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1. Увод 

У овом Извештају приказани су резултати истраживања пловидбене незгоде у 

унутрашњој пловидби, која се догодила дана 26.09.2019. године између 18:30 и 19:00 на око 

1166 km реке Дунав уз десну обалу, потонуће теретног самоходног  брода „SALAJKA“, који 

вије заставу Републике Србије и који је уписан у Уписник бродова Лучке капетаније 

Сремска Митровица. 

Теретни самоходни брод „SALAJKA“ (у даљем тексту: с/т „SALAJKA“) натоварен 

природним шљунком, кренуо је са десне обале реке Дунав на 1165+500 km у узводну 

пловидбу, на прелаз дијагонално ка левој обали. У току узводне пловидбе дошло је до 

контакта, између уроњеног дела бродског трупа брода с/т „SALAJKA“  и потонулог 

објеката, те је том приликом пробијена оплата у пределу дна трупа брода и продора воде 

унутар бродског простора. 

Истраживање ове пловидбене незгоде спроведено је на основу члана 36. и члана 39. 

Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр.66/2015 и 83/2018) и Правилника о начину спровођења поступка 

истраживања несрећа и незгода („Сл.гласник РС“, бр.50/2016).  

Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: ЦИНС) спроводи истрагу 

која обухвата прикупљање и анализу података, извођење закључака, укључујући и 

утврђивање узрока. ЦИНС предлаже мере и даје безбедносне препоруке у циљу превенције 

пловидбених незгода на унутрашњим пловним путевима. 

У овом Извештају све величине су изражене у складу са Међународним системом 

јединица (SI). 

Значење скраћеница употребљених у тексту је објашњено у Појмовнику. 

 

ЦИНС је самосталан у раду, стручни послови који се односе на истраживање 

несрећа су независни од кривичних истрага или других паралелних истрага којима се 

утврђује одговорност или одређује степен кривице. Истраживање и откривање узрока 

несрећа нема за циљ утврђивање кривичне, привредно-преступне, прекршајне, 

дисциплинске, грађанско-правне или неке друге одговорности. 

 Овај Извештај о истрази пловидбене незгоде није намењен за употребу и 

коришћење у поступцима којима се утврђује кривица или одговорност за пловидбену 

незгоду у унутрашњој пловидби. 
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Појмовник скраћеница: 

 

ЦИНС Центар за истраживање несрећа у саобраћају 

с/т Самоходни теретни брод 

РИС Речно информациони систем 

ЕНЦ Електронска пловидбена карта 

ЕНИ Јединствени европски идентификациони број 

РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод 
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2. Основни подаци о пловидбеној незгоди 

ЦИНС је о пловидбеној незгоди  обавештен од стране инспектора безбедности 

унутрашње пловидбе у 21:02, дана 26.09.2019. године. 

Истражитељски тим ЦИНС-а изашао је на место ванредног догађаја ради вршења 

увиђаја 27.09.2019. године око 11:00 на 1166 km, на десној обали реке Дунав. 

Дана 26.09.2019. године око 18:30  брод с/т „SALAJKA“ је кренуо са брода с/т 

„KIKINDA“, уз који је био извезан на десној обали реке Дунав на 1165 km , а затим се одваја 

и плови  узводно дијагонално ка средини водног пута како би прошао између рефулрног 

багера „PANON“, који је био извезан уз десну обалу и потонуле потиснице „71161“ чија је 

позиција била десно у односу на курс пловидбе брода с/т „SALAJKA“ (према обалној 

ознаци на 1165 km + 680 m растојањe износи 80 m – 110 m од десне обале). Радни задатак 

брода је био техничка операција истовара на депонији шљунка на левој обали реке Дунав, 

низводно од панчевачког моста на 1166 km + 450 m. На позицији брода између  рефулрног 

багера „PANON“ и потонуле потиснице „71161“ долази до блокаде десног активног 

пропелера и нагле промене курса пловидбе у десно ка потонулој потисници. У међувремену 

