
OБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану  97. став 1. тачка 13. 

Устава Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, 
режим и безбедност у свим врстама саобраћаја. 
 
II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 
 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама (у даљем тексту: Нацрт закона) има за циљ да се, између осталог, изврши 
усаглашавање Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 
РС“, бр. 73/10 и 121/12 – у даљем тексту: Закон) са одредбама Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, број 65/13), као и Закона о транспорту опасног терета 
(„Службени гласник РС“, број 73/10). У складу са одредбама Закона о прекршајима 
извршено је брисање члана којим се уређује поступање Комисије за прекршаје у пловидби у 
првом степену. Надаље, извршене су одговарајуће измене и допуне чланова Закона којим 
се уређује материја превоза опасног терета на начин да се задржава и прецизира 
надлежност Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, као органа у саставу 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у односу на технички надзор 
и издавање одговарајућих исправа за бродове који врше превод опасног терета, при чему је 
раграничена надлежност ове управе и Управе за транспорт опасног терета, као органа у 
саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Имајући у виду нејасноће које су у пракси производиле одредбе о признавању 
прегледа и исправа издатих од стране признатих класификационих друштава, Нацртом 
закона предвиђена је допуна Закона којом се прецизира да ће ово питање бити уређено 
посебним споразумом који ће се закључивати између министарства и признатих 
класификационих друштава. Ова одредба престаће да се примењује даном пријема 
Републике Србије у пуноправно чланство Европске уније, имајући у види да ће од тог 
датума Републику Србију аутоматски обавезивати одлуке о признавању класификационих 
друштава од стране Европске комисије.  

С обзиром да је Република Србија ратификовала Европски споразум о међународном 
превозу опасног терета на унутрашњим пловним путевима – AND, извршена је допуна текста 
Закона на начин да је прописано да поред захтева прописаних Техничким правилима за 
статутарну сертификацију бродова унутрашње пловдбе, бродови за превоз опасног терета, као 
и други бродови за које је то прописано међународним споразумом, морају да испуњавају 
захтеве утврђене правилима за класификацију признатих класификационих друштава. 

У делу којим се уређује способност брода за пловидбу, извршене су одређене 
допуне чланова Закона којима се између осталог уређује начин истицања баждарске 
ознаке, обавезно ношење копија бродских исправа и књига на потисницама и 
тегљеницама, као и важење привременог сведочанства о способности плутајућег објекта за 
премештање у сврху посебног превоза. 

Након усвајања Закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим 
водним путевима од међународног значаја (АGN) („Службени гласник РС-Међународни 
уговори“, број 13/13), као и усвајања Уредбе ЕУ 1315/2013 о транс-европској транспортној 
мрежи, потребно је извршити одговарајуће усаглашавање одредаба Закона у делу којим се 
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уређују луке. С тим у вези, предложена је промена класификације лука на начин који ће 
омогућити да луке које су данас отворене за међународни саобраћај задрже могућност да и 
даље остану отворене за бродове свих застава, али и да се истовремено домаће 
законодавство хармонизује са захтевима AGN-a и Уредбе ЕУ 1315/2013. Последично, 
предложено је напуштање досадашње класификације на луке отворене за међународни 
саобраћај и луке отворене за домаћи саобраћај и иста се замењује класификацијом на луке 
од националног значаја и на луке од покрајинског значаја, односно значаја за локалну 
самоуправу, при чему ће обе врсте лука бити отворене за међународни саобраћај. Захтеве 
AGN-a и Уредбе 1315/2013 о минималном количини од 500.000 тона претовара, као и 
строжије инфраструктурне и друге захтеве мораће да испуне луке од националног значаја и 
само ће оне имати приступ кохезионим и другим фондовима Европске уније јер ће 
испуњавати захтеве прописане Уредбом 1315/2013. 

