
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 поморских идентификационих карти. 
Како би се домаћим држављанима који раде као поморци омогућило да несметано наставе 
са обављањем послова на бродовима страних застава, Нацртом закона се у домаће 
законодавство уносе одредбе Конвенције о идентификационој карти помораца бр. 185 
Међународне организације рада. Имајући у виду да су Конвенцију о идентификационим 
картама помораца ратификовале утицајне поморске обалне државе попут Шпаније, Руске 
Федерације, Француске, Бразила, Филипина, Хрватске, Јужне Кореје, као и да су је без 
претходне ратификације почеле примењивати Кина, Немачка, Велика Британија, САД, 
Канада, Аустралија, Јапан и друге обалне државе у чије луке пристају бродови на којима 
раде поморци држављани Републике Србије, српски држављани се последњих година 
суочавају са одређеним проблемима у свом раду. Наведени проблеми огледају се пре 
свега у  забрани привременог изласка на копно (shore leave) у лукама држава које 
захтевају да поморци имају идентификациону карту помораца издату у складу са 
одредбама Конвенције. Такође, српски држављани суочавају се с проблемом забране 
трансфера, односно транзитног преласка без визе у случају репатријације или ванредне 
промене брода на коме је поморац запослен, преко територије државе која захтева 
поседовање визе у пасошу за такву врсту преласка уколико поморац нема 
идентификациону карту поморца издату у складу са одредбама Конвенције. С тим у вези, 
Нацртом закона предвиђа се измена члана 84. Закона, на начин да се поморска књижица 
дефинише као јавна исправа којом се доказује оспособљеност поморца за обављање 
одређених послова на броду, здравствено стање, својство у коме је члан посаде укрцан на 
брод, као и трајање запослења на броду. Последично, поморска књижица више неће 
служити као доказ о држављанству и неће служи као путна исправа (пасош) када је 
снабдевена визом. Такође, чланом 20. Нацрта закона додају се нови чл. 84а-84ж којима је 
уређен поступак и услови за издавање идентификационих карата помораца, које садрже 
биометријски податак заснован на отиску прста, као јавних исправа којима се доказује 
идентитет и српско држављанство у складу са одредбама Конвенције.       

Предлог 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 Предлога закона створити за грађане, исти 
ће створити нове трошкове за грађање који раде у својству помораца у циљу добијања 
поморске идентификационе карте. Имајући у виду да ће се оваква врста исправа по први 
пут издавати, у овом тренутку није могуће предвидети тачан износ који ће грађани морати 
да плате за издавање иових исправа, али је прва процена да ће њихова вредност бити на 
нивоу цене коју грађани плаћају за издавање возачких дозвола с обзиром на квалитет 
исправе и ICAO стандард који се тражи да буде испуњен у процесу његове производње. С 
обзиром да ће издавање ових исправа захтевати значајно техничко опремање Лучке 
капетаније Београд, као и да постоје захтеви за издавање сличних исправа за чланове 
посаде и других врста превозних средстава, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре аплицираће ће за IPA средства у циљу  техничког опремања и 
оспособљавања администрације за издавање ових исправа. Како би се омогућило 
несметано спровођење одредаба овог дела Нацрта закона, почетак примене овог дела 
Нацрта закона одложен је за 1. јануар 2018. године.  

Такође, примена овог закона створиће одређене трошкове за здравствене установе 
које врше здравствене прегледе помораца. Сходно захтевима Међународне организације 
рада и Светске здравствене организације један од стандарда које ове установе морају да 
испуњавају односи се на успостављање одговарајућег система управљања квалитетом. 
Испуњавање овог стандарда захтеваће улагање додатних финансијских средстава од 
стране здравствених установа. 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. Имајући у виду потребу да се омогући несметано обављање 
пздравствених прегледа помораца Нацртом закона предвиђено је одлагање примене овог 
захтева до 1. јануара 2017. године како би здравствене установе имале времена да у 
наредне две године планирају ова средства.  
 
Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 
 
 Имајући у виду досадашње проблеме са којима се суочавају држављани Републике 
Србије који раде у својству помораца а који се огледају у  забрани привременог изласка на 
копно у лукама обалних држава које захтевају да поморци имају идентификациону карту 
помораца издату у складу са одредбама Конвенције, као и у забрани трансфера, односно 
транзитног преласка без визе у случају репатријације или ванредне промене брода на коме 
је поморац запослен, преко територије државе која захтева поседовање визе у пасошу за 
такву врсту преласка уколико поморац нема идентификациону карту поморца издату у 
складу са одредбама Конвенције, те да ће ступањем на снагу дела Нацрта закона којим се 
уређује издавање поморских идентификационих исправа ови проблеми решити, позитивне 
последице доношења Нацрта закона такве су да оправдавају трошкове које ће он створити 
за грађане. 