заповедник брода је успео да одблокира и стави у погон десни активни пропелер, међутим 

није успео да правовремено заустави тенденцију отклона, падање прамца брода у десну 

страну и том приликом долази до контакта уроњеног дела трупа брода у зони прамца ка 

паралелној средини на десној страни у односу на уздужницу брода. Услед делимичног 

наседања у пловидби са потонулим објектом и пробоја оплате трупа, брода с/т „SALAJKA“ 

долази до продора воде у унутрашњи бродски простор и нагињања бродског комплекса на 

десни бок. Према достављеним Изјава заповедника брода и чланова посаде бродске 

мобилне пумпе за спасавање нису стављене у погон услед недостатка електричне енергије 

за њихово напајање. Услед продора спољне воде унутар трупа и наплављивања 

унутрашњих просторија у кратком временском периоду, као последица наведеног долази 

до наплављивљња главне палубе на десном боку, а затим наплављивња товарног простора. 

Услед додатне масе утечене воде унутар бродског трупа долази до губитка условне 

пловности и брод почиње да тоне. Заповедник брода је маневарским радњама успео да 

прамац брода насуче што ближе у десну обалу на око 1166 km. 
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Слика 2.1. Позиција потонућа брода с/т „SALAJKA“, црвеном стрелицом означен командни мост брода 

 

 
Слика 2.2. Позиција потонућа брода с/т „SALAJKA“ 
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Слика 2.3. Крма брода с/т „SALAJKA“ 

 

 
Слика 2.4. Прамац брода с/т „SALAJKA“ 
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3. Техничко-експлоатациони подаци 

У опису чињеничног стања коришћени су записи и документација прикупљена од 

стране: главног истражитеља за водни саобраћај, Управе за утврђивање способности 

бродова за пловидбу, Дирекције за водне путеве („Пловпут“), Инспекције за безбедност 

пловидбе, Полицијске Управе за град Београд – Полицијска Испостава (у даљем тексту: 

ПИ) за безбедност на рекама, Републичког  хидрометеоролошког завода Србије (у даљем 

тексту РХМЗ) и документације бродара. 

 Технички подаци брода (пловила) 

3.1.1. Подаци о броду „SALAJKA“ 

 

Слика 3.1.1.1. Брод  с/т „SALAJKA“ 
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Слика 3.1.1.2. Прамац брода с/т „SALAJKA“ 

Брод с/т „SALAJKA“ је уписан у Уписник бродова трговачке морнарице унутрашње 

пловидбе Лучке капетаније Сремска Митровица под бројем UP-IV- уложак 5  са следећим 

карактеристикама: 

Врста брода...................................... Моторни теретни брод 

Државна застава.............................. Република Србија 

Регистарски број............................. 54752 

ЕНИ број.......................................... 36000485 

Бродар............................................... MSK BRODARSTVO DOO 

Година градње................................. 1980. године 

Место градње................................... Нови Сад 

Максимална дужина (La)................ 80,10 m 

Максимална ширина (Ba)................ 11,43 m 

Дозвољено надвође (Fr)................... 52 cm 

Максимални газ (Tmax)..................... 2,50 m 

Максимална истиснина (Vm)........... 1.940,00 m3 

Максимална носивост (Qm)............. 1.574,50 t 

Снага погонских мотора (Nins)......... 480 kW 
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 Подаци о пловидбеној незгоди 

Према подацима из Изjaвe, допуне Изjaве заповедника и приложене скице теретни брод 

с/т „SALAJKA“ натоварен природним шљунком, укупне количине G=1574 t са газом Т=250 

cm, испловио је око 18:30 са 1165 km, десна обала реке Дунав где је био извезан уз брод  с/т 

„KIKINDA“. Према Изјави заповедника имао је наредбу да изврши техничку операцију 

истовара брода на депонији шњунка на локацији леве обале реке Дунав, 1166 km + 450 m 

