
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 
 

Међународна организација рада (у даљем тексту: ILO) усвојила је 2006. 
године Конвенцију о раду помораца, коју је до данас ратификовало 38 држава 
чланица Међународне организације рада, и која је ступила на снагу јуна 2012. 
године. Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању 
Конвенције Међународне организације рада о раду помораца,18. октобра 2011. 
године („Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 8/11 и 1/13).  

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби (у 
даљем тексту: Предлог закона) врши се даље усаглашавање домаћег законодавства 
са одговарајућим одредбама ILO Конвенције о раду помораца, којима се уређује 
рад лица млађих од 18 година и обавеза бродара да закључи полису осигурања или 
друго финансијско јемство у циљу покрића потраживања за случај смрти уили повреде 
на раду помораца. Такође, прецизније се уређује поступак признавања овлашћења о 
оспособљености, односно посебној оспособљености помораца која су издата од стране 
државе чланице Европске уније, или држава уговорница Споразума о европском 
економском простору, као и Швајцарске конфедерације, односно трећих држава. 

Нацртом закона уређена је обавеза домаћег послодавца да о свом трошку 
омогући члану посаде да пре ступања на дужност на броду обави здравствени 
преглед, као и да му на основу резултата тог прегледа, о свом трошку, омогући 
периодичне здравствене прегледе. Такође,  прецизирано је да се поред здравствене 
установе врши лиценцирање лекара специјалиста који су овлашћени да врше 
здравствене прегледе помораца, те обавеза здравствене установе да у оквиру дела 
свог унутрашњег уређења за спровођење здравствених прегледа помораца уведе и 
одржава систем управљања квалитетом. 

Након усвајања Закона о изменама и допунама Закона о путним 
исправама, Нацртом закона предвиђено је усаглашавање са одредбама овог закона 
те прописивање да поморске књижице не могу да се користе као путне исправе. 
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. 
Нацртом закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 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, предлаже се увођење у правни систем 
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. 

Нацрт закона, такође, омогућава да се изменама и допунама Закона о 
поморској пловидби које садрже овлашћење за доношење подзаконских аката, у 
домаће законодавство унесу и одређена решења која ће омогућити отклањање 
уочених недостатака у примени Закона. 

Коначно, Нацртом закона предвиђено је усаглашавање са одредбама Закона 
о прекршајима. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА ЗАКОНА 
 

Чланом 1. Нацрта закона прецизиране су дефиниције појмова „менаџер” и 
„признате организације“ у члану 4. Закона. 

Чланом 2. Нацрта закона предвиђено је брисање става 2. у члану 7. Закона. 
Чланом 3. Нацрта закона извршена је измена става 3. члана 9. Закона тако 

што је прописано да се на начин и услове рада радио-службе за безбедност 
пловидбе на домаћим бродовима, као и на услове које морају да испуњавају 
бродске радио станице, примењују одредбе Радио правила усвојена од стране 
Међународне уније за телекомуникације. 

Чланом 4. Нацрта закона допуњен је члан 12. Закона, док је чланом 5. 
предвиђено брисање члана 14. Закона. 

Чланом 6. Нацрта закона додат је нови став 3. у члану 17. којим је дато 
овлашћење за прописивање битних захтева који се односе на поморску опрему који 
морају да буду испуњени за њено стављање на тржиште и/или употребу. 

У члану 7 . Нацрта закона прецизирано је овлашћење за доношење 
подзаконског акта из члана 18. Закона. 

Чланом 8. Нацрта закона предвиђено је брисање става 4. у члану 24. Закона.  



У члану 9 . Нацрта закона прецизирана су овлашћења за доношење 
подзаконских аката из члана 28. Закона 

У члану 10. Нацрта закона предвиђено је брисање става 3. у члану 42. 
Закона. 

У члану 11. Нацрта закона извршена је прецизирање члана 43. став 8. 
Закона. 

Чланом 12. Нацрта закона прописано је да се уговор о раду поморца мора 
регистровати код надлежног органа локалне самоуправе према седишту домаћег 
послодавца код кога поморац заснива радни однос. 

Члан 13. Нацрта закона уређено је да није дозвољено запошљавање на броду 
лица млађих од 18 година ако обављање послова на броду од стране тих лица може 
да угрози њихово здравље или безбедност у складу са одговарајућим 
међународним стандардима. 

