
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

Решења у Нацрту закону о трговачком бродарству (у даљем тексту: Предлог 

закона) имаће позитиван утицај на већину учесника у унутрашњем водном транспорту. 

Нацртом закона уређени су захтеви у односу на заштиту конкуренције у складу са 

захтевима Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 169/2009 о примени правила тржишне утакмице на 

унутрашњи водни транспорт. У унутрашњем водном транспорту примењују се тзв. 

Братиславски споразуми, чије су стране уговорнице највеће дунавске бродарске компаније. 

Неколико споразума који чине тзв Братиславске споразуме у одређеној мери представљају 

тзв. картелске споразуме, односно рестриктивне споразуме у смислу Закона о заштити 

конкуренције, који за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, 

нарушавање или спречавање конкуренције. Имајући у виду да су чланови ових споразума 

неколико великих домаћих бродарска компанија, али и да су чланови и највеће дунавске 

бродарске компаније са седиштем у ЕУ, те да поједини споразума који чине Братславске 

споразуме свакако имају позитиван утицај на кодификацију правила унутрашње пловидбе 

и имају далеко ширу примену у пракси од примене само од стране потписиница, 

прелазним и завршним одредбама Нацрта закона остављен је прелазни период до пријема 

Републике Србије у пуноправно члантсво ЕУ да своје пословање ускладе са захтевима 

ових чланова Нацрта закона. На овај начин, омогућиће се постепено успостављање 

несметаних правила тржишне утакмице на домаћем тржишту, али без нарушавања 

положаја домаћих водећих бродарских компанија на укупном дунавском тржишту, већ 

омогућавањем истим да постепено своје пословање ускладе са овим правилима. 

Нацртом закона уређена је материја каботажне пловидбе у смислу да могу да је 

обављају само домаћа пловила. С тим у вези, уређено је да каботажу могу да врше и ЕУ 

пловила у складу са Уредбом Савета ЕЗ бр. 1356/96 и Уредбом Савета (EEЗ) бр. 3921/91 о 

утврђивању услова под којима нерезидентни превозници могу да превозе робу или 

путнике унутрашњим водним путевима унутар државе чланице, уз суспензивну норму о 

почетку примене ове одредбе тек након пријема Републике Србије у пуноправнио 

чланство ЕУ. Коначно, до пријема у ЕУ прописано је да страно пловило може да врши 

каботажни превоз само ако то захтева општи интерес домаће привреде и по добијању 

одобрења Министарства.  

Нацртом закона прописани су услови за обављање делатности возара у унутрашњој 

пловидби у складу са Директивом Савета бр. 87/540/ЕЕЗ од 9. новембра 1987. о условима 

за приступ делатности возара робе на унутрашњим водним путевима у домаћем и 

међународном превозу, као и о узајамном признавању диплома, потврда и других доказа о 

формалним квалификацијама за ту делатност. Увођењем лиценцирања возара очекује се 

увођење реда у овој области, превасходно кроз обавезу полагања стручног испита у циљу 

оутврђивања да ови привредни субјекти имају неопходна предзнања о 

спољнотрговинском, царинском и другим аспектима пословања који су неопходно за 

ефикасно обављање послова возара у унутрашњој пловидби. Такође, предвиђено је 

успостављање јавног регистра лиценцираних возара у циљу спречавања праксе 

неовлашћеног обављања ових послова од стране неких других учесника на тржишту који 

су се, злоупотребаљавајући свој однос са крцатељима робе, у пракси легитимисали као 

возари, закључивали уговоре о превозу у том својству, иако заправо те послове не 

обављају, чиме су нарушавали положај на тржишту легалних возара. 
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Нацртом закона прописани су услови за обављање пловидбено-агенцијске 

делатности, у складу са UNCTAD-овим минималним стандардима за обављање послова 

пловидбеног агента. Овим решењем се очекује увођење реда у области бродске агентуре, 

где је данас ситуација да неки привредни субјекти обављају делатност, односно пружају 

услуге бродских агената, иако је њихова основна делатност у сукобу интереса у односу на 

послове које бродски агенти обављају.  