низводно од панчевачког моста. Након одвајања брода од с/т „KIKINDЕ“, заузео је курс 

пловидбе са почетном брзином између 1,5 km/h – 2,5 km/h, узводно дијагонално ка средини 

водног пута како би прошао између рефулрног багера „PANON“, који је био са пристаном 

уз бок извезан уз десну обалу и потонуле потиснице „71161“ чија је позиција била десно ка 

средини водног пута (80 m – 110 m) од десне обале у односу на курс пловидбе брода с/т 

„SALAJKA“. Према Изјави заповедника брода обе погонске машине радиле су у режиму 

лаганог хода, међутим на позицији брода између  рефулрног багера „PANON“ и потонуле 

потиснице „71161“ долази до блокаде десног активног пропелера и нагле промене курса 

пловидбе у десно ка потонулој потисници (слика 3.2.1.). По Изјави заповедника успео је у 

међувремену да одблокира десни активни пропелeр („SCHOTEL“), и оба активна пропелера 

поставио у положај за избој прамца у лево у односу на уздужницу брода.  Предузети 

маневар није дао жељени резултат у потребном временском периоду те долази до удара 

прамчаном десном страном уроњеног дела бродског трупа у подводни објекат. По Изјави 

заповедника , добио је од морнара информацију да вода нагло продире у прамчани део 

брода, заповедник плови оштећеним бродом узводно још око 500 m, а затим је прамцем 

насукао теретни брод у десну обалу на око 1166 km, како би довео брод у позицију зоне 

плитке воде. Према Изјави Заповедника  сви покушаји и предузете радње  да се активирају 

пумпе за спасавање остали су безуспешни услед проблема са нестанком електричне 

енергије, с обзиром да су то електричне пумпе за спасавање типа „ВЕДА“. У напомени 

заповедника може се видети да је у зони ванредног догађаја пролазио бродом више пута, 

међутим као узрок контакта са потонулим објектом наводи проблем са отказом рада десног 

активног пропелера који поред пропулзионе силе за покретање брода има улогу система 

крмарења односно управљања бродом. Иначе у Изјави заповедника брода стоји да је и 

раније било проблема са радом десног активног бродског пропелера.  
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Слика 3.2.1. Скица трајекторије брода с/т „SALAJKA“ 

На основу допуне Изјаве заповедника брода с/т „SALAJKA“ може се видети да је од 

опреме за RIS  брод  био опремљен транспондером, а од опреме за навигацију бродским 

радаром. 
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Хидрометеоролошки подаци, према РХМЗ Србије, на дан 26.09.2019. године су: 

• ветар слаб и умерен, смер северозападни (NW), 

• водостај за реку Дунав, меродавна водомерна станица Земун (+192 cm), у мањем 

опадању и стагнацији у домену ниских и средње ниских вредности. 

 

Табела 3.2.1.  Метеоролошки подаци на дан 26.09.2019. године (Извор: РХМЗ Србије) 

 

Табела 3.2.2. Хидролошки подаци - река Дунав, на дан 26.09.2019. године (Извор: РХМЗ Србије) 

 

3.2.1. Подаци о људском фактору 

Брод с/т „SALAJKA“ је имао  укрцану посаду која му по броју, саставу и звањима, према 

Правилнику о минималном броју чланова посаде за безбедну пловидбу („Сл.гласник РС“ 

бр. 28/2015, 99/2015 и 3/2017) омогућава безбедну пловидбу.  

Усмрћених и повређених чланова посаде није било. 

