
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 позитиван утицај на српске држављање који се 

укрцавају као чланови посаде на поморским бродовима, а тиме и на буџет Републике 

Србије имајући у виду да поморци значајан део своје зарада путем дознака достављају 

члановима својих домаћинстава у Републици Србији.  

Нацртом закона наставља се процес подизања нивоа заштите права домаћих 

помораца, који је започет усвајањем Закона о поморској пловидби 2011. године.  

Нацртом закона уређен је поступак издавања одобрења правним лицима која 

обављају послове посредовање при запошљавању помораца на домаћим бродовима и 

бродовима стране државне припадности, на начин прописан Конвенцијом о раду 

помораца. С тим у вези, Нацртом закона прописано је да посредник може да наплати своју 

услугу посредовања при запошљавању поморца само од послодавца, а не од поморца, као 

што је то данас случај. До данас послове посредовања у запошљавању обављале су 

разне агенције, на начин који је у највећем броју случајева био у директној 

супротности са стандардима и захтевима прописаним од стране Међународне 

организације рада. То је између осталог подразумевало непосредну наплату услуге 

посредовања од стране кандидата, и то неретко у износима од 200 и више евра, чак у 

одређеним случајевима само за организовање разговора са кандидатом ради 

запошљавања. Такође, само је неколико агенција имало закључен уговор о 

пословној сарадњи са поморским компанијама, што је стандард пословања ових 

агенција још од 1996. године и усвајања Конвенције Међународне организације рада 

о посредовању и запошљавању помораца. Предложеним допунама уводе се стандарди 

пословања у раду предметних агенција који су данас предуслов за запошљавање 

помораца из Републике Србије. С тим у вези, неколико десетина међународних 

поморских компанија обратило се са захтевом Министарству саобраћаја ради 

утврђивања степена усаглашености рада домаћих агенција за посредовање у 

запошљавању са захтевима и стандардима Конвенције о раду помораца из 2006. 

године (у даљем тексту: MLC Конвенција), коју је Република Србија ратификовала 

2013. године. Испуњавање захтева наведене конвенције од стране домаћих 

посредника у запошљавању предуслов је за ангажовање наших држављана у 

својству помораца. Коначно, поред претходно наведених услова, један од основних 

захтева за рад агенција, а који је успостављен MLC Конвенцијом, огледа се у 

успостављању одговарајућег система управљања квалитетом који одговара 

захтевима ове конвенције. Овај захтев тренутно не испуњава ниједна агенција која 

послује у Републици Србији а која се бави посредовањем у запошљавању помораца. 

Прописивањем и последично испуњавањем прописаних захтева за пословање 

агенција за посредовање у запошљавању помораца, омогућиће се несметани 

наставак запошљавања српских држављања на поморским бродовима, те јасни 

параметри за вршење надзора над радом ових агенција.             
Нацртом закона предвиђа се обавеза тзв. лиценцирања здравствених установа 

овлашћених за вршење здравствених прегледа помораца. Сам процес лиценцирања 

захтеваће улагање одређених финансијских средстава од стране здравствених установа 

како би успешно завршиле процес лиценцирања, а односе се на завршетак курса из 

поморске медицине од стране овлашћених специјалиста медицине рада запослених у тим 
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здравственим установама који ће вршити лекарске прегледе помораца. До данас у 

Републици Србији ниједна здравствена установа није прошла процес тзв. 

лиценцирања, с обзиром да важећим прописима, који су усвојени још '80 година 

прошлог века. На захтев Међународне организације рада и Светске здравствене 

организације, државе су обавезне да изврше лиценцирање здравствених установа 

које пружају ову врсту прегледа, те да о лиценцираним установама обавесте МОР и 

Међународну поморску организацију, односно да ту информацију учине доступном 

на интернет презентацији министарства надлежног за послове саобраћаја. Један од 

захтева за лиценцирање здравствене установе огледа се у захтеву да та здравствена 

установа обавезно има у радном односу специјалисту медицине рада који је 

специјализован за вршење лекарских прегледа помораца. Ова специјализација се 

данас стиче завршетком курса из поморске медицине, коју ће у Републици Србији, на 

захтев министарства надлежног за послове здравља институционално спроводити 

институт за медицину рада основан за територију Републике Србије, а сам курс ће 

изводити лиценцирани предавачи за област поморске медицине. Такође, захтев MLC 

Kонвенције и STCW Конвенције огледа се и у издавању уверења о здравственој 

способности помораца на прописаном обрасцу, те вођењу одговарајућег картона 

извршеног здравственог прегледа помораца, што ће се остварити доношењем 

подзаконског акта из члана 83б Нацрта закона. 