Нацртом закона прописани су услови за обављање послова поморске компаније у 

Републици Србији. Имајући у виду да ће обављање ове врсте делатности у Републици 

Србији бити под непосредним надзором Европске комисије током предприступног 

периода, предвиђени су високи критеријуми за приступ овој делатности који обезбеђују да 

ће поморска компанија у свом пословању испунити све неопходне међународне стандарде 

који се без изузетка примењују у ЕУ. 

Нацрта закона прописује посебне заштитне мере у односу на обезбеђивање 

равноправних услова под којима домаће поморске компаније послују на међународном 

тржишту поморских услуга. Наведеним члановима Нацрта закона домаће законодавство 

усклађује се са прописима ЕУ, и то Уредба Савета 3577/92 о примени принципа слободе 

пружања услуга у поморском транспорту између држава чланица, Уредба Савета 4055/86 о 

примени принципа слободе пружања услуга у поморском транспорту између држава 

чланица, као и између држава чланица и трећих држава, Уредба Савета 4058/86 о 

усклађеним мерама за обезбеђење слободног приступа роби у поморској трговини, Уредба 

Савета 4057/86 о пракси одређивања нефер цена у поморском транспорту, 

Одлука 167/2006/EЗ Европског парламента и Савета о појединим мерама трећих држава у 

области поморске теретне пловидбе. 

Нацрт закона предвиђа могућност употребе формуларних уговора које је створила 

међународна пословна заједница, чиме ће се у значајној мери олакшати пословање 

домаћих привредних субјеката, нарочито на специјализованим тржиштима купопродаје и 

градње бродова. 

Имајући у виду да су сусвојински односи на броду од великог значаја за развој 

бродарства као привредне гране, с обзиром да се обједињавањем више лица која купују 

брод и касније га привредно искоришћавају, врши се обједињавање капитала које често 

појединац не може сам да обезбеди, Нацртом закона предлаже се враћање система 

сусвојине на карате. Карати су унапред одређени сувласнички делови, па се својина на 

броду стиче на бази сувласништва на бродовима. Сагласно домаћој правној традицији 

(сувласништво на карате примењивло се од 1939. године у Краљевини Југославији и било 

је у примени до доношења Закона о поморској и унутрашњој пловидби 1977. године) брод 

се дели на 24 карата, који су у слободном правном промету, те њихови власници могу 

слободно да располажу каратима на специјализованим организованим тржиштима за 

купопродају бродова. Одређивање сусвојинских односа на броду према унапред одређеном 

броју сувласничких делова примењује се у највећем броју земаља са развијеним водним 

транспортом. 

Нацртом закона уређена је материја хипотеке на броду. У овој материји Република 

Србија је ратификовала Међународну конвенцију о поморским привилегијима и 

хипотекама, из 1993. године, која уређује нека најзначајнија питања у области хипотеке и 

привилегија на броду, препуштајући детаљно прописивање националним законодавствима. 

Нацртом закона прописана је другачија дефиниција хипотеке у односу на решење из 

Закона о поморској и унутрашњој пловидби, што је резултат проширења овлашћења 

хипотекарног повериоца које он има у фази намирења хипотеком обезбеђеног 

потраживања. Нацртом закона прописани су поједини инструменти заштите хипотекарних 
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поверилаца. У бродарству се често закључују дуготрајни кредити ради обезбеђења високих 

новчаних износа, због чега хипотекарни повериоци настоје да у погледу обезбеђења 

потраживања имају што шира овлашћења. Последично, приликом закључења 

хипотекарних уговора хипотекарни повериоци, а најчешће се ради о специјализованим ино 

кредиторима који имају прилагођен портфолио услуга за потребе бродарстава, инсистирају 

на примени права, али и на упису брода у уписник оне државе чије законодавство даје 

разумна овлашћења за намирење потраживања. Појединим институтима који су 

нормирани Нацртом закона, извршено је уређење хипотеке на броду на начин управо да се 

домаће законодавство учини привлачнијим за стране повериоце (кредиторе) те на тај 

начин створи претпоставка за олакшано добијање дугорочних кредита за домаће бродаре. 

