
• на страни или странама са које је пловни пут слободан :
– ноћу - обично црвено светло и обично бело светло или јасно
црвено светло и јасно бело светло, постављена на око 1 m једно
изнад другог тако да је црвено светло више,
– дању - заставу чија је горња половина црвена, а доња половина
бела или две заставе једна изнад друге од којих је горња црвена, а
доња бела;

Обележавање техничких пловила у раду као и
насуканих или потопљених
пловила - заштитита од таласа

Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила - заштитита од таласа
• Технички пловни објект који обавља радове, као и брод
који врши радове или радње сондирања или мерења, за
време стајања које је потребно заштитити од таласа,
морају да имају:
• на страни на којој пловни пут није слободан:
– ноћу - црвено светло постављено на исту висину као црвено
светло са стране која гледа на слободан пловни пут и исте јачине
као то светло,
– дању - црвену заставу постављену на исту висину као црвенобела застава или црвена застава која се поставља на другу страну
пловила.

Обележавање техничких пловила у раду
као и насуканих или потопљених
пловила

ноћу

дању

Обележавање сидара која могу да
представљају опасност за пловидбу
• У случајевима када су сидра брода оборена на начин да
сидра, њихова ужад или ланци могу да представљају
опасност за пловидбу, светло за стајање које је најближе
тим сидрима треба да буде замењено са два обична бела
светла видљива са свих страна и постављена на 1 m једно
изнад другог.
• Пловила морају да обележе свако појединачно сидро које
може да представља опасност за пловидбу, и то:
– ноћу - пловком са радар рефлектором на коме се налази обично
бело светло видљиво са свих страна;
– дању - жутим пловком са радар рефлектором.

Обележавање сидара која могу да
представљају опасност за пловидбу

ноћу

дању

Обележавање пловила која
могу ограничено да
маневришу

Обележавање пловила која могу
ограничено да маневришу –
слободан пловни пут са једне
стране

Допунско обележавање инспекцијских,
ватрогасних и спасилачких
пловила
• Пловила инспекције безбедности пловидбе морају да
истакну на обе стране трупа на предњем делу знак
распознавања - бели ромб оивичен плавом линијом,
• као и:
– дању - заставу државне припадности и бели пламенац са знаком
распознавања у средини;
– дању и ноћу - плаво ротационо светло.

• Ватрогасна и спасилачка пловила када се налазе у
пловидби ради пружања помоћи могу да показују плаво
светло.

Допунско обележавање пловила која
обављају радове на водном путу за време
пловидбе
• Пловила која за време пловидбе обављају радове,
сондирање или мерење на водном путу, морају да
показују ноћу и дању јасно или обично жуто трепћуће
светло видљиво са свих страна.
• Обележавање могу да користе само пловила која су
добила писмену сагласност надлежне лучке капетаније.

Сигнали опасности
• Када пловило које се налази у опасности
тражи помоћ, то ће показивати на следећи
начин:
– заставом или другим одговарајућим
предметом којим се кружно маше;
– светлом којим се кружно маше;
– заставом изнад или испод које се налази
балон или нечим слично балону;
– ракетом или сличним средствима која у
кратким интервалима избацују црвене
звездице;
– сигналом који се састоји од знакова " ... - - ... (SOS)" Морзеове азбуке;
– ватром која може да буде произведена
изгарањем катрана, уља и другог;
– ракетама за осветљавање, ручним или са
падобраном, које производе црвено светло;
– лаганим махањем раширених руку одозго
на доле.

Обележавање забране приступа на пловило
• Када је неовлашћеним лицима забрањен приступ на
пловило, ова забрана мора да се обележи белом округлом
таблом пречника око 60 cm, оивиченом црвеном бојом са
црвеном дијагоналном линијом и сликом пешака црне
боје.

• Табла мора да буде постављена на палуби или на
приступном мосту за улазак на пловило.
• Табла мора да буде осветљена тако да се добро види и
ноћу.

Обележавање забране пушења или
коришћења незаштићеног светла или
пламена
• Ако је забрањено пушење и коришћење незаштићеног
светла или пламена на пловилу, ова забрана мора да се
обележи белом округлом таблом пречника око 60 cm,
оивиченом црвеном бојом са црвеном дијагоналном
линијом и сликом цигарете из које се диже дим.