Чланом 14. Нацрта закона предвиђено је додавање новог члана 69а којим је 
прописана обавеза бродара да закључи полису осигурања или друго финансијско 
јемство у циљу покрића потраживања за случај смрти уили повреде на раду помораца, 
у складу са одредбама уговора о ради. 

Чланом 15. Нацрта закона извршена је измена члана 74. Закона у циљу 
детаљнијег уређења поступка признавања овлашћења о оспособљености, односно 
посебној оспособљености помораца која су издата од стране државе чланице Европске 
уније, или држава уговорница Споразума о европском економском простору, као и 
Швајцарске конфедерације, односно трећих држава .  

Чланом 16. Нацрта закона прецизиран је члан 83. Закона у смислу 
прописивања обавезе домаћег послодавца да о свом трошку омогући члану посаде 
да пре ступања на дужност на броду обави здравствени преглед, као и да му на 
основу резултата тог прегледа, о свом трошку, омогући периодичне здравствене 
прегледе. Такође, прецизирано је да се поред здравствене установе врши 
лиценцирање лекара специјалиста који су овлашћени да врше здравствене прегледе 
помораца, те обавеза здравствене установе да у оквиру дела свог унутрашњег 
уређења за спровођење здравствених прегледа помораца уведе и одржава систем 
управљања квалитетом.  

Чланом 17. Нацрта закона извршена је допуна члана 83а Закона на начин да 
је предвиђено да се у уверењу о здравственој способности помораца посебно 
наводи да су слух и вид поморца, као и распознавање боја за поморце који ће бити 
запослени на пословима у којима нераспознавање боја може штетно да утиче на 
радну способност, задовољавајући, као и да поморац не болује од такве болести 
која би могла да се погорша током трајања поморског стажа или би могла да га 
онеспособи за обављање послова на броду или да угрози здравље других лица на 
броду. 

Чланом 18. Нацрта закона предвиђена је измена рубрума члана 84. Закона. 
Члана 19. Нацрта закона извршена је измена члана 84. Закона на начин што 

је прописано да као члан посаде на домаћи брод може да се укрца само лице које 
има исправе којима се доказује идентитет, стручна спрема, здравствено стање, 
својство у коме је члан посаде укрцан на брод, као и трајање запослења на броду. 

Чланом 20. Нацрта закона додају се нови чл. 84а-84ж којима је уређено 
издавање поморских идентификационих карти. 



 
У члану 21. Нацрта закона извршена је допуна члана 86. Закона на начин 

што је прописано да члан посаде који обавља послове вршења страже који има 
здравствене проблеме за које лекар који је овлашћен да врши здравствене прегледе 
помораца потврди да су проузроковани обављањем ноћног рада премештају се, ако је 
то могуће, на дневни рад за обављање послова за које имају овлашћење о 
оспособљености, односно посебној оспособљености.  

Чланом 22. Нацрта закона извршена је прецизирање појединих ставова у 
члану 94. Закона.  

Чланом 23. Нацрта закона извршена је прецизирање члана 125. Закона којим 
се уређује комуникација домаћег брода са VTS оператером обалне државе, док је 
чланом 24. Нацрта закона прецизиран члан 127. Закона у смислу да су бродар, 
заповедник домаћег брода, као и власник опасне или загађујуће робе која се превози на 
домаћем броду дужни да сарађују са надлежним органима обалне државе ради 
предузимања мера у циљу смањивања последица поморске несреће или поморске 
незгоде. 

Чланом 25. Нацрта закона извршена је измена и допуна члана 134. Закона 
којим се уређује Систем Европске уније за размену информација о поморској 
пловидби (у даљем тексту: централни SafeSeaNet). 

Чланом 26. Нацрта закона извршено је брисање наслова испред члана 204. и 
члана 204. Закона. 

Чланом 27. Нацрта Закона извршене су одређене измене у члану 127. 
Закона. 

Чланом 28. Нацрта закона допуњен је члан 290. Закона којим се уређују 
прелазни рокови за ступање на снагу појединих одредаба Закона. 

Чланом 29. Нацрта закона прописано је Закон ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.     

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење Нацрта закона није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије.  
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
 Разматрање и доношење Нацрта закона по хитном поступку предлаже се у 

складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 
број 20/12 – пречишћен текст). Нацрта 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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