С тим у вези, у Нацрту закона прописано је овлашћење хипотекарног повериоца да своје 

потраживање намири путем узимања брода у посед и његовим искоришћавањем. У 

конкретном случају се не ради о намирењу из вредности брода из износа добијеног 

продајом брода. Намирење се у овом случају спроводи без продаје брода, на начин да 

хипотекарни поверилац привредно искоришћава брод и задржава приходе од 

искоришћавања (возарина, превознина, закупнина). Његово овлашћење престаје када 

потраживање у целости буде намирено. Ради остваривања правне сигурности како 

повериоца тако и других лица која имају облигациони или стварноправни интерес на 

броду, предвиђена је обавеза уписивања хипотекарног повериоца у лист Ц уписника 

бродова као бродара брода. Надаље, Нацртом закона прописано је овлашћење 

хипотекарног повериоца да своје потраживање намири из продајне цене брода остварене 

судском или извансудском продајом. Наиме, ако уговор о хипотеци, у коме је потпис 

дужника јавнобележнички оверен, садржи изјаву дужника да хипотекарни поверилац може 

непосредно на основу уговора да затражити упис хипотеке у уписник бродова, као и изјаву 

дужника да је сагласан да се на основу тог уговора на броду на коме је заснована хипотека 

може, ради потраживања утврђеног тим уговором и након доспелости потраживања, под 

условом да су та потраживања неспорна и ликвидна, да спроведе непосредно извршење 

продајом брода, такав уговор представља извршну исправу за вансудску продају брода. С 

друге стране, ради заштите дужника прописана је да обавеза хипотекарног повериоца да се 

приликом вансудске продаје придржава уговорених продајних услова, ако уговор о 

хипотеци садржи споразум странака о вредности брода, као и о најнижој продајној цени. 

Такође, у Нацрту закона је прописано да ако хипотекарни дужник у дужем року или у 

више наврата и поред опомене касни са исплатом новчане обавезе по основу уговора о 

заснивању хипотеке, хипотекарни поверилац има право да тражи од надлежног суда да 

прогласи превремену доспелост дуга у целини и ако исти не буде исплаћен, дуг наплати у 

складу са уговором о хипотеци путем судске или вансудске продаје брода у складу са 

уговором. Овај поступак је познат као тзв. поступак foreclosure као стандардна мера 

заштите поверилаца. С друге стране, ради заштите дужника у истом члану је прописано да 

ако хипотекарни дужник, пре него што је поступак наплате превремене доспелости дуга 

започет или у току самог поступка у оквиру рока одређеног од стране суда, положи код 

суда износе дугованих потраживања до тренутка покретања поступка, суд ће обуставити 

поступак превремене наплате хипотеке (тзв. Right to Redeem право дужника). Имајући у 

виду да се највећи број хипотека заснива на ино тржишту капитала, и то превасходно 

Лондонском тржишту, ради олакшања пословања домаћим бродарствима али и као мера 

стварања привлачног законодавства за велике бродарске компаније да део своје флоте 

ставе под српску заставу, Нацртом закона прописана је могућност уписа у домаћи уписник 

уговорног заложног права страног права (mortgage). 
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Имајући у виду значај индустрије осигурања за развој бродарства, Нацртом закона 

детаљно су нормирани сви елементи уговора о пловидбеном осигурању. Решења Нацрта 

закона углавном су базирана на постојећим решењима из Закона о поморској и 

унутрашњој пловидби али уз реглементацију одређених нових решења, превасходно у 

односу питање посебно уговорених услова осигурања (warranties), те увођење могућности 

да уговором о осигурању уговорне стране слободно одређују услове осигурања, 

укључујући и услове који се примењују на међународном тржишту осигурања. 

Материја уговора у пловидби је у потпуност уређена у складу са важећим 

међународним конвенцијама, те у складу са решењима која се данас примењују у 

пословној пракси, превасходно кроз преузимање решења која су свој израз добила кроз 

клаузуле тзв. формуларних уговора које усваја, односно одобрава међународна 

организација BIMCO.  

 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

У односу на трошкове које ће примена Предлога закона створити за грађане и 

привреду, исти ће створити додатне трошкове за поједине учеснике унутрашњег водног 

транспорта.  

