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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона о државној припадности и упису 

пловила садржан је у члану 97. став 1. тачка 13. Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, број 98/2006) према којој Република Србија уређује и 

обезбеђује режим и безбедност у свим врстама саобраћаја.  

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА    

 

 Законом о поморској и унутрашњој пловидби („Службени лист СРЈ”, бр. 

12/98, 44/99, 74/99, 73/00 и „Службени гласник РС”, бр. 85/05 – др. закон и 101/05 – 

др. закон) уређена је материја која је била у надлежности бивше Савезне Републике 

Југославије 8у даљем тексту: СРЈ), а односи се на безбедност пловидбе на мору и 

унутрашњим водама СРЈ, пловне путеве на обалном мору и на унутрашњим водама 

СРЈ, државну припадност, идентификацију и упис брода, инспекцијски надзор, 

основе својинскоправних односа у погледу бродова, бродара, облигационоправне 

односе који се односе на бродове, пловидбене незгоде, поступак извршења и 

обезбеђења на бродовима, те меродавно право и надлежност судова у СРЈ за 

спорове са елементом иностраности.  

Законом о унутрашњој пловидби („Службени гласник СРС“, број 54/90 и 

„Службени гласник РС”, бр. 53/93 – др. закон , 67/93 – др. закон, 48/94- др. закон и 

101/05 – др. закон) уређена је материја која је у надлежности  Републике Србије, а 

иста се односи на унутрашњи пловидбени превоз, безбедност пловидбе, услове и 

начин коришћења, одржавања и заштите унутрашњих пловних путева, 

пристаништа, зимовника и сидришта, чамце и пловећа постројења, поступања у 

случају пловидбеног удеса и инспекцијски надзор.  

Уставним законом за спровођење Устава Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 98/2006) предвиђена је обавеза усклађивања закона са Уставом 

Републике Србије. 

Након распада бивше државе и преузимања надлежности из области водног 

саобраћаја од стране Републике Србије несумљиво се јавља потреба за уређењем 

материје у области пловидбе у складу са насталом ситуацијом и са потребама 

Републике Србије у овој области. 

Имајући у виду комплексност и обим материје пловидбеног права, као и  

досадашњи начин уређивања, досадашња правна техника усвајања кодекса у 

области пловидбеног права замењена је новoм номотехником која подразумева 

раздвајање материје унутрашње и поморске пловидбе, као и раздвајање материје на 

јавноправни и приватноправни део. 

Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС“, број 73/10) уређени су услови и начин за безбедну пловидбу на унутрашњим 

водама Републике Србије, водни путеви и пловидба, пловила унутрашње пловидбе 

и њихова способност за пловидбу, посада, трагање и спасавање, луке и 

пристаништа, надзор и друга питања која се односе на пловидбу унутрашњим 

водама и истим је стављен ван снаге Закон о унутрашњој пловидби, осим одредаба 
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којима је уређен превоз у унутрашњој пловидби, као и поједине одредбе Закона о 

поморској и унутрашњој пловидби. 

Законом о поморској пловидби уређени су услови и начин за безбедну 

пловидбу на мору поморских бродова који вију заставу Републике Србије и других 

пловила, њихова способност за пловидбу, посада, заштита мора од загађења са 

бродова, надзор и друга питања из области поморског јавног права. 

Остала материја која је уређена Законом о поморској и унутрашњој 

пловидби и Законом о унутрашњој пловидби а припада или правној области 

приватног права (стварноправни и облигационоправни односи, превоз, услови за 

стицање одобрења за обављање послова возара, одговорност бродовласника и 

возара, заједничка и партикуларне хаварије и сл.) или је чине норме којима се 

уређује поступак уписа и државне припадности пловила, које се по својој правној 

природи налазе између приватног и јавног права, захтева уређење посебним 

законима који ће садржати заједничка решења за унутрашњу и поморску пловидбу.   

Оно што се истиче као први и најзначајнији разлог за доношење Нацрта 

закона о државној припадности и упису пловила (у даљем тексту: Нацрт 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 правосуђа. Такође, Нацртом закона уводе се новине у смислу отварања 

новог уписника за поморске бродове тзв. међународног уписника поморских 

бродова, као и могућност привременог уписа или исписа поморског брода у 

међународни уписник поморских бродова по основу тзв. bareboat чартера. На овај 

начин, у домаће законодавство уносе се законска решења развијених држава које, 

између осталог и на тај начин помажу домаћим привредама да узму што активније 

учешће у међународној поморској привреди, која има вишеструки значај по 

националну економију свих држава па и оних без поморске обале. Такође, овим 

Нацртом закона врши се усаглашавање домаћег законодавства са релевантним 

секундарним изворима комунитарног права, као и међународним конвенцијама 

усвојеним под окриљем Организације Уједињених нација.  

