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ЗАКОН 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ 

И УПИСУ ПЛОВИЛА 

Члан 1. 
У Закону о државној припадности и упису пловила („Службени гласник 

РС”, број 10/13) у члану 54. додаје се став 2, који гласи: 

„Поморцима из става 1. овог члана 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.” 

Члан 2. 
Назив члана и члан 188. бришу се. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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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 
 

Предлог закона о измени и допуни Закона о државној припадности и 
упису пловила 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. Предлога закона извршено је прецизирање да поморцима који 
раде поморским бродовима уписаним у Међународни уписник поморских 
бродова, због посебне природе рада на овим бродовима који никада не улазе 
на територију Републике Србије, 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. Предлога 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. Предлога закона прописано је брисање наслова испред члана 
188. и члан 188. члана Закона о државној припадности и упису пловила.   

Чланом 3. Предлога 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.  
 
V.  ПРЕГЛЕД ОДРЕДAБA ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,  ОДНОСНО 
ДОПУЊУЈУ 
 

Члан 54. 
Поморци који су запослени на поморском броду уписаном у 

Међународни уписник поморских бродова који нису домаћи држављани морају 
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да имају оверу овлашћења којом се потврђује признавање овлашћења о 
оспособљености, односно посебној оспособљености чланова посаде бродова 
која су издата од стране државе чланице Европске уније или ЕЕП, односно 
треће државе у складу са законом којим се уређује поморска пловидба. 

ПОМОРЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 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. 

 
Орган за вођење прекршајног поступка 

 
Члан 188. 

Прекршајни поступак за прекршаје прописане овим законом у првом степену 
води Комисија за прекршаје у пловидби министарства надлежног за послове 
саобраћаја из члана 279. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, број 73/10). 
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VI. ОЦЕНА, СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, ДА УЗ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ И 

УПИСУ ПЛОВИЛА НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
ЗАКОНА 

Доношење овог закона има за циљ усаглашавање одредaба Закона о 
државној припадности и упису пловила са одредбама Закона о прекршајима у 
смислу укидања посебног тела за вођење прекршајног поступка при 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и преношење 
вођења овог поступка на прекршајне судове, као и прецизирање да страним 
поморцима нису потребне одређене дозволе за рад на поморским бродовима 
под српском заставом с обзиром да исти не улазе на територију Републике 
Србије. 

С обзиром на наведено, оцењујемо да није потребно израдити анализу 
ефеката закона, имајући у виду да се усвајањем овог закона не стварају нове 
обавезе за привредне и друге субјекте, нити се стварају додатни трошкови 
неопходни за његово спровођење, већ се само врши усклађивање за 
одредбама Закона о прекршајима. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

 
1. Oвлашћени предлагач прописа - Влада 
    Обрађивач - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 
2. Назив прописа 
 

Предлог закона о измени и допуни Закона о државној припадности и 
упису пловила.  

Draft Law on Аmendments on the Law on Vessels’ Nationality and 
Registration  
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 
 

нема  
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
 

нема 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
 

нема 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
 

нема  
 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
 

нема  
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
 

нема  
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
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в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
 

нема 
  

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
 

нема 
  

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 

нема 
  

5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
 
 - 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
 

нема 
  

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 

не  
 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 

не  
 

 