С тим у вези, за упис у уписник субјеката који обављају пловидбено-агенцијску 

делатност неопходно је да подносилац захтева обезбеди полису осигурања за новчане 

губитке које претрпи налогодавац као последицу пропуста у раду бродског агента, односно 

агента посредника у износу од најмање 15.000 евра у динарској противвредности по 

штетном догађају. 

Надаље, за стицање одобрења за обављање делатности возара подносилац 

захтева сносиће трошкове Републичке административне таксе за полагање стручног 

испита, као и за издавање одобрења. Исте трошкове сносиће подносилац захтева за 

уздавање дозволе за обављање пловидбено-агенцијске делатности, као и делатности 

поморске компаније, односно пословног менаџера поморске компаније. Поморске 

компаније које стављају поморске бродове под српску заставу имаће обавезу да обезбеде 

обавезну полису осигурања или друго финансијско јемство до износа граница 

одговорности за поморска потраживања утврђених овим нацртом закона.   

Као трошак који ће се јавити у случају сусвојинске заједнице на броду где се 

као сувласници појављују страни држављани, појављује се обавезно ангажовање 

менаџера који мора да буде домаће правно лице. 

Коначно, додатни издатак који ће се појавити у случају постојања озбиљног 

поремећаја на тржишту представља накнада који ће учесници на тржишту, који у 

условима постојања поремећаја желе да пусте у рад нове капацитете, плаћати у Фонд 

унутрашње пловидбе, који ће се оснивати као ванбуџетски фонд. Накнада ће се 

плаћати према сразмери старе и нове флоте коју утврђује Европска комисија. 

Имајући у виду да поремећаји на тржишту, у смислу Нацрта закона, постоје уколико 

постоји озбиљан и потенцијално трајан вишак понуде над потражњом бродског 

простора и који представља озбиљну претњу финансијској стабилности и опстанку 

великог броја возара у унутрашњој пловидби, указује се да до успостављања Фонда 

унутрашње пловидбе неће доћи у наредних десет година, имајући у виду историјска 

кретања на тржишту бродског простора на читавом Дунаву. Такође, додатне 

трошкове у смислу плаћања Републичке адмнинистративне таксе проузроковаће и 
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уређење, односно прописивање услова за обављање међумесне линијске пловидбе, и 

то у односу на регистрацију и оверу релације и реда пловидбе. 

У односу на захтев за лиценцирањем поморских компанија, указује се да је 

током Аналитичког прегледа усклађености домаћег законодавства са прописима 

Евроспке уније (тзв. screening), Европска комисија посебно нагласила да ће пажљиво 

пратити начин и услове под којима се Република Србија припрема за учешће у овој 

грани привреде, која је од нарочитог значаја за ЕУ и чији су сви сегмети 

(јавноправни и приватноправни) детаљно уређени. С тим у вези, мање 

администрације, попут Луксембурга, које немају довољно јаке административне 

капацитете за тзв. follow up надзор над радом поморских компанија, али имају 

потребу да омогуће својим привредним субјетима да узму учешће у овој изузетно 

важној привредној делатности, уводе тзв. претходно лиценцирање, како би већ у овој 

иницијалној фази успеле да утврде да привредна друштва испуњавају међународне 

стандарде поморског пословања и да својим радом неће проузроковати проблеме 

држави у којој им је седиште. Како Република Србија по свим параметрима спада у 

мале поморске администрације (број запослених у администрацији, број поморских 

бродова под српском заставом и др.), преузета су сврсисходна решења из упоредног 

права о тзв. претходном лиценцирању поморских компанија.        

Поред наведених трошкова, треба истаћи и трошкове исходовања 

сведочанстава која се уводе као обавезна за поморске бродове, а за које ће се плаћати 

републичка административна такса. Исто се односи и на обавезу регистрације и 

овере релације и реда пловидбе у међумесној линијској пловидби. 

Међу индиректне трошкове треба навести успостављање (штампање) 

уписника возара, агената и поморских компанија, односно уписника оверених редова 

пловидбе у међумесној линијској пловидб. Такође индиреткни трошак представљаће 

и формирање информационог система за прикупљање информација о делатности 

флота трећих држава, кроз додатно издвајање из буџета за израду ових уписника, 

односно формирање наведеног информационог система. 