Приликом рада на Нацрту закона узете су у обзир одредбе Конвенције 

Уједињених нација о условима за упис бродова, усвојена 1986. године, као и 

Међународне конвенције о поморским привилегијама и хипотекама, усвојена 1993. 

године под окриљем Међународне поморске организације, а коју је Народна 

Скупштина Републике Србије потврдила 2011. године.  

 

III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Уводне одредбе Нацрта закона 

 

 У уводним одредбама, поред предмета уређења Нацрта закона, на шта је 

указано у разлозима за доношење закона, у члану 3. Нацрта закона дате су 

дефиниције употребљење у Нацрту закона. 

 

 

 

Одредбе о државној припадности пловила 
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Други део Нацрта закона садржи одредбе којима се уређује државна 

припадност и идентификација пловила.  

Сходно одредбама Барцелонске декларације о признавању права на заставу 

земљама без морске обале из 1921. године (у даљем тексту: Барселонска 

декларација), усвојене под окриљем Лиге Народа, затим члана 4. Женевске 

конвенције о отвореном мору, као и члана 90. Конвенције Уједињених нација о 

праву мора, државама без морске обале признаје се право да имају поморске 

бродове под својом заставом, односно да им доделе своју државну припадност. 

Основни захтеви у односу на стицање државне припадности Републике Србије 

уређени су чл. 3. до 6. Нацрта закона. 

 

Одредбе о идентификацији пловила  

 

Одредбама чл. 8. до 14. Нацрта закона прописују се елементи 

идентификације  пловила на начин што се материја у питању уређује посебно за 

бродове унутрашње пловидбе, поморске бродове, јахте, чамцe и плутајућe објектe. 

Посебно се уређује начин истицања имена и ознака, као и питање луке уписа. 

Барселонском декларацијом уведена је пракса да државе без морске обале одређују 

једно специфично место на својој територији која ће се сматрати као лука уписа. С 

тим у вези, по угледу на Базел као луку уписа поморских бродова под Швајцарском 

заставом, затим Луксембург као луке уписа поморских бродова под заставом 

Великог Војводства Луксембурга или Братиславе као луке уписа поморских 

бродова под заставом Републике Словачке, Нацртом закона Београд је одређен као 

лука уписа за поморске бродове под заставом Републике Србије. 

Одредбама чл. 15. и 16. Нацрта закона уређује се материја IМО јединственог 

идентификационог броја компаније и регистрованог власника поморског брода, 

чиме се у домаће законодавство уносе одредбе Резолуције 160 MSC.160(78) 

Међународне поморске организације - Комитета за поморску безбедност.  

 

Уписници пловила 

 

Трећи део Нацрта закона уређује материју уписника пловила, и то: врсте 

уписника, облик и садржина уписника, надлежност органа за вођење уписника, 

право увида у уписнике, таксу за упис, техничке захтеве за упис пловила, као и 

одредбе којима се уређује бродови који могу да буду уписани у један од домаћих 

уписника.  

Чланом 17. Нацрта закона именују се врсте уписника пловила. 

Чл. 19. до 36. Нацрта закона садрже заједничке одредбе којима се уређује 

облик у коме се воде уписници пловила, као и садржина уписника бродова и јахти, 

помоћних књига које се воде уз уписнике бродова и уписнике пловила у градњи, 

док је чл. 28. до 36. Нацрта закона уређено питање Регистра статусних промена 

који се воде за поморске бродове у складу са одредбама Међународног правилника 

управљања за безбедан рад бродова и спречавање загађења (у даљем тексту: ISM 

Правилник). Чланом 37. Нацрта закона уређена је надлежност органа за упис 

пловила на начин што је за упис бродова унутрашње пловидбе у уписник бродова 

унутрашње пловидбе, упис јахти унутрашње пловидбе у уписник јахти унутрашње 

пловидбе, као и упис чамаца унутрашње пловидбе и плутајућих објеката у 

уписнике чамаца унутрашње пловидбе и плутајућих објеката утврђена надлежност 
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месно надлежне лучке капетаније. Упис поморских бродова у Национални уписник 

поморских бродова, поморских јахти у уписник поморских јахти и поморских 

чамаца у уписник поморских чамаца у надлежности је Лучке капетаније Београд, 

док је упис поморских бродова у Међународни уписник поморских бродова у 

надлежности министарства.  

