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Редакцијски пречишћен текст
ЗА КОН
о држ авној припадности и упису пловила
"С лужбе ни гласник РС ", бр. 10 од 30. јануара 2013, 18 од 13. фе бруара 2015.

Део први
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења

Члан 1.
О вим зак оном уре ђује се државна припадност пловила, иде нтифик ација, врсте и садржина уписник а пловила, упис, услови и поступак уписа пловила.
Примена закона

Члан 2.
О дре дбе овог зак она к оје се односе на бродове трговачк е морнарице односе се и на друга пловила, ак о је то овим зак оном пре двиђе но.
О дре дбе овог зак она не приме њују се на ратне бродове .
Значење појмова

Члан 3.
Поје дини изрази употре бље ни у овом зак ону имају сле де ће значе ње :
1) bareboat чартер је уговор о зак упу поморск ог брода на уговоре ни пе риод вре ме на на основу к ога зак уподавац пре даје поморск и брод у к орисничк у
државину зак упцу брода (у даље м те к сту: bare boat чарте ре р) ради обављања пловидбе не де латности, на основу к ога bare boat чарте ре р стиче право пуне
к онтроле и управљања бродом, носилац је пловидбе ног подух вата пре ма свим тре ћим лицима, име нује и разре шава запове дник а и чланове посаде за
вре ме трајања bare boat чарте ра, односно за вре ме трајања уговора у све му врши права и обаве зе власник а брода али бе з права да прода или заложи
поморск и брод;
2) брод је брод унутрашње пловидбе , поморск и брод, те х ничк и пловни обје к т, рибарск и брод, к ао и не пок ре тна платформа;
3) брод унутрашње пловидбе је брод ре гистрован за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина трупа износи најмање 20 m или чији је производ
дужине , ширине и мак сималног газа је днак запре мини од најмање 100 m ³, к ао и те гљач и потиск ивач, бе з обзира на њих ову дужину и запре мину,
потисница, те гље ница, ск е ла, односно ре чно-морск и брод;
4) бродар је власник пловила, зак упац, чарте ре р или ме наџе р к оји је к ао држалац пловила носилац пловидбе не одговорности;
5) бродски накит су знак ови и заставе (посе бан знак власник а пловила, знаци Ме ђународног сигналног к оде к са и друго), к оји се истичу на броду у
све чаним прилик ама и у данима државних празник а;
6) власник пловила је физичк о или правно лице к оје је к ао власник уписано у је дан од уписник а;
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7) GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) је глобални поморск и систе м опасности и бе збе дности;
8) домаћи уписник је је дан од уписник а пловила к оји се воде у Ре публици С рбији;
9) ENI број је је динстве ни е вропск и иде нтифик ациони број к оји морају да имају бродови унутрашње пловидбе ;
10) IMO број је ме ђународни иде нтифик ациони број к оји морају да имају поморск и бродови, к ао и поморск е јах тe к оје пре возе више од 12 путник а и
имају више од 100 BT;
11) IМО јединствени идентификациони број компаније и регистрованог власника поморског брода је број к оји се доде љује у ск ладу са Ре золуцијом Комите та
за поморск у бе збе дност Ме ђународне поморск е организације MSC .160(78) о усвајању ше ме IМО је динстве них иде нтифик ационих броје ва к омпанија и
ре гистрованих власник а поморск их бродова и цирк уларним писмом број 2554 о приме ни ше ме IМО је динстве них иде нтифик ационих броје ва к омпанија и
ре гистрованих власник а поморск их бродова;
12) ITF (International Transport Workers Federation) је Ме ђународна фе де рација радник а у транспорту;
13) ITF стандардни уговор је стандардни образац уговора к ојим се уре ђују права, обаве зе и одговорности из радног односа чланова посаде поморск ог
брода, усвоје н од стране Ме ђународнe фе де рацијe радник а у транспорту;
14) јавно пловило је пловило к оје употре бљава државни орган, а к оје није ратно пловило и к оје служи иск ључиво у не привре дне сврх е ;
15) јахта је поморск а јах та и јах та унутрашње пловидбе ;
16) јахта унутрашње пловидбе је пловило ре гистровано за пловидбу на унутрашњим водама к оје служи за ре к ре ацију, спорт и разоноду, к оје може да се
к ористи за личне потре бе или за привре дну де латност;
17) компанија је власник поморск ог брода или било к оје друго физичк о или правно лице , к ао што је зак упац, bare boat чарте ре р или ме наџе р, к оје је
пре узе ло одговорност за управљање поморск им бродом од власник а поморск ог брода и к оје је пре узимање м так ве одговорности пре узе ло овлашће ња и
одговорности у ск ладу са одре дбама Ме ђународног правилник а управљања за бе збе дан рад бродова и спре чавање загађе ња (у даље м те к сту: ISM
Правилник ), са се диште м у Ре публици С рбији;
18) компанија заједнице је власник поморск ог брода или било к оје друго правно лице , к ао што је зак упац, bare boat чарте ре р или ме наџе р, к оје је
пре узе ло одговорност за управљање поморск им бродом од власник а поморск ог брода и к оје је пре узимање м так ве одговорности пре узе ло овлашће ња и
одговорности у ск ладу са одре дбама ISM Правилник а, а чије је се диште у је дној од држава чланица Европск е уније или држави уговорници С поразума о
е вропск ом е к ономск ом простору, к ао и Швајцарск ој к онфе де рацији;
19) MMSI број (Maritime Mobile Service Identity Number) је ме ђународни поморск и радиок омуник ациони иде нтифик ациони број;
20) непокретна платформа је ве штачк о острво, инсталација или струк тура к оја је трајно причвршће на за морск о дно за потре бе истраживања или
е к сплоатације богатства или у друге е к ономск е сврх е ;
21) пловило је пловило унутрашње пловидбе и поморск о пловило;
22) пловило унутрашње пловидбе је брод унутрашње пловидбе , те х ничк и пловни обје к т унутрашње пловидбе , јах та унутрашње пловидбе , чамац
унутрашње пловидбе , плутајући обје к ат и други обје к ат к оји је оспособље н за унутрашњу пловидбу и к оји уче ствује у пловидби;
23) плутајући објекат је пловило бе з сопстве ног погона к оје по правилу није пре двиђе но за пре ме штање нити за обављање посе бних радова на
унутрашњим водама (к упатило, х ангар, воде ница, рибарск а тик вара, к ућа за одмор, понтон, понтонск и мост, стамбе на лађа, угостите љск и обје к ат, сплав
к ућица, плутајућа радионица и слично);
24) поморско пловило је поморск и брод, поморск и те х ничк и пловни обје к т, не пок ре тна платформа, поморск а јах та, поморск и чамац и други обје к т
к оји је оспособље н за пловидбу море м и к оји уче ствује у пловидби;
25) поморски брод је брод ре гистрован за пловидбу море м, чија баждарск а дужина износи најмање 12 m , а бруто тонажа најмање 15 BT и к оји пре вози
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најмање 12 лица, осим ратног брода;
26) поморски технички пловни објекат је поморск и брод, са или бе з сопстве ног погона ре гистрован за обављање те х ничк их радова (баге р, дизалица,
платформа за истраживање и е к сплоатацију нафте и слично);
27) поморска јахта је пловило ре гистровано за пловидбу море м к оје служи за ре к ре ацију, спорт и разоноду к оје може да се к ористи за личне потре бе
или у к оме рцијалне сврх е , чија баждарск а дужина износи најмање 9 m , а бруто тонажа – најмање 15 BT и к оје пре вози највише 12 лица;
28) поморски чамац је пловило ре гистровано за пловидбу море м, к оје није јах та, чија баждарск а дужина износи мање од 12 m , а бруто тонажа – мање
од 15 BT. У чамце не спадају пловила к оја припадају другом пловилу у сврх у прик упљања, спасавања или обављања радова, пловила наме ње на за спортск а
так миче ња, к ануи, к ајаци, гондоле , пе долине , даск е за је дре ње , даск е за јах ање на таласима и слично;
29) послодавац је домаће , односно страно физичк о или правно лице са к ојим је поморац зак ључио уговор о раду у своје име ;
30) прва држ ава уписа је држава у чији је уписник поморск их бродова уписан поморск и брод к оји се по основу bare boat чарте рa привре ме но уписује у
Ме ђународни уписник поморск их бродова Ре публик е С рбије ;
31) призната организација је ме ђународно к ласифик ационо друштво, чланица Ме ђународног удруже ња к ласифик ационих друштава (IAC S), к оја
испуњава услове за рад у Ре публици С рбији прописане од стране министра надле жног за послове саобраћаја и к оја је овлашће на од министарства
надле жног за послове саобраћаја за врше ње те х ничк ог надзора и статутарну се ртифик ацију поморск их бродова;
32) привремени упис на основу bareboat чартера је упис поморск ог брода у одговарајући уписник поморск их бродова државе к оја није прва држава уписа
поморск ог брода на одре ђе ни вре ме нск и пе риод и у ск ладу са уговоре ним условима, док брод остаје уписан у уписник прве државе уписа у погле ду права
својине и правних те ре та на броду;
33) регистратор уписника је државни службе ник министарства надле жног за послове саобраћаја, односно лучк е к апе таније к оји води уписник пловила;
34) рибарски брод је поморск и брод са сопстве ним погоном ре гистрован и опре мље н за улов рибе или других живих бића к оја живе у мору, чија је
најмања дужина 12 m , а бруто тонажа најмања 15;
35) технички пловни објекат је те х ничк и пловни обје к ат унутрашње пловидбе и поморск и те х ничк и пловни обје к ат;
36) технички пловни објекат унутрашње пловидбе је обје к ат опре мље н ме х аничк им уре ђаје м за обављање те х ничк их радова на унутрашњим водама са
сопстве ним погонск им машинск им уре ђаје м или бе з ње га (плове ћа направа, баге р, ме х аничк и побијач пилона, е ле ватор, дизалица, плове ћа к осачица,
платформа и слично);
37) чамац је чамац унутрашње пловидбе и поморск и чамац;
38) чамац унутрашње пловидбе је пловило, осим те гљача и потиск ивача, бе з обзира на ње гову дужину и запре мину, ре гистровано за пловидбу на
унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20 m и чији је производ дужине , ширине и мак сималног газа мањи од запре мине од 100 m ³, а к оје
пре вози највише 12 лица.
Део други

I. ДРЖАВНА ПРИПАДНО С Т

Члан 4.
Пловило стиче државну припадност Ре публик е С рбије уписом у одговарајући домаћи уписник , односно издавање м привре ме ног пловидбе ног листа.
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Члан 5.
Над пловилима државне припадности Ре публик а С рбија има прaво и обаве зу да врши управни, те х ничк и и е к ономск о-социјални надзор.

Члан 6.
Брод к оји је сте к ао државну припадност Ре публик е С рбије има право и дужност да вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије .
Ток ом трајања привре ме ног уписа поморск ог брода, поморск и брод има право и дужност да вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије .
Право и дужност да вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије не ма пловило бе з посаде .
Брод је дужан да вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије од изласк а до заласк а сунца.
Брод је дужан да истак не бродск и нак ит у дане државних празник а Ре публик е С рбије и к ада то одре ди надле жни орган, а у страним водама к ада то
одре ди дипломатск о или к онзуларно пре дставништво Ре публик е С рбије .
Чамци уписани у домаћи уписник чамаца дужни су да ван граница Ре публик е С рбије вију заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије .

Члан 7.
Застава трговачк е морнарице Ре публик е С рбије знак је државне припадности Ре публик е С рбије пловила.
Застава трговачк е морнарице Ре публик е С рбије истове тна је са заставом Ре публик е С рбије , са разме рама 3 : 2 (дужина пре ма висини).
Министар надле жан за послове саобраћаја (у даље м те к сту: министар) прописује услове и начин вије ња заставе трговачк е морнарице Ре публик е
С рбије , услове и начин истицања нак ита и знак ова на пловилима српск е државне припадности, управни знак јавних пловила лучк их к апе танија, к ао и
услове и начин истицања посе бног знак а власник а, односно бродара брода.