Нацтом закона извршена је детаљније дефинисање начела рада инспектора 

безбедности пловидбе у односу на текст Закона о поморској пловидби, а уређена су и 

њихова овлашћења у циљу вршења надзора над применом MLC Конвенције и 

одговарајућих одредаба Закона којима се уређује материја безбедности и здравља на 

раду.          

Нацрт закона, такође, омогућава да се изменама и допунама одредаба Закона које 

садрже овлашћење за доношење подзаконских аката, у домаће законодавство унесу и 

одређена решења која ће омогућити отклањање уочених недостатака у примени Закона.  

 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

У односу на трошкове које ће примена Нацрта закона створити за грађане, 

исти неће створити нове трошкове поред оних које су до данас грађани имали у циљу 

одласка на рад на поморским бродовима. С тим у вези, указује се да предметни 

трошкови обухватају:  

1) Виза за САД, уколико је укрцавање у лукама САД-а (160 USD),  плус услуге 

DHL-а (10 EUR); 

2) Виза за Велику Британију уколико је укрцавање у лукама Велике Британије 

(65 EUR), плус услуге Australian Visa DHL Courier Service (30 EUR); 

3) Пасос - 2500 рсд  

4) Медицински преглед - медицина рада нови београд  (14600 РСД) 

5) Полицијска провера – потврда о неосудјивању (700 РСД) 

6) Превод потврде о неосудјивању 10 eur – 15 eur 

7) Marlins english тест (20 eur)  

8) Фотографије – (400 РСД) 

Оно што је свакако новина огледа се у одредби члана 67ђ Нацрта закона, по 

којој посредник не сме своју услугу за извршено посредовање при запошљавању да 

наплати посредно или непосредно од поморца, што данас није случај. С тим у вези, 
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усвајањем Нацрта закона смањиће се трошкови које су грађани до данас имали, и то 

у износу од апроксимативно 200 евра по кандидату.   

Нацрт закона створиће извесне трошкове за здравствене установе које у складу са 

одредбама Нацрта закона буду овлашћене за здравствене прегледе помораца. Наведени 

трошкови огледају се у захтеву да овлашћени специјалиста медицине рада мора да похађа 

и успешно заврши курс из поморске медицине. Сам износ ових трошкова није могуће 

предвидети у овом тренутку имајући у виду да ће се исти на уговорној основи најпре  

уређивати између Института за медицину рада и лиценцираних предавача, а што ће 

касније бити обухваћено ценом партиципације за заинтересоване специјалисте 

медицине рада за учешће на предметним курсевима из поморске медицине.    
Такође, примена овог Нацрта закона створиће привреди одређене трошкове, 

односно правним лицима која буду поднела захтев за издавање одобрења за обављање 

послова посредовања при запошљавању помораца. Од свих прописаних стандарда за рад 

ових агенција, једино захтев за успостављањем одговарајућег система управљања 

квалитетом захтеваће улагање додатних финансијских средстава од стране ових 

правних лица. Према подацима који су доступни овом министарству, трошкови 

сертификације успостављеног система управљања квалитетом од стране признатих 

организација у Републици Србији износи од 2500 до 4000 евра у динарској 

противвредности.  
 

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

ће он створити 

 

 Имајући у виду досадашње трошкове лекарског прегледа које су плаћали поморци, 

у износу од 10.000 динара по поморцу, финансијски трошкови које ће здравствене 

установе имати услед обавезе да овлашћени специјалисти медицине рада запослени у тим 

здравственим установама заврше курс поморске медицине, оправдавају трошкове које ће 

завршетак курса за њих створити. Такође, постојање лиценцираних специјалиста 

медицине рада обезбедиће већу сигурност када је у питању припрема наших 

држављана за рад на поморским бродовима, у смислу превентивног откривања 

евентуалних физичких или психичких неспособности за рад на поморским 

бродовима. Ово нарочито имајући у виду већу изложеност помораца утицају 

вибрација, буке, испаравањима, као и посебне захтеве у погледу видних и 

аудиовестибуларних способности помораца.  
Такође, примена овог Нацрта закона створиће привреди одређене трошкове, пре 

свега за правна лица која буду поднела захтев за издавање одобрења за обављање послова 

посредовања при запошљавању помораца. Имајући у виду да ће испуњавање прописаних 

услова омогућити наставак запошљавања домаћих држављања на поморским 

бродовима, те подићи ниво рада ових правних лица у интересу заштите права домаћих 

помораца, позитивне последице доношења Нацрта закона такве су да оправдавају 

трошкове које ће он створити. 