 

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 

 

Имајући у виду да је обавезно осигурање или друго финансијско јемство до износа 

граница одговорности за поморска потраживања уведена Директивом 2009/20 Европског 

парламента и Савета о осигурању бродовласника за поморска потраживања, те да без 

полисе или другог инструмента финансијског обезбеђења поморски бродови неће моћи да 

уплове ни у једну луку држава чланица ЕУ, ови трошкови свакако оправдавају обавезу 

увођења истог. 

У односу на обавезу добијања полисе осигурања за упис у уписник субјеката који 

обављају пловидбено-агенцијску делатност, имајући у виду да се ова полиса на редовном 

тржишту осигурања држава које су већ увеле обавезу лиценцирања бродских агената и 

брокера може наћи по премији од 200 до 400 евра, а да се њом обезбеђује покриће које ови 

субјекти могу да проузрокују бродарским компанијама које, када се узму у обзир законом 

прописана овлашћења бродских агената те могућност штета које они могу да проузрокују, 

у просеку износи између седам и 15 хиљада евра, ови трошкови свакако оправдавају 

обавезу исходовања ове полисе. 

У односу на трошкове које ће проузроковати обавезно лиценцирање за 

обављање послова возара, агената и поморских компанија, указује се да ће се 
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успостављањем обавезе стицања одобрења за обављање делатности и потоњег уписа 

у уписник, у значајној мери онемогућити пракса по којој одређена физичких и 

правних лица која, услед неиспуњавања ни минимума техничких и других стандарда 

у односу на пловила којима пружају услуге на тржишту и која неретко због уштеда 

на страни безбедности пловидбе нуде дампиншке цене, угрожавају  несметано 

пословање компанија које обављају ову делатност по свим прописаним стандардима 

и уредно плаћају пореске и друге доприносе. Дакле, плаћањем трошкова републичке 

административне таксе учесници на тржишту ће добити извесност у пословању, 

односно да неће бити подвргнути нелојалној конкуренцији. 

У овом тренутку није могуће дати приказ административних трошкова. 

 

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 

 

 Примена овог закона имаће ефеката на стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкуренцију.  

У том смислу, очекује се да увођење сусвојине на карате значајно утиче на 

формирање заједница капитала које ће лаше обезбеђививати финансијска средтсва 

потребна за куповину бродова. Овде треба имати у виду да је постојећи концепт сусвојине 

на идеалне аликвотне делове проузроковао да је у Уписнику бродова унутрашње пловидбе 

свега три брода у сусвојини. Разлоге за ово треба тражити у чињеници да концепт 

сусвојине на идеалне делове негативно утиче на кредиторе који се у том систему, због 

нејасног односа сувласника у оваквој концепцији сусвојинских односа, тешко опредељују 

да уђу у, за њих, ризичан процес одобравања кредитних средстава.  

Такође, очекује се да систем лиценцирања возара, агената и поморских компанија 

привуче нове тржишне играче који данас послују на уређеним тржиштима где су лиценце 

за обављање ових делатности стандард пословања последњих неколико деценија.  

Решења предвиђена Нацртом закона неће утицати на затварање постојећих 

привредних субјеката, осим уколико у прописаним роковима не поднесу захтев, 

односно не испуне услове за добијање одобрења за обављање делатности. Не добијање 

одобрења у складу са условима прописаним Нацтом закона искључиво ће значити да 

и претходних година ови субјекти нису испуњавали елементарне стандарде 

пословања који се примењују како на нивоу ЕУ, тако и у међународној пословној 

пракси у којој се примењују идентични захтеви за обављање делатности возара и 

агената.    

Наведена решења Нацрта закона подстичу тржишну конкуренцију, нарочито 

имајући у виду чл. 23-26. Нацрта закона. Наиме, у унутрашњој пловидби постоји 

пракса закључивања споразума између бродарских компанија који представљају 

доминантне учеснике на тржишту. Наведени споразуми често имају одлике тзв. 