II. ИДЕНТИФИКАЦ ИЈА ПЛО ВИЛА
Брод унутрашње пловидбе

Члан 8.
Брод унутрашње пловидбе са сопстве ним погоном к оји је уписан у домаћи уписник бродова унутрашње пловидбе мора да има име .
Брод унутрашње пловидбе бе з сопстве ног погона и те х ничк и пловни обје к ат унутрашње пловидбе к оји су уписани у домаћи уписник бродова
унутрашње пловидбе или к ојима је издат привре ме ни пловидбе ни лист, морају да имају ознак у, а поре д ознак е могу да имају и име .
Два брода унутрашње пловидбе са сопстве ним погоном не могу да имају исто име , а два те х ничк а пловна обје к та унутрашње пловидбе и два брода
унутрашње пловидбе бе з сопстве ног погона не могу да имају исту ознак у.
Поре д име на и ознак а, пловила из ст. 1. и 2. овог члана морају да носе ENI број и друге ознак е за иде нтифик ацију одре ђе не те х ничк им правилима за
бродове унутрашње пловидбе .
ENI број

Члан 9.
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Брод унутрашње пловидбе мора да има ENI број.
ENI број обаве зно се уписује у бродск о све дочанство и све дочанство о способности брода за пловидбу.
ЕNI број издаје се само је дном и остаје не проме ње н ток ом читавог ве к а трајања брода унутрашње пловидбе .
Министарство надле жно за послове саобраћаја (у даље м те к сту: министарство) ће на основу зак ључе ног споразума к ојим се гарантује је днак и ниво
заштите податак а, обаве стити надле жне органе држава чланица Европск е уније , к ао и тре ће зе мље о доде ље ним ENI броје вима, к ао и о другим подацима
не опх одним за иде нтифик ацију брода унутрашње пловидбе .
Поморски брод

Члан 10.
Поморск и брод к оји је уписан у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова, осим поморск ог те х ничк ог пловног обје к та, не пок ре тне платформе ,
к ао и поморск ог брода к оме је издат привре ме ни пловидбе ни лист, мора да има име , а рибарск и брод мора да има и ознак у.
Поморск и те х ничк и пловни обје к ат и не пок ре тна платформа уписани у домаћи уписник поморск их бродова или к ојима је издат привре ме ни
пловидбе ни лист мора да има ознак у, а поре д ознак е може да има и име .
Два поморск а брода не могу да имају исто име , а два поморск а те х ничк а пловна обје к та и две не пок ре тне платформе исту ознак у.
Поре д име на и ознак а, пловила из ст. 1. и 2. овог члана морају да имају и IMO број, к ао и друге знак ове распознавања одре ђе не те х ничк им
правилима за поморск е бродове .
Јахте, чамци и плутајући објекти

Члан 11.
Јах та к оја је уписана у домаћи уписник јах ти, осим јах те к ојој је издат привре ме ни пловидбе ни лист, мора да има име , к ао и ознак у.
Две јах те не могу да имају исто име , односно ознак у.
Поре д име на, поморск а јах та мора да има и IMO број.
Чамац и плутајући обје к ат уписани у уписник е чамаца и плутајућих обје к ата морају да имају ре гистарск и број за иде нтифик ацију, а могу имати и име .
Два чамца и два плутајућа обје к та не могу да имају исти ре гистарск и број за иде нтифик ацију.
Истицање имена и ознака

Члан 12.
Име брода унутрашње пловидбе са сопстве ним погоном, поморск ог брода и јах те мора да буде истак нуто на видљивом ме сту на обе стране прамца,
к рми, к ао и на надграђу.
О знак а брода унутрашње пловидбе бе з сопстве ног погона, те х ничк ог пловног обје к та, к ао и не пок ре тне платформе мора да буде истак нута на
видљивом ме сту на спољашње м де лу ових пловила.
Ре гистарск и број за иде нтифик ацију чамца мора да буде истак нут на обе стране прамца, а плутајуће г обје к та на видљивом ме сту на спољашње м де лу
плутајуће г обје к та.
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Члан 13.
Пловила унутрашње пловидбе к оја имају радио уре ђај морају да имају позивни знак по прописима о ме ђународном радио-саобраћају.
Поморск а пловила к оја имају радио уре ђај морају да имају позивни знак , односно MMSI број у ск ладу са прописима о ме ђународном радиосаобраћају.
Ре ше ње о одре ђивању име на, односно ознак е и ENI броја брода унутрашње пловидбе и те х ничк ог пловног обје к та унутрашње пловидбе , к ао и
ре ше ње о одре ђивању име на, односно ознак е поморск ог брода, поморск ог те х ничк ог пловног обје к та, не пок ре тне платформе , рибарск ог брода и јах те
доноси министарство.
Ре ше ње о одре ђивању позивног знак а, односно MMSI броја, за пловила к оја имају радио уре ђај доноси министарство.
Ре гистарск и број за иде нтифик ацију чамца и плутајуће г обје к та одре ђује надле жна лучк а к апе танија прилик ом уписа у одговарајући уписник .
Министарство води е виде нцију име на, ознак а, ENI броје ва и позивних знак ова пловила унутрашње пловидбе , к ао и име на, ознак а, позивних знак ова
и MMSI броје ва поморск их пловила.
Надле жна лучк а к апе танија води е виде нцију ре гистарск их броје ва за иде нтифик ацију чамаца и плутајућих обје к ата.
Министар прописује услове и поступак издавања, к ао и начин одре ђивања и истицања име на, ознак а, ENI броја, позивног знак а и ре гистарск их
броје ва за иде нтифик ацију пловила унутрашње пловидбе , к ао и име на, ознак а, позивних знак ова, MMSI броја и ре гистарск их броје ва за иде нтифик ацију
поморск их пловила, к ао и садржину и начин вође ња е виде нције .
Лука уписа

Члан 14.
Брод, односно јах та мора да носи име лук е уписа.
Лук а уписа брода унутрашње пловидбе и јах те унутрашње пловидбе је лук а на чије м подручју је се диште лучк е к апе таније к оја води уписник пловила
у к оји је пловило уписано.
Лук а уписа за поморск и брод и поморск у јах ту је Бе оград.
Ток ом трајања привре ме ног уписа поморск ог брода, поморск и брод има право и обаве зу да носи ознак у лук е уписа за поморск е бродове из става 3.
овог члана.
Лук а уписа мора да буде исписана на к рми испод име на брода и јах те .
Име , ознак а и лук а уписа морају да буду исписани бојом к оја се видљиво разлик ује од боје к ојом је брод, односно јах та обоје н.
IМО јединствени идентификациони број компаније и власника поморских бродова

Члан 15.
Министарство подноси зах те в Lloyd’s R e giste r – Fairplay (у даље м те к сту: LR F) или другој ме ђународној организацији одре ђе ној од стране
Ме ђународне поморск е организације , за одре ђивање IМО је динстве ног иде нтифик ационог броја к омпаније и власник а поморск ог брода (у даље м те к сту:
IМО је динстве ни иде нтифик ациони број), нак он уписа поморск ог брода од 100 ВТ и више у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова и исти се уноси
у сле де ће док уме нте прилик ом њих овог издавања или обнављања:
1) исправу о усаглаше ности (DO C ), привре ме ну исправу о усаглаше ности и у привре ме но све дочанство о управљању бе збе дношћу бродом (SMC ), у
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ск ладу са одре дбама ISM Правилник а;
2) записник о сталном пре гле ду (C SR ) у ск ладу са одре дбама прописа 5. Главе XI-1 Ме ђународне к онве нције о заштити људск ог живота на мору (у
даље м те к сту: SO LAS Конве нција);
3) привре ме но ме ђународно све дочанство о сигурности брода у ск ладу са одре дбама Главе XI-2 SO LAS Конве нције , Де о А, додаци 1 и 2.
Зах те в из става 1. овог члана може подне ти и призната организација к оја је овлашће на да у име Ре публик е С рбије издаје све дочанство о управљању
бе збе дношћу бродом и исправу о усаглаше ности, к ао и к омпанија или власник поморск ог брода пре подноше ња зах те ва за упис поморск ог брода у је дан
од домаћих уписник а поморск их бродова.

Члан 16.
Је дном доде ље ни IМО је динстве ни иде нтифик ациони број остаје не проме ње н ток ом постојања к омпаније , односно власник а поморск ог брода.
Министарство доставља организацији из члана 15. став 1. овог зак она сле де ће податк е о к омпанији или ре гистрованом власник у поморск ог брода:
1) назив к омпаније , односно име власник а поморск ог брода;
2) држава ре гистрације к омпаније , односно власник а поморск ог брода;
3) датум ре гистрације к омпаније , односно власник а поморск ог брода;
4) се диште к омпаније , односно пре бивалиште власник а поморск ог брода, к ао и друге податк е за к онтак т.
Министар ближе прописује услове и начин подноше ња зах те ва за добијање IМО је динстве ног иде нтифик ационог броја, начин е ле к тронск ог пре носа
податак а LR F-у или другој ме ђународној организацији одре ђе ној од стране Ме ђународне поморск е организације , к ао и обрасце за доде љивање и
е ле к тронск у разме ну податак а у ве зи IМО је динстве ног иде нтифик ационог броја.
Део трећи

I. УПИС НИЦ И ПЛО ВИЛА
Врсте уписника

Члан 17.
Пловила се уписују у сле де ће уписник е :
1) за упис бродова унутрашње пловидбе :
(1) Уписник бродова унутрашње пловидбе ,
(2) Уписник јавних пловила;
2) за упис поморск их бродова:
(1) Национални уписник поморск их бродова,
(2) Ме ђународни уписник поморск их бродова.
Поре д уписник а из става 1. овог члана, пловила се уписују и у уписник рибарск их бродова, уписник јах ти унутрашње пловидбе , уписник поморск их
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јах ти, уписник чамаца унутрашње пловидбе , уписник поморск их чамаца, уписник плутајућих обје к ата, уписник бродова у градњи, уписник јах ти у градњи,
к ао и у уписник чамаца и плутајућих обје к ата у градњи.

Члан 18.
Пловило к оје је уписано у страни уписник пловила не може да се упише у домаћи уписник .
Облик у коме се воде уписници пловила

Члан 19.
Уписници пловила воде се у облик у к њига.
Министарство води домаће уписник е и у форми е ле к тронск их записа к оји садрже базу податак а за це ло подручје Ре публик е С рбије .
Садрж ина уписника пловила

Члан 20.
Уписници бродова, к ао и уписници бродова, односно јах ти у градњи (у даље м те к сту: пловила у градњи) састоје се од главне к њиге и збирк е исправа.
Уз уписник е бродова и уписник е пловила у градњи воде се и помоћне к њиге , док се уз уписник поморск их бродова води и ре гистар трајног записа о
броду.
Ме ђународни уписник поморск их бродова има посе бну страну за привре ме ни упис поморск их бродова, к оја је саставни де о Ме ђународног уписник а
поморск их бродова у к оју се уписују:
1) име , ознак а, позивни знак , односно MMSI број поморск ог брода;
2) прва држава уписа и лук а прве државе уписа;
3) баждарск и подаци поморск ог брода;
4) име и се диште власник а брода и зак упца ак о су власник , односно зак упац по основу bare boat чарте ра правна лица, односно пре бивалиште
власник а брода и зак упца по основу bare boat чарте ра ак о су влaсник , односно зак упац физичк а лица, к ао и свих пове рилаца х ипоте к а и других правних
те ре та на поморск ом броду к оји се привре ме но уписује у Ме ђународни уписник поморск их бродова;
5) датум зак ључе ња bare boat чарте ра, к ао и уговоре но вре ме трајања bare boat чарте ра.
Министар прописује обрасце уписник а бродова и пловила у градњи и помоћних к њига, обрасце док уме ната к оји чине ре гистар трајног записа о
броду, к ао и обрасце пре длога за привре ме ни упис и испис поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова.
1. Главна књига уписника

Члан 21.
Главна к њига уписник а бродова и уписник а пловила у градњи састоји се од је дне или више све зак а к оји се означавају те к ућим римск им броје вима, а
свак а све ск а се састоји од уложак а чији број одре ђује орган к оји води уписник .
Уложак има лист А, лист Б и лист Ц .
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Изузе тно од одре дбе става 2. овог члана, уложак главне к њиге Уписник а јавних пловила има само лист А и лист Б.
С вак и брод уписује се у посе бан уложак .
С вак а страна улошк а мора бити нуме рисана ре дним броје вима.