У складу са захтевима учесника на тржишту смањен је број лучких накнада, и то само 
на две накнаде које се наплаћују у дневном пословању (накнада за употребу обале коју 
плаћају крцатељи терета и накнада за пристајање коју плаћају бродовласници, односно 
бродари), накнаду за оперативну уботребу луке, односно пристаништа (која се плаћа за 
добијено одобрење за обављање лучке делатности и коју плаћају лучки оператери који тек 
улазе на тржиште лучких услуга Републике Србије након претходно спроведеног поступка за 
јавно прикупљање понуда), као и лежарину (која се плаћа само ако брод користи оперативну 
обалу у неку другу сврху осим за претовар терета, имајућу виду да изграђена оперативна 
обала ствара највећу додатну вредност за луку те се за њено коришћење у неке друге сврхе 
осим за претовар терета додатно плаћа, што је пракса у свим лукама). Одредбе о лучким 
накнадама ће престати да се примењују након усвајања закона којим ће се уредити плаћање 
накнада за коришћење јавних добара. 
 У делу којим се уређују луке, у складу са одредбом члана 11. став 2. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС“, број 88/11) извршено је 
детаљно нормирање материје давања лучких концесија, у складу са одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12). С тим у вези, извршена је подела на две врсте лучких концесија, и то 
концесија за услуге, када се концесија даје за обављање лучке услуге и концесија за јавне 
радове, када се концесија даје за изградњу лучких грађевина и објеката. У складу са 
одредбама Директиве 2014/23/ЕУ Европског парламента и Савета о додељивању 
концесионих уговора, Нацртом закона прописана је процењена вредност услуга, односно 
јавних радова (енг. thresholds) која обавезује Агенцију за управљање лукама на покретање 
поступка за давање лучке концесије (5.186.000 евра). Лучке концесије ће се издавати само 
лучким оператерима који желе да уђу на тржиште лучких услуга након ступања на снагу 
Нацрта закона. 
   
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ЗАКОНА 

 
Чланом 1. Нацрта закона извршено је прецизирање значење појма „распрема“ у 

члану 4. Закона, док је у значењу појма „стање опијености“ брисано дозвољено прекорачење 
од 0,5 g/kg алкохола у организму, дефинисани су појмови „лука“, „лучка концесија“, 
„менаџер“, „пловило за рекреацију“, „пристаниште“ и „чамац за привредне сврхе“. 

Чланом 2. Нацрта закона извршено је прецизирање у члану 8. Закона шта стратегија 
обухвата. 
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Чланом 3. Нацрта закона замењен је члан 9. Закона којим се прописује доношење 
акционог плана за спровођење утврђених приоритета из стратегије. 

Чланом 4. Нацрта закона допуњен је члан 11. Закона да се изврши категоризација 
водних путева за пловила за рекреацију. 

Чланом 5. Нацрта закона извршено је прецизирање члана 13. Закона да се програм 
техничког одржавања доноси у складу са акционим планом.  

Чл. 6, 7. и 8. Нацрта закона извршено је усклађивање чл. 17, 18. и 21. Закона са 
осталим одредбама Закона. 

Чланом 9. Нацрта закона уведена је обавеза у члану 23. Закона да се пловила услед 
појаве леда склањају у зимовнике. 

Чланом 10. Нацрта закона извршено је прецизирање члана 29. Закона који се односи 
на начин рада радио службе за безбедну пловидбу бродова. 

Чланом 11. Нацрта закона извршено је прецизирање у члану 37. Закона у односу на  
сагласности потребне за израду техничке документације за изградњу и санацију канала, 
преводница и других хидротехничких објеката. 

Чланом 12. Нацрта закона додаје се нови члан 37а којим се прописују се 
сагласности које издају Агенција за управљање лукама и министарство надлежно за 
послове саобраћаја приликом израде техничке документације за изградњу лука и 
пристаништа. 

Чланом 13. Нацрта закона извршено је прецизирање постојећег члана 38. Закона 
који се односи на планове за постављање плутајућих објеката. 

Чланом 14. Нацрта закона додат је нови члан 39а којим се прописују услови за 
обављање роњења у функцији обављања радова на водним путевима. 

У члану 15. Нацрта закона допуњен је члан 41. Закона у смислу да министарство 
неће издати одобрење за упловљење страних пловила за потребе укрцавање робе и путника 
без претходне сагласности Агенције за управљање лукама. 

Чланом 16. Нацрта закона брисан је члан 42. Закона с обзиром да је предметна 
материја уређена Законом о контроли преласка државне границе. 

