
 

 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

  

Усвајањем Нацрта закона о државној припадности и упису пловила (у даљем 

тексту: Нацрт закона) обезбеђује се усклађивање домаћег законодавства са 

релевантним секундарним изворима комунитарног права, као и конвенцијама 

усвојеним под окриљем Уједињених нација.  

Први и најзначајнији разлог за доношење Нацрта закона огледа се пре свега у 

поједностављењу поступка уписа пловила укидањем улоге судова у самом поступку 

уписа, што је у складу са захтевима реформе улоге и задатака судства. Наведено 

решење у складу је и са захтевима који представљају суштину програма свеобухватне 

реформе прописа јер се значајно убрзава поступак уписа пловила у један од домаћих 

уписника. Први пут свој законски израз добија тзв. Mеђународни уписник поморских 

бродова уз могућност привременог уписа или исписа поморског брода у Mеђународни 

уписник поморских бродова по основу тзв. bareboat чартера, чиме се ствара законски 

оквир који ће омогућити домаћим привредним друштвима да под конкурентнијим 

условима у односу на данашње узму што активније учешће у међународној поморској 

привреди Увођењем нових прекршаја, као и изменом распона прописаних новчаних 

казни, у оквиру законских могућности, обезбеђују се додатна средства у буџету 

Републике Србије. 

Ефекти Нацрта закона огледаће се у следећем: 

-   Стабилност: новим законским решењима унапредиће се услови за упис 

пловила у домаће уписнике пловила, те ће поступак последично постати једноставнији 

и бржи са становишта крајњих корисника. Поједина питања из предметне области по 

први пут су Нацртом закона дефинисана док су друга потпуније и прецизније уређена.  

-   Оживљавање укупних привредних токова: ново законско уређење процесне 

материје уписа пловила представљаће први корак ка стварању укупног законодавног 

оквира привлачног за велике бродовласнике, што ће последично значити побољшање 

пословног амбијента и повећано коришћење услуга водног транспорта у Републици 

Србији.  

 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

Решења у Нацрту закону имаће најпре позитиван утицај на домаћа привредна 

друштва која ће у поједностављеном и бржем поступку вршити упис својих пловила у 

један од домаћих уписника. Такође, решења у Нацрту закона омогућиће развој 

поморске привреде у Републици Србији и укључивање Републике Србије у 

међународну поморску привреду. Наиме, Нацрт закона уређује материју уписа 

поморских бродова на начин што се врши разлика између тзв. Националног и 

Међународног уписника поморских бродова, у оквиру кога се врши разлика између 

трајног и привременог уписа.  

Трајни упис поморских бродова у Међународни уписник поморских бродова 

предвиђен је под истим условима који важе за упис у Национални уписник поморских 

бродова, с тим да на поморским бродовима уписаним у Национални уписник 

поморских бродова најмање 50 посто чланова посаде морају да буду домаћи 

држављани или држављани једне од државе чланице Европске уније и ЕЕЗ док посаду 

поморских бродова уписаних у Међународни уписник поморских бродова чине лица 

без обзира на њихово држављанство, који испуњавају услове прописане законом којим 
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се уређује поморска пловидба за стицање одговарајућих овлашћења о оспособљености 

помораца за рад на поморском броду који вије заставу Републике Србије. Такође, како 

би се омогућило домаћим привредним друштвима да под финансијски повољнијим 

условима, односно узимањем поморских бродова под закуп а не куповином истих, 

узму учешће у светској поморској привреди и тиме значајно допринесу пласману 

домаћих проивода на удаљена тржишта, Нацртом закона уводи се категорија 

привременог уписа, који се оставрује узимањем брода под тзв. bareboat чартер, 

односно дугорочни закуп без посаде и осигурања брода и уписивањем тог поморског 

брода у посебан лист Међународног уписника поморских бродова. Предметним 

уписом поморски брод долази под српску заставу, плаћа таксу за упис поморског 

брода која је приход буџета заједно са свим другим порезима и доприносима које 

bareboat чартерер плаћа. Ово су само неке од предности Међународног уписника 

поморских бродова који има за циљ развој поморске привреде у Републици Србији и 

укључивање Републике Србије у међународну поморску привреду. 

Имајући у виду да се Република Србија данас налази у поступку усаглашавања 

Нацрта уговора о успостављању Транспортне заједнице између Европске уније са 

једне стране и земаља југоисточне Европе са друге стране, потребно је што хитније 

усагласити домаће законодавство са правом ЕУ у овој области како би се на време 

омогућила имплементација предметног уговора и тиме постигла компатибилност 

домаћег законодавства са законодавством ЕУ и пре званичног отпочињања 

приступних преговора са ЕУ.  