Члан 22.
У лист А улошк а главне к њиге уписник а бродова, к ао и уписник а пловила у градњи, уписују се подаци о иде нтите ту брода, односно пловила у градњи,
к ао и њих ове основне те х ничк е к арак те ристик е .
У лист А главне к њиге Уписник а бродова унутрашње пловидбе уписују се : врста брода пре ма погону; државна припадност брода; име или ознак а
брода; позивни знак ; ENI број; лук а уписа; назначе ње границе пловидбе на к ојој је брод овлашће н да плови, врста брода пре ма к онструк цији; најве ћа
носивост брода у ме тричк им тонама и најве ћа истиснина брода у к убним ме трима пре ма све дочанству о баждаре њу; дозвоље ни број путник а; врста главних
машинск их уре ђаја за погон; број машинск их уре ђаја за погон; ук упна снага, к ао и број и врста пок ре тача; мате ријал од к оје г је изграђе н бродск и труп;
ме сто градње ; назив бродоградилишта и година градње , а за брод у градњи – и датум и сат постављања к обилице ; диме нзије брода: најве ћа дужина
(изме ђу к рајних не пок ре тних тачак а брода), најве ћа ширина, висина бок а (од дна брода до горње ивице главне палубе ), најве ћа висина брода (од дна
брода до највише не пок ре тне тачк е ), газ брода бе з те ре та и газ брода са те ре том, податак о најмање м дозвоље ном слободном бок у и други е ве нтуални
подаци о иде нтите ту и пловидбе но-те х ничк им к арак те ристик ама брода; подаци о пре тх одном упису (име , лук а уписа и државна припадност); датум уписа
брода и датум издавања бродск ог све дочанства; подаци о ограниче њима пловидбе брода и о другим наре ђе њима надле жног органа у ве зи са пловидбом
брода.
У лист А главне к њиге Националног и Ме ђународног уписник а поморск их бродова уписују се : врста поморск ог брода; име или ознак а поморск ог
брода; IМО број; лук а уписа; бруто и не то тонажа; позивни знак пре ма ме ђународном сигналном к оде к су ак о поморск и брод мора да има так ав знак ,
односно MMSI број; наме на и тип поморск ог брода; дозвоље нo подручје пловидбе ; врста поморск ог брода (пре ма к онструк цији); број палуба, јарбола и
димњак а; мате ријал од к оје га је поморск и брод изграђе н; диме нзије поморск ог брода (дужина пре к о све га, најве ћа ширина, висина на сре дини брода);
погонск е машине (врста, систе м и снага погона, врста погонск ог горива, врста и број к отлова); ме сто градње ; назив бродоградилишта и година градње , а
за брод у градњи – и датум и сат постављања к обилице ; газ на ле тњој те ре тној линији означе н у ме трима; надвође на ле тњој те ре тној линији у
милиме трима; најве ћа брзина празног и нак рцаног брода; носивост брода на ле тњој те ре тној линији; дозвоље ни број путник а; подаци о пре тх одном упису
(име , лук а уписа и државна припадност); датум уписа поморск ог брода и датум издавања уписног листа; остали подаци о поморск ом броду; најмањи број
чланова посаде потре бан за бе збе дну пловидбу; подаци о ограниче њима пловидбе поморск ог брода и о другим наре ђе њима надле жног органа у ве зи са
пловидбом поморск ог брода.
О дре дбе ст. 2. и 3. овог члана односе се и на лист А главне к њиге уписник а јах ти.

Члан 23.
У лист А улошк а главне к њиге уписник а пловила у градњи уписују се : врста пловила; име или ознак а пловила; наме на пловила; мате ријал од к оје г се
пловило гради; диме нзије пловила; најве ћа носивост; а за брод унутрашње пловидбе у градњи најве ћа истиснина; ме сто градње , назив бродоградилишта;
датум и сат постављања к обилице , односно не к ог другог де ла пловила чије постављање одговара фази постављања к обилице .
У лист А улошк а главне к њиге уписник а пловила у градњи из става 1. овог члана могу се уписати и други подаци из члана 22. овог зак она к оји се
односе на пловила у градњи.

Члан 24.
У лист Б улошк а главне к њиге уписник а бродова и уписник а пловила у градњи, уписује се носилац својине или сусвојине на броду или пловилу у
градњи, и то: назив и се диште правног лица, односно име и пре зиме и пре бивалиште физичк ог лица власник а брода или пловила у градњи, к ао и лична
ограниче ња власник а, односно сувласник а ве зано за право располагања бродом, односно пловилом у градњи.
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Ак о бродар или к омпанија није истовре ме но и власник брода, у лист Б улошк а главне к њиге из става 1. овог члана мора да се упише и назив и
се диште бродара или к омпаније , или име и пре зиме и пре бивалиште бродара к оји је физичк о лице .
У лист Б Националног и Ме ђународног уписник а поморск их бродова уписује се и IМО је динстве ни иде нтифик ациони број.
У лист Б уписник а пловила у градњи могу се , ради е виде нтирања, уписати и назив и се диште , односно име и пре зиме и пре бивалиште бродара и
наручиоца.
Власник брода, бродар или к омпанија дужни су да у рок у од 30 дана од дана настанк а проме не подне су органу к оји води уписник пре длог за упис
проме не податак а из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 25.
У лист Ц улошк а главне к њиге уписник а бродова уписују се стварна права к ојима је брод или ње гов де о опте ре ће н, к ао и права сте че на на тим
правима, зак уп брода, бродарск и уговор на вре ме за це о брод (tim e charte r), право пре че к уповине , к ао и друга ограниче ња располагања бродом к ојима
је подвргнут власник опте ре ће ног брода, забране опте ре ћивања и отуђивања, к ао и све забе ле жбе за к оје није изричито одре ђе но да се уписује у други
лист улошк а.
У лист Ц улошк а главне к њиге уписник а пловила у градњи уписују се стварна права и друга лична опте ре ће ња на к оје се има право уписа док градња
пловила траје .
2. Збирка исправа

Члан 26.
Збирк а исправа води се посе бно за свак и уложак главне к њиге уписник а бродова и уписник а пловила у градњи.
Збирк а исправа садржи исправе на основу к ојих је изврше н упис брода у уписник бродова или у уписник пловила у градњи – у ове ре ном пре пису,
подне ск е странак а, ре ше ња надле жног органа к оја се односе на упис, доставнице и све друге исправе к оје се односе на упис брода, к ао и све исправе
к оје се односе на упис у лист А, лист Б и лист Ц .
Збирк а исправа се чува трајно.
3. Помоћне књиге

Члан 27.
Уз уписник е бродова и уписник е пловила у градњи воде се и помоћне к њиге , и то:
1) дне вник уписник а бродова, у к оји се уписују подаци о пријавама, молбама, пре длозима, ре ше њима, жалбама и списима, к оји се односе на упис
брода или пловила у градњи и права на броду или пловилу у градњи;
2) име ник бродова, к оји садржи попис бродова по азбучном ре ду, уз назнак у уписник а и броја улошк а главне к њиге ;
3) име ник власник а бродова и других лица за к оје је у главној к њизи уписано не к о право или е виде нтирана не к а чиње ница, са назнак ом уписник а и
броја улошк а у к оје м су права уписана или чиње нице е виде нтиране .

Члан 28.
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Уз уписник е поморск их бродова за поморск и путничк и брод и поморск и те ре тни брод од 500 ВТ води се и ре гистар трајног записа о броду.
О ригинал ре гистра трајног записа о броду мора да се налази на броду из става 1. овог члана и да буде доступан у сврх у прове ре .

Члан 29.
Ре гистар трајног записа о броду састоји се од трајног записа о броду, изме на трајног записа о броду и пописа изме на трајног записа о броду.
Ре гистар трајног записа о броду води се на српск ом и у пре воду на е нгле ск и је зик .

Члан 30.
Трајни запис о поморск ом броду к оји је уписан у Национални уписник поморск их бродова издаје Лучк а к апе танија Бе оград.
Трајни запис о поморск ом броду к оји је уписан у Ме ђународни уписник поморск их бродова издаје министарство.
Је дан приме рак трајног записа о броду чува се к од органа из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 31.
У ск ладу са ISM Правилник ом ре гистар трајног записа о броду издаје се на зах те в власник а или к омпаније к оја је наве де на у све дочанству о
управљању бе збе дношћу.

Члан 32.
Трајни запис о поморск ом броду носи бројчану ознак у записа и IМО број брода.
Бројчана ознак а трајног записа о броду има не пре к инути низ не зависно од проме не заставе брода или других статусних проме на.
У трајни запис о поморск ом броду уписују се : датум важе ња; државна припадност поморск ог брода; датум уписа поморск ог брода у је дан од уписник а
поморск их бродова; име поморск ог брода; лук а уписа; подаци о власник у брода и се диште или пре бивалиште власник а; подаци о bare boat чарте ре ру и
се диште или пре бивалиште bare boat чарте ре ра ак о је уписан у уписник бродова; назив к омпаније и се диште у ск ладу са ISM Правилник ом; назив признате
организације к оја je дала к ласу броду, к ао и све дочанство о управљању бе збе дношћу бродом; назив признате организације за сигурност к оја је издала
ме ђународно све дочанство о сигурносној заштити брода; датум к ада је брод брисан из уписник а бродова.
О рган из члана 30. овог зак она, дужан је да упише све податк е из става 3. овог члана, а за податк е к оји нису приме њиви уноси се ознак а N/A.

Члан 33.
Изме не трајног записа о броду прилажу се уз трајни запис о броду.
Податак о изме нама трајног записа о броду уноси се у попис изме на трајног записа о броду.
Копије изме на трајног записа о броду запове дник брода или к омпанија дужни су да бе з одлагања доставе надле жном органу из члана 30. овог зак она.

Члан 34.
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О рган из члана 30. овог зак она к оји је примио к опију изме на трајног записа о броду издаће у рок у не дуже м од три ме се ца нови трајни запис о броду
к оји бројчано сле ди пре тх одно издати трајни запис о броду.

Члан 35.
О рган к оји води одговарајући уписник поморск их бродова ће издати трајни запис о броду за поморск и брод к оји је био уписан у страни уписник
поморск их бродова, нак он што од прве државе уписа добије к опије свих ранијих трајних записа о броду или потврду да трајни записи за брод нису били
издати.

Члан 36.
У пријави за брисање поморск ог брода из уписник а поморск их бродова ради уписа у страни уписник поморск их бродова, подносилац је дужан да
наве де државу у чији ће уписник поморск и брод бити уписан.
У случају брисања поморск ог брода из става 1. ово члана, министарство ће дипломатск им путе м доставити к опије свих ранијих трајних записа о броду
држави у чији се уписник брод уписује или потврду да трајни записи нису били издати.
У случају губитк а или оште ће ња исправа к оје чине ре гистар трајног записа о броду, запове дник брода или к омпанија, дужна је да бе з одлагања
достави писани зах те в с пописом изгубље них или оште ће них док уме ната из ре гистра трајног записа о броду органу из члана 30. овог зак она надле жног за
издавање њих ових к опија.
Надлеж ност органа за упис пловила

Члан 37.
Упис пловила врши се у одговарајуће уписник е пловила к оји се воде к од министарства, односно надле жне лучк е к апе таније , к ао подручне је динице
министарства (у даље м те к сту: лучк а к апе танија).
Упис бродова унутрашње пловидбе у Уписник бродова унутрашње пловидбе , упис јах ти унутрашње пловидбе у Уписник јах ти унутрашње пловидбе ,
к ао и упис чамаца унутрашње пловидбе и плутајућих обје к ата у уписник е чамаца унутрашње пловидбе и плутајућих обје к ата врши ме сно надле жна лучк а
к апе танија.
Упис поморск их бродова у Национални уписник поморск их бродова, поморск их јах ти у Уписник поморск их јах ти и поморск их чамаца у Уписник
поморск их чамаца врши Лучк а к апе танија Бе оград.
Упис поморск их бродова у Ме ђународни уписник поморск их бродова врши министарство.
Право увида у уписнике пловила

Члан 38.
С вак о има право да пре гле да и пре писује главну к њигу уписник а, збирк у исправа, име ник власник а пловила и име ник пловила.
Министарство, односно надле жна лучк а к апе танија дужнa је да уз наплату ре публичк е административне так се лицу к оје то зах те ва изда уве ре ње о
стању уписа у одговарајуће м уписник у, к ао и пре пис исправа к оје се чувају у збирци исправа, ак о уписи у уписник у упућују на те исправе .
Уве ре ња и пре писи исправа из става 2. овог члана имају к арак те р јавне исправе .
Ко се у правном проме ту, поступајући саве сно, поузда у податк е уписане у одговарајући уписник пловила, не сноси правне после дице к оје из тога
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настану.
Такса за упис пловила

Члан 39.
Упис пловила, односно пловила у градњи врши се на пре длог, односно пријаву власник а пловила, односно пловила у градњи.
Изузе тно од одре дбе става 1. овог члана привре ме ни упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова врши се на пре длог bare boat
чарте ре ра поморск ог брода.
За уписе пловила у одговарајуће уписник е пловила подносилац пре длога, односно пријаве , плаћа ре публичк у административну так су.
Технички захтеви за упис бродова у домаћи уписник

Члан 40.
За упис у Уписник бродова унутрашње пловидбе , брод унутрашње пловидбе мора да има важе ће бродск е исправе издате од стране органа управе
надле жног за утврђивање способности бродова за пловидбу или признатог к ласифик ационог друштва, к ао и да испуњава те х ничк е и друге услове
прописане зак оном к ојим се уре ђује унутрашња пловидба, односно зах те ве садржане у те х ничк им правилима за бродове унутрашње пловидбе , што се
утврђује врше ње м те х ничк ог надзора у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује унутрашња пловидба.
За упис у је дан од уписник а поморск их бродова, поморск и брод мора да има важе ће бродск е исправе издате од стране признате организације , к ао и
да испуњава те х ничк е и друге услове прописане зак оном к ојим се уре ђује поморск а пловидба, односно зах те ве садржане у те х ничк им правилима за
поморск е бродове , што се утврђује врше ње м те х ничк ог надзора у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује поморск а пловидба.
Влада прописује највишу допуште нy старост бродова за упис у је дан од уписник а бродова.