Такође, примена овог закона створиће одређене трошкове за здравствене установе 
које врше здравствене прегледе помораца због увођења ISO система управљања 
квалитетом, услед захтева ILO-a и Светске здравствене организације. Имајући у виду да ће 
испуњавање прописаних услова омогућити међународно признавање уверења о 
здравственој способности помораца на међународном нивоу позитивне последице 



доношења Нацрта закона такве су да оправдавају трошкове које ће он створити за ове 
институције. 

  
Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 
 

 С обзиром на предмет уређивања Нацрта закона примена овог закона неће имати 
ефеката на стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију. 
 

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). 
 

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 битним захтевима који се односе на поморску опрему који морају 
да буду испуњени за њено стављање на тржиште и/или употребу, укључујући заштитне 
мере и изузећа у случају техничких иновација, односно због испитивања или провере, 
поступке за оцену усклађености поморске опреме, садржину Декларације о 
усаглашености, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било 
именовано за оцењивање усаглашености, знак усаглашености и означавање 
усаглашености, поверљивост података и заштитну клаузулу (Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност 
пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

2) Уредба о класе путничких бродова, безбедносне захтеве за нове и постојеће 
путничке бродове и за брзе путничке бродове, захтеве за стабилитет ro-ro путничких 
бродова и њихово искључивање из пловидбе, безбедносне захтеве за лица са смањеном 
покретљивошћу, додатне безбедносне захтеве, еквивалентне замене и изузећа, врсте и 
рокове за вршење прегледа путничких бродова, садржину и образац сведочанства о 
безбедности путничког брода, безбедносне услове за нове и постојеће путничке бродове, 
као и смернице и безбедносним захтевима за путничке бродобе, брза путничке бродове и 
за лица са смањеном покретљивошћу (Влада на предлог Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 
усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

3) Уредба о посебне захтеве за стабилитет ro-ro путничких бродова, садржину 
сведочанства о усклађености са посебним захтевима стабилитета, услове за обављање 
сезонске делатности линијског превоза ro-ro путничким бродовима и делатности у краћем 
временском периоду, методе испитивања модела, као и смернице за примену посебних 
захтева стабилитета (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор 



за водни саобраћај и безбедност пловидбе у сарадњи са министарством надлежним за 
послове запошљавања рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог 
закона); 

4) Правилник о захтеве које компанија која управља ro-ro трајектом или брзим 
путничким бродом мора да обезбеди на тим бродовима и услове које у погледу 
квалификација и независности морају да испуњавају инструктори признате организације 
који су овлашћени да врше прегледе домаћих ro-ro трајеката и брзих путничких бродова 
(Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и 
безбедност пловидбе у сарадњи са министарством надлежним за послове здравља, рок за 
усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

5) Правилник о поступак регистрације и садржај регистра уговора о раду помораца. 
(министарство надлежно за послове рада, рок за усвајање је две године од дана ступања на 
снагу овог закона); 

6) Правилник о начин и поступак издавања идентификационе карте поморца, начин 
узимања биометријског податка, образац, заштитне елементе на обрасцу и материјале који 
се користе за израду обрасца идентификационе карте поморца. (Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност 
пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

7) Правилник о услове за издавање поморских књижица и дозвола за укрцавање, 
начин издавање, односно вођење поморских књижица и дозвола за укрцавање, начин и 
надлежност за уношење и оверу података о поморском стажу у поморску књижицу, 
односно дозволу за укрцавање, начин достављања података о поморском стажу, услове, 
начин и надлежност за замену поморске књижице, односно дозволе за укрцавање, 
садржину и обрасце поморске књижице и дозволе за укрцавање, као и начин вођења 
евиденције издатих поморских књижица и дозвола за укрцавање. (Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност 
пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона); 

8) Уредба о мере 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.врсти 
података, начину прикупљања и вођењу евиденције података о путницима које домаћи 
путнички брод мора да води о путницима на путничком броду (Влада на предлог 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и 
безбедност пловидбе, рок за усвајање је две године од дана ступања на снагу овог закона);  
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. 