У члану 17. Нацрта закона извршена је допуна члана 46. Закона на начин да је 
прецизирано којим органима се подносе пријава доласка, односно пријава одласка брода у 
луку, као и друга документа. 

Чланом 18. Нацрта закона додат је нови члан 46а којим се прописује када лучка 
капетанија издаје одобрење за упловљење страног брода у бродоградилиште. 

У члану 19. Нацрта закона извршено је усаглашавање члана 51. Закона са 
одредбама Закона о транспорту опасног терета.  

Чланом 20. Нацрта закона допуњен је члан 56. Закона, у смислу давања овлашћења 
за доношење подзаконског акта којим ће се ближе прописати услови за распрему брода.  

Чланом 21. Нацрта закона додат је нови члан 56а који има за циљ уређење 
коришћења обале од стране бродова који су повучени из употребе у смислу њиховог 
обавезног уклањана по налогу лучке капетаније.  

Чланом 22. Нацрта закона допуњен је члан 57. Закона у смислу прописивања рока 
на који се издаје одобрење за скелски прелаз.  

Чланом 23. Нацрта закона допуњен је члан 65. Закона у смислу увођења обавезе 
заповедника пловила да обавести лучку капетанију о испуштања штетних материја. 

Чланом 24. Нацрта закона извршена је допуна члана 83. Закона на начин да је 
прецизирано да се техничким правилима за бродове унутрашње пловидбе уређују само 
питања која потпадају под статутарну сертификацију бродова. Такође, додат је нови став у 
члану 83. којим је прописано да бродови за превоз опасног терета, као и друге врсте бродова 
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у складу са одредбама међународних споразума, поред захтева прописаних Техничким 
правилима, морају да испуњавају захтеве утврђене правилима за класификацију признатих 
класификационих друштава.  

Чланом 25. Нацрта закона извршено је усаглашавање члана 84. Закона са одредбама 
Закона о транспорту опасног терета.  

Чланом 26. Нацрта закона допуњен је члан 87. Закона чиме је прецизирано када 
брод који има сведочанство заједнице не подлеже основном прегледу брода. 

Чланом 27. Нацрта закона извршена је допуна члана 89. Закона на начин да је 
уређено да се ванредни преглед врши и у случају да је рок важења сведочанства о 
способности брода за пловидбу истекао за више од годину дана. 

Чл. 28.-35. Нацрта закона извршена је допуна и измена чл. 90, 90в, 90ђ, 90е, 90ж, 
90и, 90ј и 90л Закона како би се отклониле одређене непрецизности утврђене током 
поступања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу приликом вршења 
техничког надзора бродова.  

Чланом 36. Нацрта закона додат је нови члан 90љ којим се прописује да Управа за 
утврђивање способности бродова за пловидбу издаје одобрење домаћим произвођачима 
опреме за бродове на основу подзаконског акта који доноси министар. 

Чланом 37. Нацрта закона допуњен је члан 91. Закона којим се омогућује да услугу 
вршења техничког надзора плати поред власника брода и бродар. 

Чланом 38. Нацрта закона допуњен је члан 92. Закона чиме се омогућује да 
призната класификациона друштва на основу споразума са министарством могу вршити 
одређене прегледе домаћих бродова. 

Чланом 39. Нацрта закона извршена је допуна члана 97. Закона како би прецизирала 
постојећа одредба Закона. 

Чланом 40. Нацрта закона извршена је допуна члана 103. Закона чиме се постигло 
да се на броду у чијем се саставу налази брод без посаде налазе копије његових исправа. 

Чланом 41. Нацрта закона извршена је допуна члана 106. Закона у смислу да Управа 
за утврђивање способности бродова за пловидбу води евиденцију о издатим исправама 
која ће бити доступна на интернет страници. 

Чланом 42. Нацрта закона извршена је допуна члана 111. Закона како би 
прецизирала постојећа одредба Закона. 

Чланом 43. Нацрта закона извршена је измена члана 113. Закона чиме је извршено 
усаглашавање са одредбама Закона о транспорту опасног терета.  