II. УС ЛО ВИ ЗА УПИС У УПИС НИК ПЛО ВИЛА
Бродови који могу да буду уписани у Уписник бродова унутрашње пловидбе

Члан 41.
У Уписник бродова унутрашње пловидбе може да буде уписан:
1) брод унутрашње пловидбе чији је власник правно лице са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк о лице к оје је домаћи држављанин са
пре бивалиште м у Ре публици С рбији;
2) брод унутрашње пловидбе чији је власник правно лице са се диште м у држави чланици Европск е уније или држави уговорници С поразума о
е вропск ом е к ономск ом простору, к ао и Швајцарск ој к онфе де рацији (у даље м те к сту: Европск а унија и ЕЕП), односно физичк о лице држављанин државе
чланице Европск е уније и ЕЕП, ак о је бродар тог брода правно лице са се диште м у Ре публици С рбији или држављанин Ре публик е С рбије к оји има
пре бивалиште у Ре публици С рбији;
3) брод унутрашње пловидбе чији је власник страно правно лице са се диште м изван Ре публик е С рбије или изван државе чланице Европск е уније и
ЕЕП или физичк о лице са пре бивалиште м изван Ре публик е С рбије или изван државе чланице Европск е уније и ЕЕП, ак о је бродар тог брода домаће правно
лице са се диште м у Ре публици С рбији или држављанин Ре публик е С рбије к оји има пре бивалиште у Ре публици С рбији.
4) брод унутрашње пловидбе к оји се налази у сусвојини, ак о је најмање 51 посто сувласничк их уде ла на броду у својини правних лица са се диште м у
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=2cd6efb4-512d-4aee-a3a9-ec1edaf7f2ed&actid=&regactid=347973&doctype=reg

13/51

6/12/2015

Zakon

Ре публици С рбији, односно физичк а лица к оји су домаћи држављани са пре бивалиште м у Ре публици С рбији.
У случаје вима из става 1. тач. 2) и 3) овог члана са зах те вом домаће г бродара мора да се сагласи власник брода.
Ак о брод унутрашње пловидбе чији је власник правно лице са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк о лице к оје је домаћи држављанин са
пре бивалиште м у Ре публици С рбији, није уписан у уписник бродова унутрашње пловидбе друге државе , власник брода дужан је да подне се пре длог,
односно пријаву за упис у домаћи уписник бродова унутрашње пловидбе .

Члан 42.
У Уписник бродова унутрашње пловидбе може да буде уписан брод унутрашње пловидбе чији је власник и бродар правно лице основано пре ма
прописима и са се диште м у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, односно физичк о лице држављанин државе чланице Европск е уније и ЕЕП к оји има
пре бивалиште у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, под условом да је брод унутрашње пловидбе под к онтролом огранк а тог правног лица,
ре гистрованог у Ре публици С рбији, пре к о к ога правно лице обавља де латност у Ре публици С рбији.
Брод унутрашње пловидбе к оји испуњава услове из члана 41. овог зак она и става 1. овог члана, к ао и те х ничк е зах те ве прописане прописом к ојим
се уре ђују те х ничк и зах те ви за бродове унутрашње пловидбе уск лађе н са те х ничк им зах те вима за бродове унутрашње пловидбе к оји се приме њују у
државама чланицама Европск е уније , стиче статус рајнск ог пловила к оје се уписује у бродск о све дочанство и све дочанство о способности брода за пловидбу.
Броду унутрашње пловидбе из става 2. овог члана лучк а к апе танија издаје исправу к ојом се потврђује статус рајнск ог пловила, у ск ладу са
Конве нцијом о пловидби ре к ом Рајном, са нак надним изме нама и допунама, к оја мора да се налази на броду.
Исправа из става 3. овог члана, изме ђу осталог, садржи: име брода; ENI број; лук у уписа брода; те х ничк е к арак те ристик е брода, к ао и име и
пре зиме , односно назив, пре бивалиште , односно се диште власник а или бродара.
Власник и бродар брода унутрашње пловидбе дужан је да одмах писаним путе м обаве сти лучк у к апе танију у чији уписник је брод уписан о проме ни
или пре станк у испуње ности услова из става 1. овог члана и да врати бродск о све дочанство.
О дре дбе члана 41. овог зак она, к ао и одре дбе овог члана сх одно се приме њују и на упис те х ничк ог пловног обје к та унутрашње пловидбе у
одговарајући уписник .
Бродови који могу да буду уписани у Национални уписник поморских бродова

Члан 43.
У Национални уписник поморск их бродова може да буде уписан:
1) поморск и брод чији је власник правно лице са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк о лице к оје је домаћи држављанин са пре бивалиште м
у Ре публици С рбији;
2) поморск и брод чији је власник правно лице са се диште м у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, односно физичк о лице држављанин државе
чланице Европск е уније и ЕЕП, ак о је к омпанија тог брода правно лице са се диште м у Ре публици С рбији или домаћи држављанин к оји има пре бивалиште у
Ре публици С рбији, под условом да се са зах те вом домаће к омпаније за упис тог брода у уписник бродова сагласи ње гов власник ;
3) поморск и брод чији је власник и к омпанија правно лице основано пре ма прописима и са се диште м у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, односно
физичк о лице држављанин државе чланице Европск е уније и ЕЕП к оје има пре бивалиште у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, под условом да је
поморск и брод под к онтролом огранк а тог страног правног лица, ре гистрованог у Ре публици С рбији, пре к о к ога правно лице обавља де латност у
Ре публици С рбији;
4) поморск и брод к оји се налази у сусвојини, ак о је најмање 51 посто сувласничк их уде ла, односно к арата на поморск ом броду у својини правних
лица са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк их лица к оји су домаћи држављани са пре бивалиште м у Ре публици С рбији.
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О дре дбе овог члана сх одно се приме њују и на упис не пок ре тне платформе и поморск ог те х ничк ог пловног обје к та у одговарајући уписник .
Бродови који могу да буду уписани у Међународни уписник поморских бродова

Члан 44.
Упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова може бити трајни и привре ме ни.

Члан 45.
У Ме ђународни уписник поморск их бродова трајно може да буде уписан:
1) поморск и брод чији је власник правно лице са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк о лице к оје је домаћи држављанин са пре бивалиште м
у Ре публици С рбији;
2) поморск и брод чији је власник правно лице са се диште м у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, односно физичк о лице држављанин државе
чланице Европск е уније и ЕЕП, ак о је к омпанија тог брода правно лице са се диште м у Ре публици С рбији или држављанин Ре публик е С рбије к оји има
пре бивалиште у Ре публици С рбији, под условом да се са зах те вом домаће к омпаније за упис тог брода у уписник бродова сагласи ње гов власник ;
3) поморск и брод чији је власник и к омпанија правно лице основано пре ма прописима и са се диште м у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, односно
физичк о лице држављанин државе чланице Европск е уније и ЕЕП к оје има пре бивалиште у држави чланици Европск е уније и ЕЕП, под условом да је
поморск и брод под к онтролом огранк а тог страног правног лица, ре гистрованог у Ре публици С рбији, пре к о к ога правно лице обавља де латност у
Ре публици С рбији;
4) поморск и брод чији је власник страно правно лице к оје не ма се диште у Ре публици С рбији или држави чланици Европск е уније и ЕЕП, к оје достави
ове ре ну к опију док азa да је ре гистровано у тој зе мљи, под условом да управљање бродом у погле ду бе збе дног рада брода и спре чавање загађе ња морск е
сре дине у ск ладу са одре дбама ISM Правилник а пре не се на домаћу к омпанију или к омпанију заје днице к оја има огранак у Ре публици С рбији и к оје
овласти заступник а друштва са се диште м или пре бивалиште м у Ре публици С рбији у ск ладу са одре дбама зак она к ојим се уре ђују привре дна друштва да га
заступа пре д надле жним домаћим органима;
5) поморск и брод к оји се налази у сусвојини, ак о је најмање 51 посто сувласничк их уде ла, односно к арата на поморск ом броду у својини правних
лица са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк их лица к оји су домаћи држављани са пре бивалиште м у Ре публици С рбији.
Пре нос управљања бродом у погле ду бе збе дног рада брода и спре чавање загађе ња морск е сре дине из става 1. тачк а 4) овог члана, врши се
издавање м домаћој к омпанији, односно к омпанији заје днице исправе о усаглаше ности (DO C ), к ао и ње ним навође ње м у све дочанству о управљању
бе збе дношћу бродом (SMC ), у ск ладу са ISM Правилник ом.
Пре нос управљања бродом из става 2. овог члана док азује се споразумом зак ључе ним изме ђу страног правног лица и домаће к омпаније или
к омпаније заје днице .
Назив и се диште заступник а страног правног лица из става 1. тачк а 4) овог члана, доставља се у писаној форми ре гистратору уписник а поморск их
бродова к оји те податк е уноси у уписник .
Заступник друштва из става 1. тачк а 4) овог члана не сноси одговорност за радње или пропусте лица к оје заступа.
Ак о поморск и брод чији је власник правно лице са се диште м у Ре публици С рбији, односно физичк о лице к оје је домаћи држављанин са
пре бивалиште м у Ре публици С рбији, није уписан у уписник поморск их бродова друге државе , власник брода дужан је да подне се пре длог, односно пријаву
за упис у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова.

Члан 46.
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У Ме ђународни уписник поморск их бродова не може да буде уписан:
1) путничк и брод к оји одржава ре довне линије у ок виру Европск е уније или ре довне ме ђународне линије ;
2) рибарск и брод.
О дре дбе става 1. овог члана, приме њују се и на привре ме ни упис у Ме ђународни уписник поморск их бродова.
Привремени упис у Међународни уписник поморских бродова

Члан 47.
У Ме ђународни уписник поморск их бродова привре ме но може да буде уписан поморск и брод чији је зак упац по основу зак ључе ног bare boat чарте ра
домаће правно лице к оје испуњава услове из члана 45. став 1. тач. 1) и 5) овог зак она, к ао и страно правно лице к оје испуњава услове из члана 45. став
1. тач. 2), 3) и 4) овог зак она.
Ак о се поморск и брод налази у сусвојини, пре длог за привре ме ни упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова може да подне се
је дан сувласник к оји је овлашће н од стране свих осталих сувласник а за подноше ње пре длога.
Привре ме ни упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова (у даље м те к сту: привре ме ни упис поморск ог брода) дозволиће се ак о
право државе чију заставу поморск и брод вије (у даље м те к сту: прва држава уписа) дозвољава привре ме ни испис поморск их бродова под својом заставом.
Привре ме ни упис поморск ог брода врши се на пе риод до пе т година.
Министарство може на зах те в уговорних страна продужити привре ме ни упис поморск ог брода на пе риод од још пе т година, а по исте к у тог рок а
привре ме ни упис се може продужити на пе риод к оје уговорне стране споразумно утврде .
О привре ме ном упису поморск ог брода ре гистратор уписник а ће о томе обаве стити надле жни орган прве државе уписа.
У случају привре ме ног уписа поморск ог брода, ре гистратор уписник а ће уне ти забе ле жбу к оја упућује на прву државу уписа.
По исте к у пе риода за привре ме ни упис поморск ог брода из ст. 4. и 5. овог члана, поморск и брод се брише из ме ђународног уписник а поморск их
бродова и поново уписује у уписник прве државе уписа.

