
                                          VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

 

Решења у Нацрту закону о изменама и допунама Закона о поморској пловидби (у 

даљем тексту: Нацрт закона) имаће утицај на будуће власнике поморских бродова чији је 

век трајања истекао. Увођење ове обавезе власницима поморских бродова чији је век 

трајања истекао омогућиће се већа безбедност и заштита здравља људи и спречавање 

загађења морске средине. Тренутно у уписнике поморских бродова Републике Србије нема 

уписан ниједан поморски брод.  

Нацрт закона ће утицати и  на привредна друштва, односно друга правна лица којима 

је издато одобрење за обављање послова посредовања при запошљавању помораца по 

важећем Закону о поморској пловидби, за чије издавање није био прописан рок.  

Прописивањем рока од 5 година на који ће се издавати одобрења омогућиће се већа 

контрола испуњености прописаних услова за његово издавање. 

Нацрт закона ће утицти и на бродаре односно послодавце помораца, који ће бити у 

обавези да обезбеде полису осигурања, односно друго финансијско јемство из које ће 

поморци који раде на поморским бродовима моћи наплатити трошкове у случају 

напуштања помораца, репатријације помораца, као и у случају потраживања поморца за 

случај смрти и повреда на раду. 

Нацрт закона ће утицати и на поморце који раде на поморским бродовима који ће 

моћи да из полисе осигурања или другог финансијског јемства, наплате трошкове у случају 

напуштања помораца, репатријације помораца, као и у случају потраживања поморца за 

случај смрти и повреда на раду, тако што ће повећати ниво заштите права помораца и 

повећати имовински сигурност помораца и њихових породица.  

Нацртом закона наставља се процес усаглашавања домаћег законодавства са 

прописима Европске уније који се односи на обавезу министарства да пријави органе и 

организације за IMO план контроле држава чланица (IMO Audit Scheme), да достави 

Европској комисији и државама чланицама Европске уније податке о броду, као и обавезу 

достављања Европској комисији извештаја о вршењу својих дужности у случају да се 

поморски бродови који вију заставу Републике Србије нађу на црној или сивој листи 

објављеној у најновијем извештају Париског меморандума о разумевању о контроли државе 

луке, вршење надзора инспектора признате организације на поморским бродовима у вези 

са условима живота и рада помораца, као и мере које може да предузме ради отклањања 

утврђених недостатака, финансијску одговорност признате организације у случају да је 

правоснажном судском одлуком или арбитражном одлуком утврђена одговорност 

министарства за материјалне штете, повреде на раду или у случају смрти услед поморске 

несреће, а које су проузроковане радом признате организације, као и садржина уговора који 

се закључује између министарства и признaте организације којим се уређују питањa 

обављања техничког надзора на поморским бродовима и издавању бродских исправа и 

књига, обавезе послодавца да обезбеди полису осигурања или друго финансијско јемство 

за покриће трошкова неисплаћене зараде и других преузетих обавеза уговором о раду 

помораца, трошкова репатријaције, као и трошкова у случају напуштања поморца,  

подношење захтева  од стране министарства Европској комисији за одузимање признања 
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признатој организацији, рециклажу поморског брода која се врши ради спречавања 

негативних утицаја на здравље људи и животну средину, безбедно и еколошки 

прихватљиво руковање опасним материјалима, опасни материјали, припрему за 

рециклирање бродова, прегледе бродова и издавање потребних сведочанстава за рециклажу 

брода, постројење за рециклирање бродова, план за рециклирање брода, као и извештавање 

Европске комисије.  

Доношењем овог закона постићи ће се већа усклађеност домаћег законодавства са 

прописима Европске уније, као и спровођење међународних конвенција у области поморске 

пловидбе. 

С обзиром да се ради о законској материји, одређена законска решења је могуће 

мењати и допуњавати законом, тј. изменама и допунама постојећег Закона о поморској 

пловидби  који уређује ову област. 

 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

Примена овог закона неће створити трошкове грађанима и привреди. 

 

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

ће он створити 

 

 Предложени  Закон неће стварати додатне трошкове. 

 

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 

 

 Овим законом се не подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

нити тржишна конкуренција. 

 

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

 

Заинтересоване стране се нису изјашњавале на Нацрт закона о изменама и допунама 

Закона о поморској пловидби имајући у виду да се овим Нацртом закона не мењају битна 

решења из постојећег Закона о поморској пловидби, већ се само појашњавају, односно 

прецизирају постојеће одредбе тог Закона и врши усклађивање са прописима Европске 

уније . 

 

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 усвојити Правилник о техничким 

захтевима за статутарну сертификацију поморских бродова у ком ће се транспоновати 

одредбе Уредбе ЕУ број 1257/2013 које се односе на техничке захтеве за рециклажу  

поморских бродова.  

 Појачаће се надзор инспектора признате организације посебно у делу који се односи 

на услове живота и рада  помораца прописане Законом о поморској пловидби и Конвенцијом 
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о раду помораца 2006, коју је Република Србија ратификовала, а побољшаће се и  

материјални  положај помораца, будући да је Законом предвиђено да послодавци обезбеде 

полису осигурања или друго финасијско јемство која ће покривати поморцима трошкове 

неисплаћених зарада и других преузетих обавеза уговором о раду помораца, трошкове 

репатријaције, као и трошкове у случају напуштања поморца.   

 

 

 
 
 
 

 