Постоји изливање опасних материја у водоток (слика 3.2.1.1. и 3.2.1.2. на страни 13), 

обавештена водопривредна инспекција. 
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Слика 3.2.1.1. Испуштене опасне материје у водоток из брода с/т „SALAJKA“ 

 

 
Слика 3.2.1.2.  Испуштене опасне материје  у водоток из брода с/т „SALAJKA“ 
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4. Мишљење 

На основу захтева ЦИНС-а, Дирекцији за водне путеве („Пловпут“), путем електронске 

поште послата замолница да се достави извод из трајекторије брода с/т „SALAJKA“    

(MMSI* 9279202309) из система РИС (Речни информациони систем Србија), за временски 

период од 17:00 до 21:00 за 26.09.2019. године. Наведени извод из трајекторије брода биће 

коришћен приликом истраге пловидбене незгоде  брода с/т „SALAJKA“. Пловидбена 

незгода , потонуће брода  с/т „SALAJKA“ догодила се дана 26.09.2019. године. На основу 

дописа електронском поштом од 02.10.2019. године Дирекција за водне путеве („Пловпут“), 

је обавестила ЦИНС да AIS објекат типа пловило, MMSI броја 9279202309, не појављује се 

у AIS** архиви у временском периоду назначеном у захтеву ЦИНС-а. 

 Према достављеним подацима, Дирекције за водне путеве („Пловпут“), може се 

констатовати да брод у времену када се догодила пловидбена незгода није имао укључен 

AIS трнспондер или брод није био опремљен наведеним RIS уређајем. На основу претходно 

наведеног не може се видети трајекторија кретања брода с/т „SALAJKA“, као и други битни 

подаци из система за лоцирање и праћење пловила, који би служили као мериторне, стручне 

и темењне подлоге  за израду анализе и доношења закњучка утемељеног на чињеницама 

добре пловидбене праксе и струке у оквиру законских норми у поступку безбедносне 

истраге.   

Надлежна Лучка капетанија Београд је сходно чл. 75, 76, 82. и 169. Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама („Сл.гласник РС“, бр.73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015, 

92/2016, 104/2016, 113/2017 и 41/2018), донела Решење бр.342 – 6 – 120/19-02 од 29.10.2019. 

године за извођење припремних радова, те радова на самом вађењу  брода с/т „SALAJKA“. 

С обзиром да теретни брод с/т „SALAJKA“ и даље лежи на дну речног корита реке Дунав 

на око 1166 km, уз десну обалу, неопходно је потонули брод извадити из речног корита и 

подићи на суви док – навоз ради детаљног прегледа оштећеног бродског корита. Да би се 

урадила стручна и квалитетна анализа заснована на чињеницама неопходно је лоцирати 

место оштећења оплате бродског трупа, површину пробоја, те које су непропусне коморе 

обухваћене оштећеном оплатом трупа. Неопходно је извршити визуелни преглед 

унутрашњег дела бродског дводна и двобока и утврдити њихова непропусност. Треба 

извршити преглед ревизионих отвора и поклопаца на главној палуби и функција 

непропусности истих. У зависности од обима оштећења уроњеног дела трупа, простирања 

пробоја и захваћености унутрашњих просторија пробојем оплате директно је у функцији 

одржања бродског комплекса у стању условне пловности. Из основних постулата 

стабилитета наплављени унутрашњи простори бродског трупа губе силу узгона 

(компарамента), што доводи до урона брода у оштећеном стању. Увидом у AIS архиву 

Дирекције за водне путеве („Пловпут“), у временском периоду када се догодио ванредни 

догађај, пловило теретни брод с/т „SALAJKA“  MMSI броја 279202309, не види се на ЕНЦ 

карти за лоцирање и праћење пловила, што представља одлучну чињеницу о  трајекторији  

_______________ 

*MMSI број (Maritime mobile Service Identity Number) је међународни поморски 

радиокомуникациони идентификациони број. 

**AIS (Automatic Identification System-Аутоматски идентификациони систем), 

транспондери идентификују тренутну позицију бродова користећи глобални систем 

позиционирања (GPS). 
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кретања, односно угаоне промене курса пловидбе и промене брзине у јединици времена па 

све до позиције потонућа брода . На основу свега наведеног ЦИНС је урадио Привремени 

извештај док се теретни брод с/т „SALAJKA“  не извуче на суво, сходно чл. 46. став 4  

Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр.66/2015 и 83/2018). 