Члан 48.
У случају привре ме ног уписа поморск ог брода, поморск и брод задржава име добије но у првој држави уписа к оје не сме бити исто к ао име поморск ог
брода к оји је ве ћ уписан у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова.
Ак о у ток у трајања bare boat чарте ра зак упац по основу bare boat чарте ра подне се зах те в за проме ну име на, министарство ће доне ти ре ше ња о
одре ђивању новог име на под условом да зак упац по основу bare boat чарте ра уз зах те в за проме ну име на достави писме ну сагласност власник а поморск ог
брода и х ипоте к арних пове рилаца.
Министарство ће о проме ни име на из става 2. овог члана обаве стити надле жни орган прве државе уписа.
На пре нос својине на броду, признавање поморск их привиле гија, х ипоте к а и других правних те ре та на броду к оји је привре ме но уписан у
Ме ђународни уписник поморск их бродова приме њује се право државе из чије г уписник а се брод привре ме но исписује .
Правни те ре ти к оји настану у ток у трајања bare boat чарте ра уписују се у уписник прве државе уписа.
О правним те ре тима и пре носу својине из става 4. овог члана, уне ће се забе ле жба у посе бну страну за привре ме ни упис поморск их бродова.
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Члан 49.
У случају привре ме ног уписа поморск ог брода, министарство ће поморск ом броду издати све дочанство о привре ме ном упису поморск ог брода по
основу bare boat чарте ра, к ојe има исту садржину к ао уписни лист.
Ук олик о поморск и брод има важе ћа све дочанства издата од стране прве државе уписа или признате организације овлашће не од стране прве државе
уписа у ск ладу са одре дбама SO LAS Конве нције , Ме ђународне к онве нције о те ре тним линијама, Ме ђународне к онве нције о баждаре њу бродова,
Ме ђународне к онве нције о спре чавању загађе ња са бродова (у даље м те к сту: MAR PO L Конве нција) и других ме ђународних к онве нција усвоје них од стране
Ме ђународне поморск е организације чији је Ре публик а С рбија страна уговорница (у даље м те к сту: важе ћа све дочанства), домаћа све дочанства издаће се
на бази важе ћих све дочанстава бе з обаве зе врше ња те х ничк ог надзора над тим поморск им бродом.
Проме не на поморск ом броду к оје се изврше ток ом трајања ње говог привре ме ног уписа у Ме ђународном уписник у поморск их бродова, а к оје утичу
на баждарск е податк е или врсту брода, врше се у ск ладу са одре дбама зак она к ојим се уре ђује поморск а пловидба и те х ничк их правила доне тих на основу
тог зак она.
О проме нама из става 3. овог члана министарство обаве штава надле жни орган прве државе уписа.
Привремени испис из Међународног уписника поморских бродова

Члан 50.
Привре ме ни испис поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова министарство ће дозволити за поморск е бродове к оји су трајно
уписани у Ме ђународни уписник поморск их бродова.
Привре ме ни испис поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова дозволиће се ак о је поморск и брод узе ло у зак уп по основу
bare boat чарте ра страно физичк о или правно лице са пре бивалиште м, односно се диште м у држави чије зак онодавство дозвољава привре ме ни упис
поморск ог брода у страни уписник по основу bare boat чарте ра.
Ток ом трајања привре ме ног исписа поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова, поморск и брод вије заставу државе у чији је
уписник поморск их бродова привре ме но уписан.
У случају привре ме ног исписа поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова министарство издаје сагласност за привре ме ни упис у
уписник друге државе .
У случају да се поморск и брод привре ме но исписује из Ме ђународног уписник а поморск их бродова, ре гистратор уписник а ће у Ме ђународни уписник
поморск их бродова уне ти забе ле жбу к оја упућује на државу у чији уписник је поморск и брод привре ме но уписан.
На пре нос својине на броду, признавање поморск их привиле гија, х ипоте к а и других те ре та на поморск ом броду к оји је привре ме но исписан из
Ме ђународног уписник а поморск их бродова, приме њује се домаће право.
Посада поморских бродова уписаних у Национални уписник поморских бродова

Члан 51.
На поморск им бродовима уписаним у Национални уписник поморск их бродова запове дник и најмање 50 посто чланова посаде морају да буду домаћи
држављани или држављани је дне од државе чланице Европск е уније и ЕЕП, к оји имају пре бивалиште у Ре публици С рбији или држави чланици Европск е
уније и ЕЕП.
Посада поморских бродова уписаних у Међународни уписник поморских бродова
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Члан 52.
На поморск им бродовима уписаним у Ме ђународни уписник поморск их бродова запове дник или први официр, к ао и управите љ машине или други
официр машине морају да буду домаћи држављани или држављани је дне од државе чланице Европск е уније и ЕЕП, док остали чланови посаде могу бити
држављани других држава.

Члан 53.
Коле к тивни уговор к ојим се уре ђују права, обаве зе и одговорности из радног односа чланова посаде на поморск им бродовима уписаним у
Ме ђународни уписник поморск их бродова (у даље м те к сту: к оле к тивни уговор), зак ључе н изме ђу послодавца, односно удруже ња послодаваца и домаће г
ре пре зе нтативног синдик ата помораца, приме њује се само на поморце к оји су домаћи држављани к оји имају пре бивалиште на те риторији Ре публик е
С рбије , к ао и на поморце к оји су држављани је дне од држава чланица Европск е уније и ЕЕП или друге државе к оји у ск ладу са ме ђународним споразумима
чија је Ре публик а С рбија страна уговорница уживају иста права, обаве зе и одговорности к ао и домаћи држављани.
Ак о к оле к тивни уговор из става 1. овог члана није зак ључе н, права, обаве зе и одговорности из радног односа помораца уре ђују се поје диначним
уговором о раду.
Коле к тивни уговор из става 1. овог члана, односно уговор о раду из става 2. овог члана, морају да буду у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује
поморск а пловидба у де лу к ојим се уре ђују зарада и друга права по основу рада помораца и зак оном к ојим се уре ђује област рада.
На права, обаве зе и одговорности помораца из става 1. овог члана по основу обаве зног социјалног осигурања приме њују се одре дбе зак она к ојима
се уре ђује обаве зно социјално осигурање и финансирање обаве зног социјалног осигурања.
Коле к тивни уговор зак ључе н изме ђу домаће г послодавца, односно удруже ња послодаваца и страног синдик ата помораца, к ојим се уре ђују права,
обаве зе и одговорности из радног односа чланова посаде к оји раде на поморск им бродовима уписаним у Ме ђународни уписник поморск их бродова,
приме њује се само на поморце к оји су држављани државе у к ојој је тај синдик ат основан и к оји су чланови тог синдик ата, под условом да нису чланови и
другог синдик ата са к ојим је зак ључе н к оле к тивни уговор из става 1. овог члана.
Ак о к оле к тивни уговор из става 5. овог члана није зак ључе н, права, обаве зе и одговорности из радног односа помораца к оји нису држављани
Ре публик е С рбије или држављани је дне од државе чланице Европск е уније и ЕЕП уре ђују се поје диначним уговором о раду.
О дре дбе к оле к тивног уговора из става 5. овог члана, односно уговора о раду из става 6. овог члана, морају да буду у ск ладу са одре дбама
Ме ђународне к онве нције о раду помораца и других ме ђународних к онве нција усвоје них од стране Ме ђународне организације рада чија је Ре публик а
С рбија страна уговорница.
Зарада к оја се остварује по основу уговора о раду из става 6. овог члана, не може да буде мања од износа зараде к оја је утврђе на стандардним ITF
уговором.
За поморце к оји нису држављани Ре публик е С рбије или држављани је дне од државе чланице Европск е уније и ЕЕП, послодавац је дужан да има полису
осигурања за случај смрти и дуготрајне не способности за рад усле д боле сти или повре де на раду, чији износ не може да буде мањи од износа к оји је утврђе н
стандардним ITF уговором.
Ре шавање ме ђусобних радних спорова изме ђу чланова посаде поморск ог брода уписаног у Ме ђународни уписник поморск их бродова к оји нису
домаћи држављани или држављани је дне од држава чланица ЕУ или ЕЕП и бродара, врши се пре д домаћим судом или другим надле жним органима и
организацијама, приме ном домаће г радног права, односно прописа к ојима се уре ђује мирно ре шавање радних спорова, осим ак о је уговором о раду
пре двиђе на надле жност суда друге државе .

Члан 54.
Поморци к оји су запосле ни на поморск ом броду уписаном у Ме ђународни уписник поморск их бродова к оји нису домаћи држављани морају да имају
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ове ру овлашће ња к ојом се потврђује признавање овлашће ња о оспособље ности, односно посе бној оспособље ности чланова посаде бродова к оја су издата
од стране државе чланице Европск е уније или ЕЕП, односно тре ће државе у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује поморск а пловидба.
Поморцима из става 1. овог члана није потребна, за запошљавање, дозвола за рад у складу са законом којим се уређује запошљавање странаца,
као ни одобрење за боравак у складу са законом којим се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца.*
* С лужбени глас ник Р С , број 1 8 /2 0 1 5

Уписници јахти, чамаца и плутајућих објеката

Члан 55.
У уписник е јах ти, чамаца или плутајућих обје к ата могу да буду уписани:
1) јах та, чамац или плутајући обје к ат чији је власник домаће правно или физичк о лице , односно правно лице са се диште м у држави чланици Европск е
уније и ЕЕП или физичк о лице држављанин државе чланице Европск е уније и ЕЕП;
2) јах та, чамац или плутајући обје к ат чији је власник страно правно или физичк о лице .
Јах та, чамац и плутајући обје к т чији је власник домаће правнo или физичк о лице уписују се у уписник e јах ти, чамаца и плутајућих обје к ата к оје води
лучк а к апе танија, на чије м је подручју се диште , односно пре бивалиште правног лица или физичк ог лица власник а јах те , чамца, односно плутајуће г
обје к та.
Јах та, чамац и плутајући обје к т чији је власник страно правно или физичк о лице уписује се у уписник е јах ти, чамаца и плутајућих обје к ата лучк е
к апе таније на чије м се подручју јах та, чамац или плутајући обје к ат стално или пре те жно задржава или плови.
Власник јах те , чамца или плутајуће г обје к та к оји не ма се диште , односно пре бивалиште у Ре публици С рбији, дужан је да овласти домаће правно лице
или држављанина Ре публик е С рбије са се диште м, односно пре бивалиште м у Ре публици С рбији да их за вре ме одсутности заступају пре д надле жним
домаћим органима.
Уписници пловила у градњи

Члан 56.
У уписник е пловила у градњи може се , на пре длог власник а брода, односно јах те , уписати брод, односно јах та к оја се гради у домаће м
бродоградилишту.
О дре дбе става 1. овог члана сх одно се приме њују и на уписник е чамаца и плутајућих обје к ата у градњи.
Део четврти

I. ПО С ТУПАК УПИС А У УПИС НИК БРО ДО ВА

Члан 57.
О дре дбе овог зак она к ојима се уре ђује поступак уписа и брисања бродова и пловила у градњи, к ао и одре дбе к ојима се уре ђују правни ле к ови,
односе се и на јах те ак о овим зак оном није другачије одре ђе но.
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Надлеж ност за доношење решења

Члан 58.
Упис брода у уписник бродова врши се на основу ре ше ња надле жне лучк е к апе таније , односно министарства (у даље м те к сту: орган к оји води
уписник ), осим оних к оји су овим зак оном ставље ни у надле жност суда.
Ре ше њe о првом упису, ре ше ње о упису у лист А, лист Б и лист Ц улошк а главне к њиге уписник а бродова, ре ше ње о брисању брода и ре ше ње о
поновном упису брода у одговарајући домаћи уписник бродова доноси орган к оји води уписник .
Ре ше ње к ојим се условно признаје право странци на пре нос уписа брода унутрашње пловидбе из уписник а бродова унутрашње пловидбе к оји води
је дна лучк а к апе танија у уписник бродова унутрашње пловидбе к оји води друга лучк а к апе танија (гарантни ак т) доноси лучк а к апе танија к оја води
уписник бродова унутрашње пловидбе у к оји је брод уписан.
Ре ше ње о пре носу уписа брода унутрашње пловидбе у други уписник бродова унутрашње пловидбе к оји се води у Ре публици С рбији доноси лучк а
к апе танија к оја води уписник бродова унутрашње пловидбе у к оји брод унутрашње пловидбе тре ба да се упише .
Ре ше ња из ст. 1. до 4. овог члана к оја су издата супротно одре дбама овог зак она ништава су.
Права које се уписују у уписнике бродова

Члан 59.
У уписник бродова могу се уписати: стварна права, зак уп брода, бродарск и уговор на вре ме за це о брод (tim e charte r), к ао и право пре че к уповине .
Упис права на броду у градњи или брода к оји ће се градити у уписник бродова у градњи дозвоље н је после потписивања уговора о градњи тачно
одре ђе ног брода или после изјаве бродоградите ља да је одлучио да гради так ав брод за свој рачун.
На зах те в подносиоца пре длога или пријаве , у уписник бродова у градњи уписује се право својине и х ипоте к а на броду у градњи или броду к оји ће
се градити.
Права уписана на броду у градњи могу обух ватити само мате ријал, машине и апарате к оји се налазе на подручју бродоградилишта и посе бно су
индивидуализирани ознак ама или на други начин, а одре ђе ни су да буду уграђе ни у брод у градњи.
О рган к оји води уписник не ће дозволити брисање права из става 3. овог члана бе з писме не сагласности ималаца тих права, осим у случају принудне
продаје .