  

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 

 

 Примена овог Нацрта закона имаће ефеката на стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију. 



 4 

Предмет уређења Нацрта закона је, између осталог, прописивање услова за 

обављање послова посредовања при запошљавању помораца. Данас на тржишту одређени 

број физичких и правних лица пружа предметне услуге на начин који није системски 

уређен законом, те у највећем броју случајева не обезбеђују ни минималну заштиту права 

домаћих држављана који се у својству поморца укрцавају на поморске бродове стране 

заставе. Имајући у виду да ће се усвајањем Нацрта закона увести систем лиценцирања и 

контроле рада правних лица која пружају ову врсту услуге, а који се иначе примењују у 

другим земљама са традицијом тзв. crew supplying земаља, очекује се долазак на домаће 

тржишта иностраних привредних субјеката који својим пословањем и уговорима о 

заступању са светским бродовласницима могу да обезбеде лакше запослење држављана 

Републике Србије на поморским бродовима.       

Такође, увођењем система овлашћивања здравствених установа за здравствене 

прегледе помораца, отвориће се могућност да више субјеката обавља ову врсте 

здравствених прегледа коју данас искључиво врши Медицина рада Нови Београд. 

 

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

 

Имајући у виду да се Нацртом закона не мењају битно питања која су до данас била 

уређена Законом о поморској пловидби, није постојала обавеза за спровођењем јавне 

расправе у складу са одредбом члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник“, 

бр. 79/05 и 101/07). 

У току припреме текста Нацрта закона обављена је панел дискусија са удружењем 

посредника у запошљавању помораца који су имали прилику да изнесу своје примедбе. 

Основна примедба односила се на потребу успостављања одговарајућег система 

управљања квалитетом, с обзиром на додатне трошкове за увођење истог. С тим у 

вези, прихваћено је решење по коме су агенције дужне да успоставе систем 

управљања квалитетом најкасније годину дана од дана издавања одобрења за рад. 
Такође, примедба се односила на захтев да најмање један члан органа управљања 

правног лица има најмање пет година радног искуства из области поморства. С тим 

у вези, прихваћено је решење по коме радно искуство из области поморства обухвата 

и радно искуство стечено у обављању послова посредовања у запошљавању 

помораца. Након постигнуте сагласности представници посредника у запошљавању 
подржали су доношење Нацрта закона. Такође, обављене су консултације са 

Министарством надлежним за послове здравља у циљу усаглашавања захтева који се 

односе на лиценцирање здравствених установа за вршење прегледа помораца. 

 

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 условима за стављање на тржиште пловила за рекреацију, услове 

које морају да испуњавају именована тела, као и начин и поступак њиховог именовања 

(Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

2) Уредба о звањима, условима и начину стицања звања и овлашћења чланова 

посаде поморских бродова са роковима важења овлашћења и овера, врстама бродских 



 5 

делатности које обављају поморци, нивоима одговорности помораца, обуци, програму и 

начину полагања испита за стицање овлашћења помораца, условима за стицање 

овлашћења о алтернативној оспособљености, поступку издавања овлaшћење помораца, 

врстама и начину обрачунавања квалификованог стажа,  програму убрзане обуке, начину 

вођења дневника о завршеној обуци и стеченој пракси, обавезама инструктора, односно 

испитивача и кандидата у оквиру практичне обуке, односно током трајања приправничког 

стажа, начину оснивања и пословима Радне групе за STCW наставни план и програм 

(силабус), условима и начину признавања, обнове, замене и одузимања овлашћења 

помораца, начину провере знања о поморском законодавству Републике Србије у случају 

признавања овлашћења о оспособљености на управљачком нивоу, садржини и обрасцу 

овлашћења, као и обрасцу, садржини, начину издавања и вођења регистара издатих 

овлашћења и одобрења издатих акредитованим институцијама (Влада на предлог 

Министарства саобраћаја, Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

3) Правилник о поступку и начину издавања одобрења за обављање послова 

посредовања при запошљавању помораца (Министарство саобраћаја, Сектор за водни 

саобраћај и безбедност пловидбе у сарадњи са министарством надлежним за послове 

запошљавања рок за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

4) Правилник о врстама, садржини, условима, роковима и начину обављања 

здравствених прегледа чланова посаде, врстама здравствених ограничења за обављање 