Чланом 44. Нацрта закона извршено је брисање члана 114. Закона. 
Чланом 45. Нацрта закона извршено је усаглашавање члана 116. Закона са 

одредбама Закона о транспорту опасног терета.  
Чл. 46. и 47. Нацрта закона извршено је прецизирање постојећих чланова 118. и 119. 

Закона. 
Чланом 48. Нацрта закона извршена је допуна члана 120. Закона тако што је 

дефинисано трајање важења привременог сведочанства о способности плутајућег објекта у 
сврху посебног превоза. 

Чланом 49. Нацрта закона извршена је замена текста члана 121. Закона како би 
прецизирала постојећа одредба Закона. 

Чланом 50. Нацрта закона извршена је допуна члана 125. Закона како би 
прецизирала постојећа одредба Закона, и дефинисало колико траје привремено 
сведочанство плутајућег објекта за премештање у сврху посебног превоза. 

Чланом 51. Нацрта закона извршена је у члану 127. Закона замена речи „запремина” 
речју „истиснина”. 
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Чланом 52. Нацрта закона извршена је усклађивање одредбе члана 128. Закона са 
термином чамца за привредне сврхе који је уведен. 

Чланом 53. Нацрта закона извршена је допуна члана 134. Закона како би 
прецизирала постојећа одредба Закона, и ближе дефинисао начин утврђивања здравствене 
способности чланова посаде од овлашћене здравствене установе. 

Чланом 54. Нацрта закона извршено је у члану 136. Закона брисање одредбе да 
бродарска књижица снабдевена визом представља путну исправу чиме је извршено 
усклађивање са законом о путним исправама. 

Чланом 55. Нацрта закона извршена је допуна члана 140. Закона чиме се постигло 
да се и на осталим члановима посаде, поред заповедника могу предузимати мере у случају 
стања опијености, односно премора. 

Чланом 56. Нацрта закона извршена је измена у члану 142. Закона чиме је тачније 
дефинисано ко замењује заповедника брода у случају смрти или одсутности са брода. 

Чл. 57, 58, 59 и 60. Нацрта закона извршене су измене чл. 167, 171, 174. и 175. 
Закона у складу са осталим члановима Закона. 

Чланом 61. Нацрта закона извршена је измена у члану 203. Закона чиме је извршено 
усклађивање са осталим одредбама Закона. 

Чланом 62. извршено је прецизирање одредаба којима се уређује именовање органа 
Агенције за управљање лукама. 

Чл. 63. и 64. Нацрта закона извршена је замена текста члана 207. и 208. Закона у 
циљу прецизнијег дефинисања послова које врши Агенција за управљање лукама. 

Чланом 65. Нацрта закона извршена је замена текста члана 209. Закона чиме је 
извршено усклађивање одредбе Закона са Законом о потврђивању Европског споразума о 
главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (АGN) и Ур едбо м ЕУ 
1315/2013 у смислу промена класификације луке отворене за међународни саобраћај и 
луке отворене за домаћи саобраћај које се замењују класификацијом на луке од 
националног значаја и на луке од покрајинског значаја, односно значаја за локалну 
самоуправу, при чему ће обе врсте лука бити отворене за међународни саобраћај.  

Чл. 66, 67. и 68. Нацрта закона извршено је усклађивање са осталим одредбама 
Закона. 

Чланом 69. Нацрта закона извршена је прецизирање да је лучко земљиште и 
инфраструктура у државној својини. 

Чланом 70. Нацрта закона предвиђено је додавање чл. 214а-214в којима се ближе 
уређује лучко подручје. 

Чл. 71-72. Нацрта закона измењен је члан 216. Закона, додат нови члан 216а којима 
су прецизирани услови за издавање одобрења за обављање лучке делатности. 

Чланом 73. Нацрта закона извршено је отклањање грешке у члану 217. Закона 
Чл. 74. и 75. Нацрта закона извршено је детаљно нормирање института права 

службености грађења како би се отклониле дилеме надлежних катастара у погледу 
примене одредаба овог закона. 

 Чл. 76-82. прецизирање су поједине одредбе о издавање и одузимању одобрења за 
обављање лучке делатности. 

Чланом 83. Нацрта закона додат је нови члан 225а којим се  прописује се уступање 
стечених права лучког оператера. 