Члан 60.
Ак о уз пријаву за упис у лист Б улошк а главне к њиге уписник а бродова подносилац пријаве не подне се исправе на основу к ојих се не сумњиво
док азује право својине на броду, орган к оји води уписник бродова ће пре к инути поступак и зак ључк ом наложити подносиоцу пријаве да у циљу ре шавања
питања права својине на броду пок ре не поступак за утврђивање права својине на броду пре д надле жним судом и одре дити му рок у к оме је дужан да
пок ре не тај поступак и да о томе приложи док аз.
Ак о подносилац пријаве не подне се у одре ђе ном рок у док аз да је пок ре нуо поступак из става 1. овог члана сматраће се да је одустао од подне те
пријаве , а орган к оји води уписник ће обуставити поступак уписа.
Поступак уписа у лист Б улошк а главне к њиге уписник а бродова к оји је пре к инут због ре шавања питања права својине на броду пре д надле жним
судом наставиће се нак он правоснажног одлучивања о том питању.
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Врсте уписа

Члан 61.
Уписи на основу овог зак она су:
1) први упис у уписник бродова – к ојим се у домаћи уписник уписује брод к оји до тада није био уписан у домаћи уписник бродова;
2) упис у лист А – к ојим се у лист А улошк а главне к њиге уписник а бродова уписују подаци о иде нтифик ацији брода и ње говим те х ничк им
к арак те ристик ама;
3) ук њижба – к ојом се уписивање , пре нос, ограниче ње или пре станак права уписује бе з посе бног оправдања (бе зусловно уписивање права или
бе зусловно брисање );
4) пре дбе ле жба – к ојом се уписивање , пре нос, ограниче ње или пре станак права уписује под условом нак надног оправдања (условно уписивање
права или условно брисање );
5) забе ле жба – к ојом се е виде нтирају лични односи од важности за својину на имовини или друге чиње нице чијом забе ле жбом настају одре ђе на
правна де јства;
6) пре нос уписа брода унутрашње пловидбе – к ојим се брод унутрашње пловидбе уписује у други домаћи уписник бродова унутрашње пловидбе ;
7) пре нос уписа поморск ог брода к оји је уписан у уписник поморск их бродова је дне од држава чланица Европск е уније – к ојим се поморск и брод к оји
је био уписан у уписник поморск их бродова је дне од држава чланица Европск е уније уписује у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова;
8) брисање брода – к ојим се брод брише из домаће г уписник а бродова;
9) поновни упис брода – к ојим се брод поново уписује у домаћи уписник бродова;
10) привре ме ни упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова – к ојим се поморск и брод по основу bare bоat чарте ра привре ме но
уписује у Ме ђународни уписник поморск их бродова;
11) привре ме ни испис поморск ог брода из Ме ђународног уписник а поморск их бродова – к ојим се поморск и брод к оји је трајно уписан у Ме ђународни
уписник поморск их бродова привре ме но исписује из Ме ђународног уписник а поморск их бродова по основу bare bоat чарте ра;
12) поновни упис привре ме но исписаног поморск ог брода – к ојим се поморск и брод к оји је привре ме но исписан из Ме ђународног уписник а
поморск их бродова поново уписује у Ме ђународни уписник поморск их бродова.

Члан 62.
Упис у уписник бродова врши се са даном доноше ња ре ше ња к ојим је упис дозвоље н, уз упис по службе ној дужности забе ле жбе ради чиње ња
видљивим да ре ше ње о упису није к оначно.
Упис у уписник бродова врши се и на основу другосте пе ног ре ше ња к ојим се дозвољава упис или на основу судск е одлук е из управног спора, даном
прије ма другосте пе ног ре ше ња, односно судск е одлук е .
Под уписом из става 2. овог члана подразуме ва се брисање уписа изврше них на основу првосте пе ног ре ше ња к оје је пониште но.
Ак о се пре ма стању уписа у уписник у бродова ре ше ње о упису не може спрове сти, упис се може спрове сти само на основу новог ре ше ња к ојим се
пре тх одно ре ше ње исправља или пре иначује .
Пријаве и предлози
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Члан 63.
Ре ше ње о упису брода у уписник бродова доноси се на основу пријаве или пре длога овлашће не странк е ак о овим зак оном није друк чије одре ђе но.
Пријаве и пре длози из става 1. овог члана подносе се органу к оји води уписник бродова у к оји је брод уписан или тре ба да буде уписан.

Члан 64.
Пријаве и пре длози за упис брода у уписник бродова подносе се органу к оји води уписник , и то је дан приме рак за орган к оји води уписник и по
је дан приме рак за странк е к ојима се ре ше ње о упису брода мора доставити.
Ак о пријава или пре длог није подне се н у довољном броју приме рак а, орган из става 1. овог члана позваће подносиоца да то учини у одре ђе ном
рок у. Ак о подносилац не поступи по овом налогу, орган из става 1. овог члана ће одре дити да се подне сак пре пише на трошак подносиоца.

Члан 65.
Када је подне сак ве зан за рок одре ђе н одре дбама овог зак она о поступк у за уписивање у уписник е бродова, подне сак је пре дат у рок у само ак о пре
исте к а рок а стигне органу к оји води уписник бродова.
Рок ови одре ђе ни одре дбама овог зак она о поступк у уписивања у уписник бродова, осим рок ова за оправдање пре дбе ле жбе из чл. 122. и 124. овог
зак она и рок а за подноше ње изворне исправе из члана 87. овог зак она или пре вода из члана 88. овог зак она не могу се продужити.
Због пропуштања рок ова одре ђе них овим зак оном у поступк у уписивања у уписник бродова не може се извршити повраћај у пре ђашње стање .

Члан 66.
За први упис брода, за упис проме на к оје се уписују у лист А улошк а главне к њиге уписник а бродова, к ао и за упис проме на усле д к ојих се брод
брише из уписник а бродова подноси се писме на пријава.
За остале уписе подноси се писме ни пре длог.

Члан 67.
У пријави или пре длогу за упис брода у уписник бродова тре ба наве сти орган к оји води уписник к оме се пре длог, односно пријава подноси, лично
име и пре бивалиште , односно назив и се диште подносиоца пре длога, односно пријаве и оних лица к ојима тре ба да се достави ре ше ње о упису, к ао и име ,
односно ознак а брода на к оји се упис односи.
У пре длогу, односно пријави тре ба наве сти све што се мора уписати у уписник .
Пре длог за ук њижбу садржи пре ћутно и пре длог за пре дбе ле жбу, ак о пре длагач пре дбе ле жбе то није изричито иск ључио.
Је дним пре длогом може се тражити више уписа на основу је дне исправе , к ао и упис је дног истог права у више уложак а или упис више права у је дан
уложак .

Члан 68.
Пријава или пре длог за упис бродова у уписник бродова мора да садржи све податк е к оји се уписују у уписник бродова.
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Уз пријаву из става 1. овог члана морају се приложити исправе к ојима се док азују подаци к оји се уписују у уписник бродова.

Члан 69.
Пре длогу к оји подноси зак онск и заступник не к ог лица за упис стицања, пре ноше ња, ограничавања или пре станк а уписаних права на бродовима
мора се приложити одобре ње надле жног органа старате љства, к ад је так во одобре ње потре бно.

Члан 70.
Упис у лист А улошк а главне к њиге уписник а бродова, ук њижбе и пре дбе ле жбе могу се дозволити само на основу исправа саставље них у облик у
прописаном за њих ову ваљаност.
Називи, односно лична име на лица к оја уче ствују у правном послу наве де ном у исправи на основу к оје се врши упис морају бити тачно наве де на.
У исправи из става 2. овог члана мора бити наве де но и ме сто где је исправа саставље на и датум к ад је саставље на.
У исправама о стицању, пре ноше њу, ограничавању и пре станк у права својине и х ипоте к е мора бити наве де н и ваљан правни основ.
Исправе на основу к ојих се врши упис у уписник бродова не могу да имају так ве видљиве не достатк е к оји слабе њих ову ве родостојност, а ак о се
састоје из више листова, они морају да буду ушиве ни так о да се није дан лист не може уме тнути.

Члан 71.
Исправе на основу к ојих се врше уписи у лист Б и лист Ц улошк а главне к њиге уписник а бродова морају се приложити у оригиналу, а остале исправе
могу се приложити и у ове ре ном пре пису.
О д свак е исправе из става 1. овог члана прилаже се и по је дан не ове ре ни пре пис или фоток опија за збирк у исправа. Водите љ уписник а бродова
потврдиће да се овај пре пис или фоток опија слаже са оригиналом.
Ак о се оригинал исправе налази у службе ним списима или на чувању к од органа к оја води уписник бродова или ак о је приложе н уз ве ћ подне се ни
пре длог, односно пријаву, довољно је подне ти пре пис или фоток опију у два приме рк а и наве сти где се оригинал налази.
Ак о се оригинал исправе не може одмах подне ти због тога што се налази к од не к ог другог органа или суда то тре ба у пре длогу, односно пријави
наве сти и приложити пре пис или фоток опију, снабде ве ну потврдом надле жног органа да се пре пис, односно фоток опија слаже са оригиналом, к ао и је дан
не ове ре ни пре пис или фоток опију исправе .

Члан 72.
Пре длог за привре ме ни упис поморск ог брода подноси bare boat чарте ре р.
Уз пре длог мора да се приложе сле де ће исправе :
1) оригинал или ове ре на к опија bare boat чарте ра, потписаног од обе уговорне стране и ове ре ног од стране органа надле жног за ове ру потписа;
2) потврда о држављанству и пре бивалишту ак о је bare boat чарте ре р физичк о лице , односно ове ре ну к опију док азa о ре гистрацији за обављање
привре дне де латности ак о је bare boat чарте ре р правно лице , к ао и назив и се диште , односно име , пре зиме и пре бивалиште уговорних страна;
3) ове ре на к опија извода из уписник а прве државе уписа к ојим се док азује право својине власник а на броду;
4) писме на сагласност власник а брода за привре ме ни упис поморск ог брода од стране bare boat чарте ре ра, ове ре ну од стране органа надле жног за
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ове ру потписа;
5) ове ре на к опија извода из уписник а прве државе уписа о уписаним х ипоте к ама и другим правним те ре тима на поморск ом броду;
6) писме ни пристанак свих пове риоца х ипоте к а и других правних те ре та на поморск ом броду к оји се привре ме но уписује у Ме ђународни уписник
поморск их бродова, ове ре н од стране органа надле жног за ове ру потписа;
7) потврдe издатe од стране надле жног органа прве државе уписа к ојимa се потврђује да право прве државе уписа дозвољава привре ме ни испис
поморск ог брода по основу bare boat чарте ра, да поморск и брод није привре ме но уписан у не к и други уписник по основу bare boat чарте ра, к ао и да брод
не ма право да вије заставу те државе ток ом трајања bare boat чарте ра;
8) док аз о привре ме ном испису из уписник а прве државе уписа у погле ду државне припадности брода;
9) дозвола за привре ме ни упис поморск ог брода у домаћи уписник поморск их бродова, издата од стране надле жног органа прве државе уписа;
10) ак о је зак упац по основу bare boat чарте ра страно правно лице , пуномоћје дато домаће м заступник у друштва за заступање пре д надле жним
домаћим органима, к ао и споразум из члана 45. став 3. овог зак она;
11) исправа о к ласи поморск ог брода, исправа о способности брода за пловидбу, све дочанство о баждаре њу, к ао и све дочанство о сигурности радиоте ле графск ог уре ђаја, односно радио-те ле фонск ог уре ђаја у зависности од врсте поморск ог брода, издате од стране признате организације или надле жног
органа прве државе уписа, к ао и ове ре на к опија извода из уписник а прве државе уписа о те х ничк им к арак те ристик ама и име ну, односно ознаци
поморск ог брода к оји се привре ме но уписује .

Члан 73.
Пре длог за привре ме ни испис поморск ог брода подноси власник поморск ог брода.
Уз пре длог мора да се приложи:
1) оригинал или ове ре на к опија bare boat чарте ра, потписаног од обе уговорне стране и ове ре ног од стране органа надле жног за ове ру потписа;
2) ак о у bare boat чарте ру није посе бно назначе но, назначе ње уговоре ног вре ме на трајања bare boat чарте ра;
3) назив и се диште , односно име , пре зиме и адре са, односно пре бивалиште уговорних страна;
4) име , односно ознак а поморск ог брода к оји се привре ме но исписује ;
5) писме ни пристанак свих пове риоца х ипоте к а и других правних те ре та на поморск ом броду к оји се привре ме но исписује , ове ре н од стране органа
надле жног за ове ру потписа.