рестриктивних споразума који значајно отежавају несметано функционисање 

компанија на слободном тржишту, с обзиром да се истима договарају возарине и 

међусобно пружање одређених услуга које су иначе доступне на тржишту. Указује се 

да су наведени чланови Нацрта закона усаглашени са Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 

169/2009 од 26.02.2009. године о примени правила тржишне утакмице на железнички, 

друмски и унутрашњи водни транспорт, као и да су исте усаглашене са Комисијом за 

заштиту конкуренције. С тим у вези, указујемо да је поступање по одредама ових 

чланова Нацрта закона у искључивој надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције 
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Утицај на заштиту тржишне конкуренцију имаће и одредба члана 27. Нацрта 

закона о Фонду унутрашње пловидбе. Наведено решења има за циљ да заштити све 

возаре на тржишту водног транспорта уколико постоји озбиљан и потенцијално 

трајан вишак понуде над потражњом бродског простора. У том случају долази до 

активирања Фонда унутрашње пловидбе, као ванбуџетског фонда у смислу Закона о 

буџетском систему, који ће прописивати сразмеру односа старо за ново, односно 

колико старих бродова треба власник да скрапира, односно исече у старо гвожђе да 

би се пустио у рад нови брод у флоти истог власника, односно износ накнаде који ће 

возар морати да плати уколико жели да задржи у раду старе бродове и пусти нове.  

 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

 

Пре спровођења јавне расправе, одржане су јавне консултације са Удружењем 

банака Србије, Удружењем осигуравача Србије, представницима морско-речних агената, 

те Привредном комором Србије, и то Групацијом за луке и пристаништа и Групацијом за 

бродарство. На овим јавним консултацијама су њихови представници упознати са 

решењима из Нацрта закона, те су позвани да доставе своје коментаре, што су и учинили, а 

значај број истих је већ у овој фази уграђен у текст Нацрта закона. То се пре свега односи 

на чланове Нацрта закона којим се уређује уговор о превозу робе унутрашњим водним 

путевима, условима за обављање делатности бродских агената и брокера, те одредбе о 

уговору о пловидбеном осигурању.  

 Јавна расправа је одржана у складу са закључком Одбора за привреду и финансије 

05 Број: 011-5295/2015 од 13. маја 2015. године, и то у периоду од 15. маја до 3. јуна 2015. 

године. Јавну расправу о Нацрту закона организована је у виду презентација и 

консултација које су одржане у: 

 1) Новом Саду у Привредној комори Војводине, ул. Хајдук Вељкова 11, дана 20. 

маја 2015. године од 11 до 13 часова. 

 2) Београду у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, ул. Ресавска бр. 

13-15, дана 25. маја 2015. године од 14 до 16 часова. 

 Током јавне расправе учесници су такође дали активни допринос побољшању 

текста Нацрта закона, достављајући своје сугестије и примедбе, које су опет превасходно 

односиле на чланове Нацрта закона којим се уређује уговор о превозу робе унутрашњим 

водним путевима. након указивања представника Групације за луке и пристаништа при 

ПКС-у, одржане су и додатне консултације са Министарством финансија, Сектор за 

царинску политику, као и Управом царина ради изналажења решења која се односе на 

усаглашавање чланова Нацрта закона којима се уређује могућност возара да у одређениом 

ситуацијама преда робу у јавно складиште, односно да наплати своја неподмирена 

подраживања у односу на власника робе јавном продајом исте, са одредбама царинских 

прописа. Након неколико састанака и консултација, пронађено је оптимално решење које 

ће омогућити ефикасно поступање у овим проблематичним ситуацијама које су до данас у 

пракси проузроковали значајне проблеме. Међу предлозима који нису прихваћени 

најзначајнији је предлог Групације за бродарство да се не уводи обавеза издавања 

одобрења за рад возарима, при чему је као аргумент једино наведено да у 

администрацији нема стручних лица која могу да провере њихово знање. Имајући у 

виду да се Нацртом закона у делу издавања одобрења за рад возара врши 

усклађивање са Директивом ЕУ 87/540, ова примедба није прихваћена.    
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Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава 

 

 Након ступања на снагу овог закона потребно је у сарадњи са надлежним органима 

и организацијама у прописаним роковима усвојити следеће подзаконске акте чија је 

садржина овим закона прецизирана: 