  
Упис бродова унутрашње пловидбе 

 

Чл. 41. и 42. Нацрта закона уређују Уписник бродова унутрашње пловидбе. 

Чланом 41. Нацрта закона уређено је да се у Уписник бродова унутрашње пловидбе 

може уписати: брод унутрашње пловидбе чији је власник правно лице са седиштем 

у Републици Србији, односно физичко лице које је домаћи држављанин са 

пребивалиштем у Републици Србији; брод унутрашње пловидбе чији је власник 

правно лице са седиштем у држави чланици Европске уније или држави 

уговорници Споразума о европском економском простору, као и Швајцарској 

конфедерацији (у даљем тексту: Европска унија и ЕЕЗ), односно физичко лице 

држављанин државе чланице Европске уније и ЕЕЗ, ако је бродар тог брода правно 

лице са седиштем у Републици Србији или држављанин Републике Србије који има 

пребивалиште у Републици Србији; брод унутрашње пловидбе чији је власник 

страно правно лице са седиштем изван Републике Србије или изван државе 

чланице Европске уније и ЕЕЗ или физичко лице са пребивалиштем изван 

Републике Србије или изван државе чланице Европске уније и ЕЕЗ, ако је бродар 

тог брода домаће правно лице са седиштем у Републици Србији или држављанин 

Републике Србије који има пребивалиште у Републици Србији, као и брод 

унутрашње пловидбе који се налази у сусвојини, ако је најмање 51 посто 

сувласничких удела на броду у власништву правних лица са седиштем у Републици 

Србији, односно физичка лица који су домаћи држављани са пребивалиштем у 

Републици Србији. 

Чланом 42. Нацрта закона прописано је да у Уписник бродова унутрашње 

пловидбе може да буде уписан брод унутрашње пловидбе чији је власник и бродар 

правно лице основано према прописима и са седиштем у држави чланици Европске 

уније и ЕЕЗ, односно физичко лице држављанин државе чланице Европске уније и 

ЕЕЗ који има пребивалиште у држави чланици Европске уније и ЕЕЗ, под условом 

да је брод унутрашње пловидбе под контролом огранка тог правног лица, 

регистрованог у Републици Србији, преко кога правно лице обавља делатност у 

Републици Србији. Ставом 2. предметног члана даље је прописано да брод 

унутрашње пловидбе који испуњава услове из члана 42. став 1. Нацрта закона, као 

и техничке захтеве прописане прописом којим се уређују технички захтеви за 

бродове унутрашње пловидбе који је усклађен са техничким захтевима за бродове 

унутрашње пловидбе који се примењују у државама чланицама Европске уније, 

стиче статус рајнског пловила које се уписује у бродско сведочанство и 

сведочанство о способности брода за пловидбу. Такође, том броду унутрашње 

пловидбе издаје се исправа којом се потврђује статус рајнског пловила, у складу са 

Конвенцијом о пловидби реком Рајном, са накнадним изменана и допунама. На овај 

начин, у домаће законодавство уносе се одредбе Уредбе 2919/85/ЕЕЗ којом се 

прописују услови за приступање споразумима у складу са измењеном и допуњеном 

Конвенцијом о пловидби реком Рајном бродова који припадају рајнској пловидби. 
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Упис поморских бродова 

 

 Одредбама члана 43. Нацрта закона уређује се материја уписа поморских 

бродова у Национални уписник поморских бродова, у који се уписују: поморски 

брод чији је власник правно лице са седиштем у Републици Србији, односно 

физичко лице које је домаћи држављанин са пребивалиштем у Републици Србији; 