Члан 74.
Уз исправе саставље не на страном је зик у мора да се приложи ове ре ни пре вод на српск ом је зик у.
Поступак уписа

Члан 75.
У поступк у уписивања у уписник бродова на питања к оја нису уре ђе на овим зак оном сх одно се приме њују одре дбе зак она к ојима се уре ђује управни
поступак , ак о овим зак оном није другачије одре ђе но.
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Члан 76.
У поступк у уписивања брода у уписник бродова странк а је лице у чију к орист се тражи упис, к ао и сва друга лица чија су права уписана у уписник ,
односно лица к оја ради заштите својих права или правних инте ре са имају право да уче ствују у поступк у.

Члан 77.
У поступк у уписивања у уписник бродова орган к оји води уписник бродова доноси одлук е у облик у ре ше ња к ада одлучује о праву или обаве зи
одре ђе не странк е , док зак ључк ом одлучује о питањима к оја се тичу поступк а, а к оја се не ре шавају ре ше ње м.
Упис у уписник бродова садржи те к ст ре ше ња о упису.

Члан 78.
С аслушање странак а и осталих уче сник а у поступк у уписивања у уписник бродова може да се врши усме но или путе м писме не изјаве .
Када мора да се саслуша више лица, поје дина од њих могу да се саслушају и у одсуству осталих .

Члан 79.
О усме ним радњама пре дузе тим у ток у поступк а уписивања у уписник бродова саставља се записник .
О мање важним изјавама или обаве ште њима може да се уме сто записник а састави само службе на бе ле шк а на спису.

Члан 80.
У поступк у уписивања у уписник бродова свак а странк а сноси своје трошк ове .

Члан 81.
За одлучивање органа к оји води уписник бродова о пријави или пре длогу ме родаван је тре нутак к ада је пријава или пре длог стигао органу к оји води
уписник бродова.

Члан 82.
Пријаву или пре длог к ојим се тражи упис у уписник бродова ре гистратор уписник а бродова уписује у дне вник уписник а бродова, назначујући на ње му
дан, сат и минут к ада му је пријава или пре длог стигао.
Ре гистратор уписник а дужан је да у улошк у уписник а бродова у к оји је брод уписан, ак о је уложак ве ћ отворе н, е виде нтира да је подне та пријава
или пре длог за упис, назначујући оловк ом број под к ојим је подне сак уписан у дне вник уписник а бродова.
Ак о уложак још није отворе н, одмах после прије ма пријаве или пре длога за први упис брода у уписник , отвара се уложак у к оји се оловк ом назначује
број под к ојим је подне сак уписан у дне вник уписник а бродова, име , односно ознак а брода, к ао и броје ви свих к аснијих пријава или пре длога к оји стигну
док се не изврши упис брода или док ре ше ње о одбијању уписа брода у уписник не постане к оначно.
Уложак за први упис брода у уписник бродова не ће се отварати ак о је пријава или пре длог потпуно не разумљив или не одре ђе н.
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Члан 83.
Пре длог за пре нос уписа брода унутрашње пловидбе у уписник бродова унутрашње пловидбе к оји води друга лучк а к апе танија подноси се лучк ој
к апе танији к од к оје је брод унутрашње пловидбе уписан.
Уз пре длог из става 1. овог члана морају да се приложе исправе к ојима се док азује да постоје пре тпоставк е за пре нос уписа брода из става 1. овог
члана.
Када лучк а к апе танија у чији је уписник брод унутрашње пловидбе уписан прими пре длог за пре нос уписа брода унутрашње пловидбе у уписник
бродова унутрашње пловидбе друге лучк е к апе таније , доне ће ре ше ње к ојим условно признаје право странци на пре нос уписа брода унутрашње пловидбе
у уписник бродова унутрашње пловидбе к оји води друга лучк а к апе танија (гарантни ак т) и исто, са изводом из уписник а бродова и исправaмa из става 2.
овог члана, упућује лучк ој к апе танији у чији уписник бродова унутрашње пловидбе се пре носи упис.
Када лучк а к апе танија у чији уписник брод унутрашње пловидбе тре ба да се упише на основу ре ше ња и исправа из става 3. овог члана, доне се
ре ше ње о пре носу уписа брода унутрашње пловидбе , ре ше ње о томе доставиће лучк ој к апе танији у чије м је уписник у брод унутрашње пловидбе до тада
био уписан ради брисања.
Лучк а к апе танија из чије г се уписник а бродова унутрашње пловидбе брод брише , спрове шће упис брисања брода унутрашње пловидбе из свог
уписник а и лучк ој к апе танији у чији се уписник брод унутрашње пловидбе уписује послаће збирк у исправа к оја се односи на брод унутрашње пловидбе
к оји је брисан из уписник а.
Ре ше ње из става 3. овог члана не обаве зује лучк у к апе танију у чији је уписник брод уписан ак о лучк а к апе танија у чији уписник брод унутрашње
пловидбе тре ба да се упише оправдано одбије упис.
Лучк а к апе танија ће дозволити пре нос уписа брода унутрашње пловидбе из је дног уписник а бродова унутрашње пловидбе у други уписник бродова
унутрашње пловидбе на основу исправе к ојом се док азује да ће брод проме нити лук у уписа и да ће се уписати у луци к оја се налази на подручју лучк е
к апе таније к оја води уписник бродова унутрашње пловидбе у к оји је брод унутрашње пловидбе уписан.
О дре дбе овог члана сх одно ће се приме њивати и на случај к ада је подне т пре длог за пре нос брода унутрашње пловидбе из је дног уписник а у други
уписник к оји се води к од исте лучк е к апе таније .

Члан 84.
О рган к оји води уписник бродова на основу пре длога или пријаве и ње них прилога дозволиће упис у уписник бродова к ада:
1) из уписник а бродова у погле ду брода или права на броду не произлази ник ак ва сме тња за траже ни упис, односно к од пријаве или пре длога за
први упис брода у уписник бродова, ак о су испуње ни услови из чл. 41, 42, 43, 45, 47, 55. и 56. овог зак она;
2) не ма основане сумње о томе да је пре длагач овлашће н да подне се пре длог и да су уче сници на чија се права упис односи способни да располажу
тим правима;
3) је траже ње пре ма садржају подне тих исправа основано;
4) исправе имају онај облик к оји се зах те ва за дозволу ук њижбе , пре дбе ле жбе или забе ле жбе .

Члан 85.
О рган к оји води уписник бродова о пријави, односно пре длогу по правилу одлучује не посре дним ре шавање м бе з спровође ња посе бног испитног
поступк а.
Изузе тно, к ада је то не опх одно ради утврђивања одлучних чиње ница и ок олности к оје су од значаја за ре шавање , или у другим случаје вима
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прописаним зак оном к ојим се уре ђује управни поступак , орган к оји води уписник бродова спроводи посе бан испитни поступак .

Члан 86.
О сим случаје ва пре двиђе них у чл. 104, 126. и 141. овог зак она, орган к оји води уписник ће поводом свак е пријаве или пре длога одлучити о самој
ствари бе з саслушања странак а и по правилу, бе з доноше ња пре тх одне одлук е из чл. 87, 88. и 150. овог зак она. О рган к оји води уписник је дужан да у
ре ше њу изричито наве де да ли се пре длог усваја или одбија.
Ак о се пре длог усваја само де лимично, извршиће се упис у де лу у к оје м је пре длог усвоје н, а одбиће се де о пре длога к оји се не уважава.
Ак о се пре длог у це лости или де лимично одбија, у ре ше њу ће се наве сти разлози због к ојих се пре длог одбија.

Члан 87.
О рган к оји води уписник бродова доноси ре ше ње о упису у уписник бродова на основу оригиналних исправа.
Ак о из пријаве или пре длога и приложе них пре писа исправа произлази да би се траже њу могло удовољити да је оригинална исправа била подне та,
орган к оји води уписник ће , ради очувања ре да прве нства, одре дити забе ле жбу пријаве или пре длога у уписник бродова уз напоме ну „док стигне
оригинал”.
Истовре ме но, орган к оји води уписник ће пре длагачу одре дити приме ре н рок у к оме мора да подне се оригиналну исправу, ак о орган к од к ога се она
налази по службе ној дужности није дужан да је пошаље . Ак о орган оригиналну исправу нак надно достави или исправа буде у одре ђе ном рок у подне та
ре шаваће се о пре длогу у самој ствари.
Ак о оригинална исправа у одре ђе ном или продуже ном рок у не буде подне та, одбациће се пре длог и по службе ној дужности одре диће се брисање
забе ле жбе .
Изузе тно од одре дбе става 1. овог члана, орган к оји води уписник бродова може , к ада оце ни да за то постоје оправдани разлози, да допусти упис у
уписник бродова на основу потврде о брисању брода из страног уписник а бродова к оја је послата те ле фак сом, с тиме да се одре ди рок за доставу
оригиналне исправе .
Ак о из пре длога и приложе них исправа произлази да се траже њу не би могло удовољити и к ад би изворна исправа била приложе на, орган к оји води
уписник бродова ће пре длог одбити.
О дре дбе овог члана сх одно се приме њују и на пријаве за први упис брода или пловила у градњи.

Члан 88.
Ак о уз пријаву или пре длог није приложе н пре вод исправе к оја је саставље на на страном је зик у, а из подне ск а не произилази да траже ње тре ба
одбити, орган к оји води уписник бродова ће ради очувања ре да прве нства односног права одре дити забе ле жбу пре длога, односно пријаве у уписник у уз
напоме ну „док стигне пре вод”.
О рган к оји води уписник ће истовре ме но одре дити пре длагачу приме ре н рок у к оме мора да подне се пре вод подне ск а.
Ак о пре вод буде подне се н у одре ђе ном или у продуже ном рок у, ре шаваће се о пре длогу у самој ствари, у противном – пријава или пре длог одбациће
се и по службе ној дужности одре диће се брисање забе ле жбе .

Члан 89.
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О рган к оји води уписник бродова не може дозволити да се у уписник бродова упише више или не што друго што странк а није тражила, иак о би пре ма
подне се ним исправама била овлашће на да тражи више или не што друго.
Ак о је пре дложе на само пре дбе ле жба не може се одре дити ук њижба иак о постоје пре тпоставк е за ук њижбу.

Члан 90.
Ак о из исправа произилази да је лицу к оје стиче к њижно право дата дозвола за ук њижбу, али да су му истовре ме но наме тнута ограниче ња у погле ду
располагања сте че ним правом или да су му наме тнуте обаве зе у погле ду к ојих је уговоре на истовре ме на ук њижба у к орист одре ђе них лица, траже ни упис
се не ће дозволити ак о истовре ме но не буде пре дложе на и ук њижба или – пре ма томе к ак ва је исправа – пре дбе ле жба уговоре них ограниче ња или
обаве за.
Пре длог за истовре ме ни упис ме ђусобних права и обаве за може да подне се свак а странк а.

Члан 91.
Ре ше ње к ојим се дозвољава упис у уписник бродова мора да садржи:
1) назначе ње улошк а у к оме се упис мора извршити и име , ознак у, ENI број, односно IMO број брода на к оји се упис односи;
2) назив и се диште , односно име и пре бивалиште лица у чију к орист ће се упис извршити, брод или право на броду на к оме ће се упис извршити,
податк е о уписаном пре тх одник у, назначе ње исправа на основу к ојих се упис дозвољава, врсту уписа к оји ће се извршити и битни садржај права к оје се
уписује , и то ре чима к оје тре ба да буду уписане у уписник бродова.
Ак о се садржина права к оје се уписује не може ук ратк о изразити може се извршити позивање на тачно означе на ме ста у исправама на основу к ојих је
одре ђе н упис, и то са де јством к ао да су та ме ста уписана у главну к њигу.
Ре ше ње к ојим се одре ђује упис брода у уписник бродова мора да садржи све податк е к оји морају да се упишу у лист А, и то ре чима к ојима су ти
подаци наве де ни у пре тх одном ре ше њу органа к оји води уписник бродова.

Члан 92.
Ак о орган к оји води уписник бродова одбије пре длог за ук њижбу или пре дбе ле жбу или за први упис брода у уписник бродова или за забе ле жбу
прве нстве ног ре да или изврше ње дозвоље ног уписа, ре ше ње м ће одре дити упис забе ле жбе одбијања тих зах те ва. На исти начин поступиће и ак о одбије
пре длог за дозволу продаје ради наплате потраживања за к оје заложно право није ук њиже но.
Забе ле жба се не ће уписати:
1) ак о из пре длога и из ње гових прилога не може да се утврди о к ом се броду или праву за к оје се зах те ва упис ради, или ак о брод или право нису
уписани у назначе ни уписник бродова, или ак о поводом пријаве или пре длога за први упис није отворе н уложак за упис;
2) ак о право својине , односно не к о друго право на броду нису уписани у к орист лица против к оје г се пре ма садржају исправе може спрове сти
ук њижба или пре дбе ле жба.
Упис забе ле жбе наводи се на ре ше њу.