одређених послова, начину организовања и спровођења, као и садржини курса из поморске 

медицине, захтевима у погледу физичке, видне и аудиовестибуларне способности, 

условима, начину и роковима за вршење оцењивања здравствене способности, условима, 

роковима важења и начину стицања, односно обнављања Сведочанства о здравственој 

способности чланова посаде поморских бродова, начину вођења уписника обављених 

здравствених прегледа и издатих Сведочанстава о здравственој способности чланова 

посаде поморских бродова, начину чувања медицинске документације, као и обрасцу 

Сведочанства о здравственој способности чланова посаде поморских бродова, односно 

картона извршеног здравственог прегледа помораца (Министарство саобраћаја, Сектор 

за водни саобраћај и безбедност пловидбе у сарадњи са министарством надлежним за 

послове здравља, рок за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

5) Правилник о саставу, начину рада и поступку пред другостепеном лекарском 

комисијом (Министарство надлежно за послове здравља, рок за усвајање је годину дана 

од дана ступања на снагу овог закона); 

6) Правилник о начину и условима рада радио-службе за безбедност пловидбе и 

услове које треба да испуњавају бродске радио-станице (Министарство саобраћаја, 

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана 

ступања на снагу овог закона); 

7) Правилник о садржини, обрасцима, начину и условима издавања и вођења 

докумената које домаћи брод предаје при доласку и/или одласку из луке обалне државе, 

лицима надлежним за потписивање докумената, као и мерама које компанија треба да 

предузме у циљу ефикасног спровођења процедура за долазак и/или одлазак путника и 

посаде са брода у луци (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и 

безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

8) Правилник о врсти података, начину прикупљања и вођењу евиденције података 

о путницима које домаћи путнички брод мора да води о путницима на путничком броду 

(Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 



 6 

9) Правилник о начину испитивања поморских несрећа и поморских незгода 

пловила (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, 

рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

10) Уредба о мерама које се предузимају у циљу обезбеђења правичног поступања 

са поморцима у случају поморске несреће или поморске незгоде, као и обавезе бродара и 

помораца у случају поморске несреће или поморске незгоде, у складу са IMO смерницама 

за правично поступање са поморцима у случају поморске несреће или поморске незгоде 

(Влада на предлог Министарства саобраћаја, Сектора за водни саобраћај и безбедност 

пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

11) Правилник о категоријама пловидбе бродова и јахти (Министарство 

саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две 

године од дана ступања на снагу овог закона); 

12) Уредба о обавезама бродара у погледу здравствене заштите и неге помораца 

запослених на бродовима, минималним условима које у зависности од категорије 

пловидбе, носивости, броја чланова посаде и врсте терета коју превозе морају да 

испуњавају бродови, њихова опрема и уређаји ради пружања одговарајуће медицинске 

неге чланова посаде, опреми и обавезној садржини бродске апотеке, начину вршења 

контроле медицинског и санитетског материјала, као и обрасцу и начину вођења уписника 

о садржини бродске апотеке (Влада на предлог Министарства саобраћаја, Сектора за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на 

снагу овог закона); 

13) Уредба о начину постепеног искључивања из пловидбе танкера без двоструке 

оплате и увођења у пловидбу танкера са двоструком оплатом или другим еквивалентним 

захтевима за градњу у складу са MARPOL Конвенцијом и забрану превоза тешких облика 

уља танкерима са једноструком оплатом (Влада на предлог Министарства саобраћаја, 

Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од 

дана ступања на снагу овог закона); 

14) Правилник о условима, начину рада и вршењу контроле рада признатих 

организација, као и начину подношења захтева Европској комисији за признавање 

организација које нису признате од Европске комисије за обављање техничког надзора и 

статутарну сертификацију бродова (Министарство саобраћаја, Сектор за водни 

саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу 

овог закона); 

15) Техничка правила за статутарну сертификацију поморских бродова 

(Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

16) Уредба о условима и начину за безбедно укрцавање и искрцавање бродова за 

превоз расутог терета, дужностима и одговорностима заповедника, као и о поступку у 

случају штете настале током укрцавања или искрцавања (Влада на предлог 

Министарства саобраћаја, Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

17)  Правилник о бродским исправама и књигама које морају да имају бродови 

одређене врсте, намене, тонаже, погонског машинског уређаја или ради заштите морске 

средине, њиховој садржини, обрасцима, начину и условима издавања и вођења, роковима 

важења, условима за продужење важења, као и органима и члановима посаде овлашћеним 