Чланом 84. Нацрта закона додат је нови члан 226а којим је прописано када 
Агенција може да ограничи број лучких оператера у једној луци. 

Чл. 85. и 86. Нацрта закона извршена је измена члана 227. и додавање нових 
члановаа 227а-227ј којима је извршено детаљно нормирање материје давања лучких 
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концесија, у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и 
Закона о јавним набавкама, извршена је подела на две врсте лучких концесија, и то 
концесија за услуге, када се концесија даје за обављање лучке услуге и концесија за јавне 
радове, када се концесија даје за изградњу лучких грађевина и објеката. У складу са 
одредбама Директиве 2014/23/ЕУ Европског парламента и Савета о додељивању 
концесионих уговора, Нацртом закона прописана је процењена вредност услуга, односно 
јавних радова (енг. thresholds) која обавезује Агенцију за управљање лукама на покретање 
поступка за давање лучке концесије (5.186.000 евра у динарској противвредности).  

Чланом 87. Нацрта закона извршено је прецизирање одредбе постојећег члана 228. 
Закона. 

Чланом 88. Нацрта закона извршена је замена текста члана 229. Закона чиме су 
прецизније дефинисане накнаде за коришћење лука и пристаништа. 

Чланом 89. Нацрта закона додати су нови чл. 229а-229е којима су прецизиране 
накнаде коришћење лука и пристаништа. 

Чл. 90-92. Нацрта закона извршено је усклађивање са осталим одредбама Закона. 
Чланом 93. Нацрта закона прописано је брисање индустријских пристаништа као 

врсте пристаништа за посебне намене, док је чланом 94. Нацрта закона предвиђено да је 
издавање одобрења за марине у надлежности локалне самоуправе. 

Члканом 95. Нацрта закона предвиђено је додавање чл. 237а и 237б којима се 
уређује издавање одобрења за путничка пристаништа и пристаништа за посебне намене 
која се оснивају за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте. 

Чланом 96. Нацрта закона прецизиране су одредбе које се односе на издавање 
одобрења за пристаништа за сопствене потребе.  

Чланом 97. Нацрта закона прецизиране су одредбе које се односе на издавање 
одобрења за привремена претоварна места  

Чл. 98-100. Нацрта закона извршено је прецизирање одредби постојећих чл. 241.-
244. Закона и њихово усклађивање са осталим одредбама Закона. 

Чланом 101. Нацрта закона брисана је одредба у члану 246. Закона да инспектор 
безбедности пловидбе мора да полаже посебан стручни испит за инспектора. 

Чл. 102. и 103. Нацрта закона извршено је усклађивање са осталим одредбама 
Закона. 

Чл. 104-110. Нацрта закона прописане су нове казне у складу са осталим одредбама 
закона. 

Чланом 112. Нацрта закона извршено је брисање члана 279. Закона у складу са 
одредбама Закона о прекршајима, чиме се остварује да прекршајни поступак у првом 
степену воде прекршајни судови и за овај Закон.  

Чланом 113. Нацрта закона додат је нови став у члану 285. Закона којим је прописан 
рок за пренос права коришћења. 

Чланом 114. Нацрта закона извршена је брисање члана 286. Закона  
Чланом 115. и 116. Нацрта закона извршена је допуна члана 287. Закона и одређен 

рок у ком ће министар донети подзаконски акт из члана 56. став 2. овог закона. 
Чланом 117. Нацрта закона допуњен је члан 290. Закона чиме је одређено ступање 

на снагу и престанак важења појединих одредби закона. 
Чланом 118. Нацрта закона додат је нови члан 290а којим је прописано од када ће се 

примењивати одредбе члана 46а Закона. 
Чланом 119. Нацрта закона прописано је његово ступање на снагу. 
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IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије.  
 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
Разматрање и доношење Предлога закона по хитном поступку предлаже се у складу 

са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – 
пречишћен текст). Предлог закона неопходно је донети по хитном поступку имајући у 
виду да је Закон о прекршајима ступио на снагу 1. марта 2014. године, због чега је у 
најкраћем могућем року неопходно извршити усаглашавање Закона са Законом о 
прекршајима и омогући ефикасно вршење надзора над спровођењем одредаба Закона.      
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