1) Правилник о начину формирања и саставу комисије за споровођење испита за 

стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње 

пловидбе, роковима за спровођење испита, начину подношења пријаве и обавезној 

садржини пријаве за полагање испита, садржини и начину спровођења испита, садржини и 

обрасцу сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње 

пловидбе, садржини и обрасцу одобрења за обављање делатности возара унутрашње 

пловидбе, као и областима пословања које су обухваћене делатношћу возара унутрашње 

пловидбе а који чине програм испита за стицање сведочанства о оспособљености за 

обављање делатности возара унутрашње пловидбе; 

2) Правилник о ближим захтевима у односу на простор и опрему који су потребни 

за несметано обављање послова бродских агената и агената посредника, подацима који се 

уписују у уписник бродских агената и агената посредника, условима за полагање стручног 

испита за обављање послова бродских агената и агената посредника, програму и начину 

полагања стручног испита за обављање послова бродских агената и агената посредника, 

као и обрасцу уверења о положеном стручном испиту за обављање послова бродских 

агената и агената посредника и лиценце за обављање послова бродског агента, односно 

агента посредника; 

3) Правилник о обавезној садржини плана обављања пословне делатности поморске 

компаније, документованог система управљања безбедношћу поморске компаније, плана 

вршења техничког надзора за бродове којима управља поморска компанија, плана 

одржавања за бродове којима управља поморска компанија, захтеве у односу бродове 

којима управља поморска компанија, као и прегледе бродова; 

4) Правилник о обрасцу исправе о продаји брода, односно карата на броду, као и 

обрасцу захтева за упис у уписник бродова; 

5) Правилник о форми исправе на основу које се врши пренос хипотеке на броду 

или на карату брода на друго лице; 

6) Уредба о оснивању фонда, његовој организацији и начину рада, намени за које се 

користе средства фонда, начину и сразмери плаћања доприноса у Фонд, условима за 

стављање у промет бродова на које се примењују мере за отклањање поремећаја на 

тржишту (правило „старо за ново”), условима за примену правила „старо за ново” на 

ограничени временски период са другим мерама за структурно побољшање флоте 

унутрашње пловидбе, начину утврђивања и износе сразмера старе и нове тонаже, висину 

наменских доприноса, период у којем се исплаћују премије за расходоване бродове, као и 

усклађене коефицијенте поравнања у складу са тонажом за сваки тип и категорију брода;   

7) Правилник о мерама усклађеног деловања које се могу предузети према 

поморским компанијама са седиштем у трећим државама чије поступање ограничава или 

прети ограничавањем слободног приступа поморским компанијама регистрованим у 

Републици Србији тржишту услуга у међународном поморском превозу, односно у случају 

када домаћи поморски возар нема стварну могућност, или постоји опасност од наступања 

ситуације у којој неће имати стварну могућност да пружа услуге превоза према и из лука 

треће, поступку и роковима за подношење захтева за усклађено деловање Европској 

комисији, као и границама примене слободе пружања услуга у поморском превозу; 
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8) Правилник о могућностима избора између права на повраћај новца или 

преусмеравања које мора да се понуди лицу са инвалидитетом или лицу са смањеном 

покретљивошћу ако му се ускрати укрцавање, мерама пружања помоћи у лукама и на 

бродовима лицима са инвалидитетом и лицима са смањеном покретљивошћу, као и о 

садржини оспособљености особља возара и лучког оператера у односу на поступање са 

лицима са инвалидитетом. 

9) Правилник о обрасцу сведочанства којим се потврђује да су осигурање или друго 

финансијско јемство на снази у односу на поморски брод ради покрића одговорности за 

штету због смрти или телесне повреде путника. 

У односу на питање саморегулације, за спровођење одредаба Нацрта закона у 

делу којим се уређује пословање бродских агената и агената посредника, неопходно је 

да се након усвајања овог закона оснује удружење бродских агената и агената 

посредника које ће усвојити тарифник за пружање услуга бродских агената и агената 

посредника. 

Поред усвајања наведених подзаконских аката, спровођење овог закона не захтева 

нове институционалне мере (финансијске, техничко-технолошке, организационе и 

кадровске мере).  

 

 

      
 