за вођење, односно уношење и оверавање података који се уносе у бродске исправе и 

књиге, органима у земљи и иностранству којима се предају бродске исправе и књиге ради 

овере, замене, задржавања или уношења података, органима надлежним за издавање 
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бродских исправа и књига, могућност продужења, престанак важења, повлачење бродских 

исправа и књига, начину вођења евиденције о издатим бродским исправа и књигама 

(Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

18) Правилник о минималним условима које мора да испуњава чамац и јахта, 

њихова опрема и уређаји, ради пружања одговарајуће медицинске неге чланова посаде, као 

и о медицинској опреми и обавезној садржини бродске апотеке за чамце и јахте 

(Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 

усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

19) Техничка правила за поморске чамце и поморске јахте (Министарство 

саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две 

године од дана ступања на снагу овог закона); 

20) Правилник о садржини, обрасцима, начину издавања и вођења исправа и књига 

чамаца и јахти (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност 

пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

21) Правилник о садржини и обрасцу распореда радног времена чији су саставни 

део одабрани делови МОР Конвенције број 180 и STCW Конвенције, као и образац и 

записа о сатима одмора помораца (Министарство саобраћаја, Сектор за водни 

саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу 

овог закона); 

22) Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбедну пловидбу које морају 

да имају поморски бродови и друга пловила трговачке морнарице, звањима и 

овлашћењима о оспособљености које морају да имају ти чланови посаде, начину 

одређивања додатног броја чланова посаде за поједине бродове, као и о начину издавања и 

обрасцу уверења о најмањем броју чланова посаде (Министарство саобраћаја, Сектор за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на 

снагу овог закона); 

23) Правилник о звањима, условима и начину стицања звања и овлашћења чланова 

посаде рибарских бродова трговачке морнарице, обуци, програму и начину полагања 

стручног испита за стицање овлашћења о оспособљености чланова посаде рибарских 

бродова, садржинини и обрасцу овлашћења, као и обрасцу, садржини и начину вођења 

регистара издатих овлашћења (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и 

безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

24) Правилник о условима, начину и поступку издавања и замене, садржини и 

обрасцу поморске књижице и дозволе за укрцавање са обавезним заштитним елементима 

који се користе приликом израде обрасца, лицима и органима надлежним за уношење и 

оверу података, као и садржини, обрасцу и начину вођења регистра издатих поморских 

књижица и дозвола за укрцавање (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај 

и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог 

закона); 

25) Уредба о начину и поступку обављања послова и одржавања бродске страже 

чланова посаде на поморским бродовима који имају државну припадност Републике 

Србије, обавезама компаније, заповедника, официра и других чланова посаде са посебним 

овлашћењима на броду која се односе на вршење бродске страже, као и начину обезбеђења 

ефикасне комуникације на поморским бродовима који имају државну припадност 

Републике Србије (Влада на предлог Министарства саобраћаја, Сектора за водни 
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саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу 

овог закона); 

26) Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше обуку 

лица за водитеља јахте, условима које морају да испуњавају лица за управљање јахтом, 

односно чамцем, обуци, програму, трошковима и начину полагања стручног испита, као и 

обрасцу, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање јахтом, односно 

чамцем и начину вођења евиденције издатих (Министарство саобраћаја, Сектор за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на 

снагу овог закона); 

27) Правилник о техничкој спецификацији за бродску VTS опрему, начину 

преношења информација VTS оператеру на копну, као и обуци чланова посаде брода 

задужених за VTS (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност 

пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

28) Правилник о подацима о броду и отпаду које је домаћи брод дужан да преда 

надлежном органу државе луке (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и 

безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

29) Правилник о условима и начину полагања стручног испита, програму и 

трошковима полагања, као и обрасцу службене легитимације инспектора безбедности 

пловидбе (Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност 

пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона). 

 Усвајањем одговарајући подзаконских аката ће у роковима који ће њима бити 

дефинисана омогућиће се вођење одговарајућих евиденција о издатим поморским 

књижицама, издатим овлашћењима о оспособљености помораца, издатим 

одобрењима за рад агенцијама за посредовање у запошљавању и лиценцираним 

здравственим установама.  

Измене и допуне појединих овлашћења за доношење подзаконских аката, у 

смислу преношења надлежности за доношење са Министарства на Владу, последица 

је материје коју је неопходно уредити предметним подазконским актима, а која 

уређује низ права и обавеза како органа и организација, тако и странака у поступку, 

што у складу са домаћим правним системом није могуће уредити правилником већ 

уредбом.      