  Нацртом закона извршено је уношење у домаће законодавство одредаба 

Међународне конвенције о поморским привилегијама и хипотекама чиме се испуњава 

обавеза усаглашавања домаћег законодавства са потврђеним међународним 

уговорима, као и одредбе Конвенције о упису права на бродовима у градњи, усвојене 

1967. године.  

 

Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

Имајући у виду да се Нацртом закона поједностављује поступак уписа пловила 

укидањем улоге судова у самом поступку уписа, што је у складу са захтевима реформе 

улоге и задатака судства, Нацрт закона неће проузроковати никакве додатне трошкове 

грађанима и привреди.  

Учесници у привреди, односно странке у поступку уписа брода у уписник 

бродова, оствариће уштеде у висини досадашњих судских такси које су били обавезне 

да плаћају. У складу са одредбама Закона о поморској и унутрашњој пловидби, 

странке су подносиле захтев за упис брода у уписник бродова надлежној лучкој 

капетанији, која је потом захтев прослеђивала надлежном привредном суду, а странке 

су биле дужне да плате одговарајуће судске таксе за издавање решења суда о упису у 

листове Б и Ц уписника бродова. Одредбама Нацрта закона укинута је улога судова и 

целокупни поступак уписа брода стављен је у надлежност министарства надлежног за 

послове саобраћаја, односно лучких капетанија као подручних јединица 

Министарства. 

Имајући у виду сложеност поступка уписа брода, као комбинацију земљижно-

књижног поступка уписа и управног поступка, како би се омогућило спровођење 

Нацрта закона неопходно је у Лучкој капетанији Београд и Лучкој капетанији Нови 

Сад, као капетанијама које имају највећи број уписаних пловила у својим уписницима, 

запослити најмање по једног правника за обављање послова регистратора уписника. За 

реализацију наведеног потребно је да се од 2013. године у разделу буџета за 
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министарство надлежно за послове саобраћаја повећа износ предвиђен за плате 

државних службеника годишње за два наведена радна места. 

   

Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 

   

Ако се имају у виду досадашњи износи судских такси које су странке у 

поступку плаћале за издавање решења суда о упису у листове Б и Ц уписника бродова, 

као и време које су странке губиле у чекању решења о упису, те достављања решења 

на спровођење надлежној лучкој капетанији, материјалне и процесне грешке које су се 

догађале приликом доношења судских решења, што је проузроковало додатне рокове 

чекања странака у поступку, ово министарство стоји на становишту да предности које 

са собом доноси поједностављени поступак уписа бродова оправдава трошкове које ће 

проузроковати запошљавање два правника који ће обављати послове регистратора 

уписника.  

  Имајући у виду да ће Република Србија усвајањем предложених законских 

решења ући у ред земаља које имају изузетно повољан правни оквир за упис 

поморских бродова, очекује се да ће се остварити одговарајући прилив средстава у 

буџет по основу плаћања републичких административних такси за упис поморских 

бродова у један од уписника поморских бродова, што данас није случај.  

Имајући у виду да поморско бродарство има значајно место у привреди сваке 

земље, па и континенталне, нарочито због своје девизне рентабилности, с обзиром да 

највећи део своје пословне активности поморско бродарство обавља на светском 

поморском тржишту, чиме остварује тзв. невидљиви извоз и доприноси смањењу 

дефицита спољнотрговинског биланса, овај Нацрт закона, заједно са Законом о 

поморској пловидби („Службени гласник РС“, број 87/11) представља почетак 

успостављања правног оквира који ће допринети развоју ове изузетно важне гране 

транспорта. 

  

Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 

 

Нацрт закона представља први корак ка стварању укупног правног оквира 

привлачног за велике бродовласнике да уписују део своје флоте у домаћи уписник и да 

под заставом Републике Србије учествују у реализацији свих аспеката водног 

транспорта. Колики је интерес Републике Србије за учешћем у водном, а тиме и 

поморском транспорту, највише говоре подаци објављени у документу Commission of 

the European Communities, CoM (2006), 275 final, Volume II – Toward a future Maritime 