поморски брод чији је власник правно лице са седиштем у држави чланици 

Европске уније и ЕЕЗ, односно физичко лице држављанин државе чланице 

Европске уније и ЕЕЗ, ако је компанија тог брода правно лице са седиштем у 

Републици Србији или домаћи држављанин који има пребивалиште у Републици 

Србији, под условом да се са захтевом домаће компаније или бродара за упис тог 

брода у уписник бродова сагласи његов власник; поморски брод чији је власник и 

компанија правно лице основано према прописима и са седиштем у држави 

чланици Европске уније и ЕЕЗ, односно физичко лице држављанин државе чланице 

Европске уније и ЕЕЗ које има пребивалиште у држави чланици Европске уније и 

ЕЕЗ, под условом да је поморски брод под контролом огранка тог страног правног 

лица, регистрованог у Републици Србији, преко кога правно лице обавља делатност 

у Републици Србији; поморски брод који се налази у сусвојини, ако је најмање 51 

посто сувласничких удела, односно карата на поморском броду у власништву 

правних лица са седиштем у Републици Србији, односно физичких лица који су 

домаћи држављани са пребивалиштем у Републици Србији. 

Одредбама чл. 44. до 46. Нацрта закона уређује се материја уписа поморских 

бродова у Међународни уписник поморских бродова. С тим у вези, извршена је 

подела на трајни и привремени упис у Међународни уписник поморских бродова.  

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 се уређује поморска пловидба за стицање одговарајућих 

овлашћења о оспособљености помораца за рад на поморском броду који вије 

заставу Републике Србије. 

С друге стране, 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.   

Надаље, чланом 53. Нацрта закона прописано да се колективни уговор којим 

се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа (у даљем тексту: 

колективни уговор), закључен између послодавца, односно удружења послодаваца 

и домаћег репрезентативног синдиката помораца, примењује само на поморце који 
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су домаћи држављани који имају пребивалиште на територији Републике Србије, 

као и на поморце који су држављани једне од држава чланица Европске уније или 

друге државе који у складу са међународним споразумима чија је Република Србија 

страна уговорница уживају иста права (у даљем тескту: домаћи поморци), обавезе и 

одговорности као и домаћи држављани. Ако колективни уговор није закључен, 

права, обавезе и одговорности из радног односа помораца уређују се појединачним 

уговором о раду, чије одредбе морају да буду у складу са одредбама закона којим 

се уређује поморска пловидба у делу којим се уређују зарада и друга права по 

основу рада помораца и закона којим се уређује област рада, док се на права, 

обавезе и одговорности домаћих помораца по основу социјалног и здравственог 

осигурања примењују одредбе закона којима се уређују обавезно социјално и 

здравствено осигурање и финансирање обавезног социјалног и здравственог 

осигурања. 

 Истим чланом прописано је да се колективни уговор закључен између домаћег 

послодавца, односно удружења послодаваца и страног синдиката помораца, којим 

се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа чланова посаде који 

раде на поморским бродовима уписаним у Међународни уписник поморских 

бродова, примењује само на поморце који су држављани државе у којој је тај 

синдикат основан и који су чланови тог синдиката. Ако колективни уговор није 

закључен, права, обавезе и одговорности из радног односа помораца који нису 

држављани Републике Србије или држављани једне од државе чланице Европске 

уније и ЕЕЗ, уређују се појединачним уговором о раду чије одредбе не смеју да 

буде у супротности са одредбама Међународне конвенције о раду помораца и 

других међународних конвенција усвојених од стране Међународне организације 

рада чија је Република Србија страна уговорница. Такође, зарада страних помораца 

не може да буде мања од износа зараде која је утврђена стандардним ITF уговором, 

док је послодавац, такође, дужан да осигура стране поморце за случај смрти и 

привремене неспособности за рад услед болести или повреде на раду, који су 

настали као последица субјективне или објективне одговорности послодавца, чији 

износ не може да буде мањи од износа који је утврђена стандардним ITF уговором. 

Овде је потребно истаћи да се одлукама C-72/91 и C-73/91 Европског суда 

правде, наведене одредбе којима се уређује састав посаде поморских бродова 

уписаних у Национални, односно Међународни уписник поморских бродова и 

њихова права по основу рада, а која су иначе саставни део законских решења 

многих држава чланица Европске уније, не представљају облик недозвољене 

државне помоћи у смислу члана 92. став 1. Уговора о европској економској унију и 

члана 117. Лисабонског уговора. 

  Одредбама чл. 55. и 56. Нацрта закона уређује се материја уписа јахти, 

чамаца или плутајућих објеката, као и бродова, односно јахти у градњи. 

