
 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 Закона о државној припадности и упису пловила (у даљем 
тексту: Нацрт закона) има за циљ да се изврши усаглашавање Закона о државној 
припадности и упису пловила („Службени гласник РС“, број 10/13) са одредбама Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13).  

У складу са одредбама Закона о прекршајима, извршено је брисање члана којим се 
уређује поступање Комисије за прекршаје у пловидби у првом степену. Закон о прекршајима 
ступио је на снагу 1. марта 2014. године, због чега је у најкраћем могућем року неопходно 
извршити усаглашавање Закона о државној припадности и упису пловила са одредбама 
Закона о прекршајима и омогући ефикасно вршење надзора над спровођењем одредаба 
Закона о државној припадности и упису пловила. 

У члану 2. Нацрта закона извршено је прецизирање да поморцима који раде 
поморским бродовима уписаним у Међународни уписник поморских бродова, због 
посебне природе рада на овим бродовима, није потребно одобрење за боравак у складу са 
законом којим се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца, као и дозвола за 
рад у складу са законом којим се уређује запошљавање странаца.      
   
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА ЗАКОНА 
 

Чланом 1. Нацрта закона прописано је да поморцима који раде поморским 
бродовима уписаним у Међународни уписник поморских бродова за запошљавање није 
потребно одобрење за боравак у складу са законом којим се уређују услови за улазак, 
кретање и боравак странаца, као и дозвола за рад у складу са законом којим се уређује 
запошљавање странаца. 

Чланом 2. Нацрта закона прописано је брисање наслова испред члана 188. и члан 
188. члана Закона о државној припадности и упису пловила.   

Чланом 3. Нацрта закона прописано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

    

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 
Србије.  
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