Policy for the Union, а по којима се 90% робе из трговинске размене између ЕУ и 

других земаља света превози бродовима, као и 40% робе из међусобне трговинске 

размене чланица ЕУ. Процењује се да се 3-5% БДП Европске уније ствара у оквиру 

поморске привреде. С обзиром да бродарство има посебно значајно место у привреди 

сваке земље, па и континенталних, нарочито због своје девизне рентабилности 

(имајући у виду да поморско бродарство највећи део своје пословне активности 

обавља на светском поморском тржишту, чиме остварује тзв. невидљиви извоз који 

несумљиво значајно доприноси смањењу дефицита спољнотрговинског биланса) као и 

да доприноси запошљавању радне снаге (по последњим подацима Република Србија 

даје преко 5000 помораца што је већи број и од неких поморских земаља) многе 

континенталне земље предузимају законске и друге мере у циљу унапређења укупног 

амбијента који ће погодовати развоју поморства. Тако на пример, Република Словачка 
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развила је флоту од 10 поморских контејнерских бродова и bulk carriera, Савезна 

Република Аустрија има флоту од 7 прекоокенаских танкера и bulk carriera укупне 

тонаже преко 300.000 БТ-а, Чешка Република 15 поморских бродова разне намене итд. 

Такође, о значају поморства говори и чињеница да нити једна земља кандидат за 

чланство у ЕУ, без обзира да ли је обална или континентална, не може успешно да 

оконча процес приступања Европској унији уколико своје национално поморско 

законодавство није ускладила са европским правним тековинама.   

 

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

 

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 21. септембра до 11. 

октобра 2012. године. Током трајања јавне расправе текст Нацрта закона био је 

постављен на сајту Министарства саобраћаја: www.miе.gov.rs  

Програмом јавне расправе као заинтересовани субјекти одређени су 

представници органа и организација, те привредних субјеката који обављају 

делатности у водном саобраћају, као и друга заинтересована лица. Учесници у јавној 

расправи имали су прилику да своје предлоге и сугестије доставе на e-mail: 

vodni@mi.gov.rs. Привредна комора Београда показала је интересовање за одржавањем 

јавне расправе у њеним просторијама, међутим иста није одржана с обзиром да није 

било заинтересованих страна за учешће. Током трајања јавне расправе ниједан 

заинтересовани субјект није доставио предлог, односно сугестију у циљу евентуалног 

побољшања текста Нацрта закона.  

Указујемо да је у поступку прикупљања мишљења надлежних органа и 

организација, текст Нацрта закона достављен на мишљење Европској комисији (DG 

MOVE) која је дала позитивно мишљење на Нацрт закона. 

 

Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем Закона намерава 

 

  Имајући у виду сложеност поступка уписа пловила, након ступања на снагу 

закона предузеће се мере за запошљавање два државна службеника на обављању 

послова регистратора уписника у лучким капетанијама Београд и Нови Сад, у чијим 

уписницима је данас уписан највећи број пловила.   

Након ступања на снагу Нацрта закона потребно је у прописаним роковима 

усвојити следеће подзаконске акте чија је садржина овим нацртом закона прецизирана: 

Уредба о највишој допуштеној старости бродова за упис у један од уписника 

бродова - Рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу Закона. 

Правилник о условима и начину вијања заставе трговачке морнарице Републике 

Србије, условима и начину истицања накита и знакова на пловилима српске државне 

припадности, управном знаку јавних пловила лучких капетанија, као и условима и 

начину истицања посебног знака власника, односно бродара брода - Рок за усвајање је 

годину дана од дана ступања на снагу Закона. 

 Правилник о условима и поступку издавања, као и начину одређивања и 

истицања имена, ознака, ENI броја, позивног знака и регистарских бројева за 

идентификацију пловила унутрашње пловидбе, као и имена, ознака, позивних знакова, 

MMSI броја и регистарских бројева за идентификацију поморских пловила, као и 

садржини и начину вођења евиденције - Рок за усвајање је годину дана од дана 

ступања на снагу Закона..  

Правилник о условима и начину подношења захтева за добијања IМО 

јединственог идентификационог броја, начину електронског преноса података LRF-у 

http://www.miе.gov.rs/
mailto:vodni@mi.gov.rs
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или другој међународној организацији одређеној од стране Међународне поморске 

организације, као и обрасце за додељивање и електронску размену података у вези 

IМО јединственог идентификационог броја - Рок за усвајање је годину дана од дана 

ступања на снагу Закона.. 

Правилник о обрасцима уписника бродова и пловила у градњи и помоћних 

књига, обрасцима докумената који чине регистар трајног записа о броду, као и 

обрасцима предлога за привремени упис и испис поморског брода из Међународног 

уписника поморских бродова - Рок за усвајање је годину дана од дана ступања на 

снагу Закона.. 

Правилник о обрасцу уписника чамаца и плутајућих објеката, као и обрасцима 

помоћних књига - Рок за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу Закона.. 

 

 

 

 

 

 