 

Одредбе о поступку уписа 

 

    Четврти део Нацрта закона садржи заједничке одредбе којима се уређује 

поступак за упис и брисање бродова у уписник бродова, као и одредбе којима се 

уређује поступак за упис и брисање чамаца и плутајућих објеката, те одредбе о 

правним лековима.  
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Одредбама чл. од 57. до 145. Нацрта закона уређује се надлежност за 

доношење решења, права која се уписују у уписник, врсте уписа, пријаве и 

предлози,  као и поступак уписа.  

Најзначајнија измена у делу Нацрта закона којим се уређује поступак уписа 

у односу на одредбе Закона о поморској и унутрашњој пловидби којима се 

уређивало спровођење уписа бродова, огледа се у укидању улоге суда у 

спровођењу поступка уписа, те преношењу укупне надлежности у том домену на 

лучке капетаније, односно министарство надлежно за послове саобраћаја када се 

ради о спровођењу уписа у Међународни уписник поморских бродова. Поступак 

уписа у уписник бродова је sui generis поступак који има основна обележја 

поступка уписа у земљишне књиге и класичног управног поступка, због чега Нацрт 

закона детаљно уређује спровођење уписа, уз одредбу из члана 75. Нацрта закона 

којом је уређено да се у поступку уписивања у уписник бродова, који спроводи 

орган који води уписник бродова, на питања која нису уређена Нацртом закона 

сходно примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.  

Чланом 83. Нацрта закона уређено је питање преноса уписа брода унутрашње 

пловидбе из уписника једне лучке капетаније у уписник друге лучке капетаније. С 

тим у вези, прописано је да странка подноси предлог за пренос уписа брода 

унутрашње пловидбе, заједно са свим исправама којима се доказује да постоје 

претпоставке за пренос уписа брода, лучкој капетанији у чији уписник је брод 

уписан. На основу наведеног предлога та лучка капетанија уноси у уписник 

предбележбу тражења преноса, на основу које доноси решење којим дозвољава 

пренос уписа брода унутрашње пловидбе у други уписник бродова унутрашње 

пловидбе. Након тога, решење о преносу уписа доставља се лучкој капетанији у 

чији уписник брод треба да се упише, која доноси решење о преносу уписа брода и 

копију тог решења доставља лучкој капетанији из чијег уписника се брод исписује. 

На основу наведене копије решења лучка капетанија спроводи упис брисања брода 

из свог уписника и лучкој капетанији у чији се уписник брод унутрашње пловидбе 

уписује доставља збирку исправа која се односи на тај брод. Уколико лучка 

капетанији у чији уписник треба да се изврши пренос уписа брода одбије пренос 

уписа, решење о одбијању преноса доставиће лучкој капетанији из чијег уписника 

брод треба да се пренесе, која ће на основу предбележе о тражењу преноса 

поништити решење о преносу уписа, имајући у виду да предбележба није добила 

накнадно оправдање. С тим у вези, битно је указати да је чланом 63. став 1. тачка 4) 

Нацрта закона прописано да је предбележба врста уписа којом се уписивање, 

пренос, ограничење или престанак права уписује под условом накнадног 

оправдања (условно уписивање права или условно брисање). 

Чланом 58. Нацрта закона уређује се надлежност за доношење решења.  

Чл. 59. и 60. Нацрта закона уређују материју права која се уписују у 

уписник. С тим у вези, значајно је указати да се Нацртом закона предлаже уношење 

у домаће законодавство уношење одредби Конвенције о упису права на бродовима 

у градњи, усвојене 1967. године. Чланом 59. Нацрта закона прописана је 

могућности да се у уписник бродова у градњу упише брод одмах после 

потписивања уговора о градњи тачно одређеног брода или после изјаве 

бродоградитеља да је одлучио да гради такав брод за свој рачун брод, док је 

Законом о поморској и унутрашњој пловидби прописано да се у уписник бродова у 

градњу може уписати брод тек након полагања кобилице. Наведене одредбе члана 

59. Нацрта закона имају за циљ да омогуће власницима бродова да под 
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конкурентнијим условима дођу до потребних финансијских средстава од банака, 

имајући у виду да само полагање кобилице захтева значајна финансијска средстава, 

те ако бродовласник није имао средства да уложи за полагање кобилице губио је 

могућност да уопште конкурише за средства неопходна за изградњу целог брода.  

Чл. 61. и 62. Нацрта закона уређују врсте уписа док се чл. од 63. до 75. 