• Табла мора да буде постављена на палуби или на
приступном мосту за улазак на пловило.
• Табла мора да буде осветљена тако да се добро види и
ноћу.

Обележавање забране стајања поред
брода
• Ако стајање поред неког пловила на малом растојању
није дозвољено, такво пловило мора по уздужној оси на
палуби да има квадратну таблу са троуглом на доњем
делу. Обе стране ове табле морају да буду беле боје,
оивичене црвеном бојом са црвеном дијагоналном
линијом од горње леве до доње десне стране и црним
словом "P" у средини.
• Обе стране троугла морају да буду беле, са црним бројем
у средини који означава растојање метрима на коме је
забрањено стајање.
• Табле ноћу морају да буду осветљене тако да се могу
јасно видети са обе стране пловила.

Допунско обележавање пловила чија је
способност маневра ограничена
• Пловила, чија је способност да ослободе пут другим
пловилима у складу са одредбама уредбе ограничена, за
време обављања радова или подводних активности, као
нпр. багеровања, постављања каблова или бова и чији
положај може да отежава пловидбу, поред осталих ознака
прописаних уредбом, морају да имају:
– ноћу - три јасна или обична светла, горње и доње светло црвено, а
средње бело, постављена једно изнад другог на удаљености од
најмање 1 m, на висину на којој се виде са свих страна;
– дању - два црна балона и један црни двоструки конус,
постављени један изнад другога тако да се двоструки конус
налази у средини, на најмањој удаљености од 1 m један од
другога и на висини на којој су видљиви са свих страна.

Допунско обележавање пловила чија је
способност маневра ограничена
• Када радови које обављају пловила проузрокују
запречавање пловног пута, поред претходно наведених
ознака пловила морају да имају:
– ноћу - два јасна или обична црвена светла, видљива са свих
страна, постављена на страну или на стране где је пловни пут
запречен, једно изнад другога на удаљености од најмање 1 m, и
два јасна или обична зелена светла, видљива са свих страна,
постављена на страну или стране где је пролаз слободан, једно
изнад другога на удаљености од најмање 1 m;
– дању - два црна балона постављена на страну или на стране где је
пловни пут запречен, један изнад другога на удаљености од
најмање 1 m и два црна двострука конуса, постављена на страну
или на стране где је пловни пут слободан један изнад другога на
удаљености од најмање 1 m.

• Одредбе се не примењују се на технички пловни објект
који ради за време стајања.

Начин употребе звучних сигнала,
навигационе и комуникационе опреме
Звучни сигнали, осим ударца звоном, морају се давати:
- на бродовима са сопственим погоном, осим чамаца са
сопственим погоном без радарске опреме, помоћу звучних
уређаја који се механички активирају и који су постављени
довољно високо да се звук може слободно ширити према
прамцу, а по могућности и према крми брода.
- на бродовима без сопственог погона и на чамцима са
сопственим погоном који немају уређај за давање звучних
сигнала, помоћу трубе или рога.

Начин употребе звучних сигнала,
навигационе и комуникационе опреме
•Звучни сигнали које дају бродови са сопственим
погоном морају истовремено бити пропраћени
светлосним сигналима, који морају бити жути, јасни и
видљиви са свих страна. *Не односи се на чамце.
•Када бродови плове у саставу, звучне сигнале даје
само брод на коме се налази заповедник састава.
•Звук звона треба да траје око четири секунде, а може
да се замени серијом звукова удараца метала о метал
истог трајања звука.

Коришћење звучних сигнала
•Сваки брод, осим чамаца, мора, када је потребно,
давати звучне сигнале.
•Чамци који плове самостално, или који тегле, или
бочно превлаче само чамце могу, када је потребно,
давати опште звучне сигнале.

Забрањени звучни сигнали
•Не могу се давати звучни сигнали који нису
прописани уредбом, као и користити звучни сигнали
у другим условима од прописаних уредбом.
•За споразумевање између пловила или између
пловила и обале, могуће је коришћење других
звучних сигнала, под условом да се исти не могу
прихватити као сигнали прописани уредбом.

Сигнали у случају опасности
•Када пловило које се налази у опасности тражи
помоћ, може давати сигнале понављањем удараца
звоном или понављањем дугог звука.
•Сигнали могу да се замене или да служе као допуна
визуелним знацима.