Нацрта закона уређују материју предлога или пријава за упис у одговарајући 

уписник, исправе на основу којих се врше уписи у лист А, Б и Ц, као и исправе које 

се подносе за привремени упис, односно испис из Међународног уписника 

поморских бродова.  

Чл. од 75. до 106. Нацрта закона уређују поступак уписа бродова у 

одговарајући уписник. Чл. 107. и 108. Нацрта закона уређују материју првог уписа 

брода, док чл. од 109. до 113. Нацрта закона уређују материју преноса поморског 

брода из уписника бродова државе чланице Европске уније у домаћи уписник 

поморских бродова, чиме се у домаће законодавство уносе одредбе Директиве 

789/2004/ЕЗ о преносу теретних и путничких бродова између уписника у оквиру 

Заједнице. 

Одредбе чл. 114. до 117. Нацрта закона уређују питање укњижбе као врсте 

уписа. 

Одредбама чл. од 118. до 130. Нацрта закона уређује се појам предбележбе у 

смислу да се предбележбом стичу, преносе, ограничавају или укидају уписана 

права, под условом да предбележба буде накнадно оправдана, и то у обиму у коме 

буде оправдана (члан 120. Нацрта закона), док је чланом 118. Нацрта закона 

прописано да ће орган који води одговарајући уписник пловила дозволити 

предбележбу када поднесена исправа испуњава опште услове за упис, али не 

испуњава све посебне услове за укњижбу прописане у чл. 114. до 117. Нацрта 

закона. Члан 119. Нацрта закона уређују питање исправа на основу којих 

предбележба може да се дозволи, док се у члану 121. Нацрта закона уређује питање 

исправа на основу којих предбележба може да се оправда. Чл. 124. до 130. Нацрта 

закона уређује се питање парнице за оправдање предбележбе. 

Чл. од 131. до 145. Нацрта закона уређује се материја забележбе. С тим у 

вези, чл. 132. и 133. Нацрта закона прописују услове за упис или брисање 

забележби личних права и других чињеница, док чл. 134. до 145. Нацрта закона 

уређују поједина питања забележбе спора, односно пранице покренуте тужбом за 

брисање укњижбе против лица која су непосредно укњижбом, чије се брисање 

тражи тужбом, стекла права или су ослобођена правних терета.  

Чл. 143. до 145. Нацрта закона уређују дејства забележбе појединих 

случајева и то забележбе парнице којом се тражи да се утврди да је одржајем 

стечено одређено стварно право (члан 143), забележбe спора у случају тужбе за 

брисање због застарелости или у случају тужбе за утврђивање стицања стварног 

права услед одржаја (члан 144), као и забележбе решења о досуђењу продатог 

брода (члан 145). 

 

Одредбе о брисању бродова 

 

Чл. 146. до 150. Нацрта закона уређују материју брисања бродова из 

уписника бродова, док је чланом 151. Нацрта закона уређено питање поновног 

уписа бродова. 
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Упис и брисање чамаца и плутајућих објеката 

 

Чл. од 152. до 166. Нацрта закона уређују материју уписа и брисања чамаца 

и плутајућих објеката.  

 

Одредбе о правним лековима 

 

Одредбама чл. 167. до 174. Нацрта закона уређена је материја правних 

лекова који се могу изјавити против решења које доноси органа који води уписник 

о предлогу. 

Пети део Нацрта закона уређује материју надзора над спровођењем одредаба 

Нацрта закона и прописа који ће бити усвојени на основу Нацрта закона, а којима 

се уређује државна припадност, идентификација и упис пловила. 

Шести део Нацрта закона садржи одредбе којима се прописују прекршаји за 

област примене овог Нацрта закона као и орган за вођење прекршајног поступка.  

Седми  део Нацрта закона садржи прелазне и завршне одредбе. 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНA 

 

Материја обухваћена Нацртом закона не захтева оснивање нових органа, 

организација и других облика органа државне управе за чији рад би било 

неопходно издвајање средстава из буџета.  

Из разлога поједностављења поступка и уштеда које се тиме постижу за 

привредне субјекте, укинута је досадашња улога суда у поступку спровођења уписа 

и брисања пловила. С тим у вези, 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 министарство надлежно за послове саобраћаја повећа износ предвиђен за 

плате државних службеника годишње за два наведена радна места. 

 

         

VI  СТУПАЊЕ ЗАКОНА НА СНАГУ  

 

 Нацрт закона ступа на снагу на уобичајан начин – осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 