Члан 93.
Када орган к оји води уписник бродова утврди да је ре ше ње к ојим се одбија упис из члана 92. овог зак она постало правоснажно зато што жалба није
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=2cd6efb4-512d-4aee-a3a9-ec1edaf7f2ed&actid=&regactid=347973&doctype=reg

28/51

6/12/2015

Zakon

подне та, доне ће , по службе ној дужности, ре ше ње о брисању забе ле жбе одбијања уписа и о томе ће обаве стити странк е .

Члан 94.
Ре ше ње о упису спроводи ре гистратор уписник а бродова у к оји се брод уписује , а ак о се ради о првом упису – ре гистратор уписник а бродова у к оји
брод тре ба да се упише .
После спрове де ног уписа у уписник бродова, односно пловила у градњи ре гистратор у уписник у потписује да је спрове о упис.

Члан 95.
С вак и упис, осим уписа у лист А о те х ничк им подацима, мора да садржи:
1) датум к ад је пре длог примље н и број дне вник а уписник а бродова;
2) назив исправе к оја је основа за упис, ме сто где је исправа саставље на и датум к ад је саставље на;
3) назив органа к оји води уписник , број и датум ње говог ре ше ња к ојим је дозволио упис;
4) врсту уписа и битну садржину права, односно чиње нице к оја се уписује ;
5) назив и се диште , односно име и пре бивалиште лица у чију се к орист врши упис.
Ак о органу к оји води уписник бродова истовре ме но стигне више пре длога к оји се односе на исти брод, к од свак ог уписа изврше ног по тим
пре длозима забе ле жиће се броје ви осталих пре длога са ознак ом да су стигли истовре ме но.

Члан 96.
Када орган к оји води уписник бродова доне се ре ше ње к ојим се одре ђује упис брода у уписник бродова, ре гистратор уписник а бродова ће извршити
истовре ме но упис брода у лист А и лист Б уписник а бродова. По изврше ном упису, поступиће у ск ладу са одре дбама чл. 103. и 106. овог зак она.
Када орган из става 1. овог члана доне се ре ше ње к ојим се одбија зах те в за упис брода у уписник бродова и одре ди упис забе ле жбе одбијања
зах те ва, ре гистратор уписник а ће извршити упис забе ле жбе у лист А улошк а отворе ног у ск ладу са чланом 82. став 3. овог зак она.

Члан 97.
Ре ше ње о одбијању пријаве или пре длога за упис брода у уписник бродова забе ле жиће се у лист А улошк а отворе ног поводом подне се не пријаве или
пре длога.
Забе ле жба из става 1. овог члана не ће се уписати ак о поводом пријаве или пре длога није отворе н нови уложак .

Члан 98.
У свак ом ре ше њу назначиће се к оме се ре ше ње има доставити и к оме ће орган к оји води уписник бродова доставити к оју од исправа.

Члан 99.
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Ре ше ње о пре длозима и пријавама за упис у уписник бродова доставиће се подносиоцу пријаве , односно пре длога и лицу на чијој се својини стиче
к оје право или чија се права пре носе , ограничавају, опте ре ћују или ук идају, к ао и лицу против к ога је изврше н упис забе ле жбе у уписник бродова.
Ре ше ње к ојим се дозвољава потпуно или де лимично брисање не к ог уписа доставиће се свим лицима у чију к орист на уписаном праву постоје даље
ук њижбе или пре дбе ле жбе .
Ре ше ње о ук њижби или пре дбе ле жби, к ојима се на уписаним правима тре ћих лица уписује х ипоте к а или уступање права, доставиће се и власник у
брода.

Члан 100.
Достављање из члана 99. овог зак она врши се по одре дбама зак она к ојим се уре ђује управни поступак о обаве зном личном достављању.
Ак о странци морају да се врате оригинали исправа к оји су приложе ни они се враћају странци к оја их је приложила.

Члан 101.
Ваљаност уписа не може се побијати због тога што достављање није изврше но уре дно или није уопште изврше но.
Лице к оје из изврше ног уписа изводи за се бе не к о право или ослобође ње од обаве зе није дужно да док азује да је достављање изврше но.

Члан 102.
О рган к оји води уписник бродова к оји је извршио упис брисања брода из уписник а бродова издаће странци, на ње н зах те в, потврду о брисању.
У потврди о брисању наве шће разлог брисања и ре ше ње на основу к ога је брисање спрове де но.

Члан 103.
На оригиналу исправе на основу к оје је упис изврше н ре гистратор уписник а бродова ставља потврду о изврше ном упису.
У потврди из става 1. овог члана наводи се ре ше ње к ојим је упис био одре ђе н и уложак у к оји је упис изврше н.
Ак о је упис био изврше н на основу више исправа к оје су ме ђу собом у ве зи, потврда се ставља на ону исправу из к оје право уписа не посре дно
произилази.

Члан 104.
У уписник у не може ништа да се брише , додаје или ме ња или на други начин учинити не читљивим.
Ак о се за вре ме уписивања уочи гре шк а, исту ће исправити ре гистратор уписник а бродова. Гре шк а учиње на при уписивању мора да буде пре цртана
так о да остане читљива.
Гре шк у к оју уочи по изврше ном упису може да исправи ре гистратор уписник а бродова к оји ће , ак о би гре шк а имала к ак ву правну после дицу,
саслушати уче сник е .
Пок ре тање поступк а из става 3. овог члана забе ле жиће се на листу на к оме је изврше н погре шан упис. О ва забе ле жба не спре чава исправљање
гре шк е прилик ом к аснијих уписа.
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Када зак ључак у ве зи са исправк ом гре шк е из става 3. овог члана постане к оначан забе ле жба се брише по службе ној дужности.
Исправк е погре шних уписа морају да имају датум, потпис ре гистратора уписник а бродова и пе чат органа к оји води уписник бродова.

Члан 105.
Ре ше ње о брисању брода из уписник а бродова, к ао и забе ле жба одбијања зах те ва за брисање брода из уписник а бродова, уписују се у лист А
уписник а бродова.
Када ре ше ње о брисању брода из уписник а бродова постане к оначно ре гистратор уписник а бродова пре к о свак е странице улошк а главне к њиге
уписник а бродова повлачи две унак рсне линије и је дну водоравну линију на свак ој страници испод свих уписа, с тим што се поје дини уписи не пре цртавају.
Ре гистратор уписник а поступиће у ск ладу са одре дбама става 2. овог члана нак он што ре ше ње о одбијању пре длога или пријаве за први упис брода у
уписник бродова из члана 92. став 1. овог зак она постане к оначно.

Члан 106.
По изврше ном упису, орган к оји води уписник бродова вратиће странци оригинале исправа, ак о је уз пријаву или пре длог приложе на ове ре на к опија
тих исправа. У супротном, оригинали исправа задржаће се у збирци исправа, а орган к оји води уписник бродова ће обаве стити странк у да у одре ђе ном
рок у може те исправе да узме , ак о подне се ове ре не к опије . О рган к оји води уписник бродова може и сам да направи те к опије о трошк у странк е .
Ак о орган из става 1. овог члана упис врши на основу ре ше ња суда, поступиће са исправама пре ма том ре ше њу.
У погле ду пре писа потре бних за збирк у исправа поступиће се по одре дбама става 1. овог члана.
Први упис брода у уписник бродова

Члан 107.
Први упис брода у уписник бродова дозволиће орган к оји води уписник бродова ак о су уз пријаву за први упис брода приложе не сле де ће исправе :
1) исправа к ојом се док азује право својине на броду;
2) извод из судск ог ре гистра, односно друга исправа к ојом се док азује к о је власник брода, односно да су испуње ни услови за упис брода у
одговарајући уписник бродова;
3) ре ше ње о одре ђивању име на, односно ознак е брода и лук е уписа брода, к ао и ENI броја за бродове унутрашње пловидбе ;
4) све дочанство о баждаре њу;
5) све дочанство о способности за пловидбу брода унутрашње пловидбе ;
6) исправа о те х ничк им подацима поморск ог брода ради ње говог уписа у уписник бродова к оју издаје призната организација, са исправама да је
поморск и брод те х ничк и прих ватљив за упис у одговарајући уписник поморск их бродова;
7) ре ше ње к ојим се одре ђује позивни знак поморск ог брода пре ма Ме ђународном сигналном к оде к су, ак о поморск и брод мора да има так ав знак ,
односно MMSI број, к ао и IMO број поморск ог брода;
8) исправе к ојима се док азују други подаци к оји се уносе у лист А улошк а главне к њиге уписник а бродова;
9) потврда органа к оји води страни уписник бродова да је брод брисан у том уписник у, ак о се тај брод пре носи из страног уписник а у домаћи
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уписник бродова;
10) писана изјава власник а брода да пре носи одговорност за управљање бродом на к омпанију ак о власник брода није и к омпанија.
Ак о је власник брода страно физичк о или правно лице , уз пријаву морају да се приложе исправе к ојима се док азује право да брод буде уписан у
домаћи уписник бродова, к ао и подаци наве де ни у исправама из става 1. овог члана.
У поступк у издавања исправе из става 1. тачк а 6) овог члана, министарство ће прове рити да ли поморск и брод испуњава зах те ве прописане
одговарајућим ме ђународним правилима и прописима и у ту сврх у ће прове рити записе о пре гле дима и друге информације к оји се односе на бе збе дност
брода, а по потре би ће затражити од државе у к ојој је поморск и брод био уписан информације о не отк лоње ним не достацима или друге информације к оје
се односе на бе збе дност брода.
О дре дбе овог члана не приме њују се на привре ме ни упис поморск их бродова у Ме ђународни уписник поморск их бродова.

Члан 108.
Први упис пловила у градњи дозволиће лучк а к апе танија к оја води уписник пловила у градњи у к оји пловило у градњи тре ба да се упише , ак о су уз
пријаву за први упис приложе не сле де ће исправе :
1) исправа к ојом се док азује право својине на пловилу у градњи;
2) потврда бродоградилишта о те х ничк им подацима к оји се уписују у лист А уписник а пловила у градњи, ме сто и поче так градње ;
3) изјава власник а пловила у градњи о име ну пловила у градњи, а ак о пловило не ма име – изјава бродоградилишта о ознаци пловила у градњи.

Члан 109.
O рган к оји води уписник бродова ће дозволити пре нос уписа поморск ог брода к оји је уписан у уписник поморск их бродова је дне од држава чланица
Европск е уније , у домаћи уписник поморск их бродова aк о поморск и брод испуњава сле де ће услове :
1) има одговарајућа све дочанства издата у ск ладу са одре дбама зак она к ојим се уре ђује поморск а пловидба и ме ђународних к онве нција усвоје них од
стране Ме ђународне поморск е организације и Ме ђународне организације рада, к ао и поморск у опре му к оја има одговарајућа типск а одобре ња;
2) испуњава те х ничк е зах те ве у погле ду способности брода за пловидбу у ск ладу са одре дбама зак она к ојим се уре ђује поморск а пловидба и
ме ђународних к онве нција усвоје них од стране Ме ђународне поморск е организације ;
3) ак о му није био забрање н улазак у лук е држава чланица Европск е уније у ск ладу са прописима Европск е уније о врше њу инспе к цијск е к онтроле од
стране лучк их власти (port state control) у после дње три године од тре нутк а подноше ња зах те ва за упис у домаћи уписник поморск их бродова;
4) ак о није био зауставље н више од је дног пута у после дње три године од тре нутк а подноше ња зах те ва за упис у домаћи уписник поморск их бродова,
к ао после дица врше ња инспе к цијск е к онтроле од стране лучк их власти (port state control) у луци је дне од држава потписница Париск ог Ме морандума о
разуме вању о к онтроли државe лук e , усвоје ног 1982. године .

Члан 110.
У случају брисања поморск ог брода из домаће г уписник а поморск их бродова и уписа тог поморск ог брода у уписник поморск их бродова је дне од
држава чланица Европск е уније , орган к оји води уписник бродова ће доставити надле жном органу државе чланице Европск е уније или признатој
организацији к оја је призната од стране те државе чланице Европск е уније , сле де ће :
1) информације о те х ничк ој исправности поморск ог брода;
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2) информације о поморск ој опре ми поморск ог брода;
3) попис те х ничк их унапре ђе ња к оја су зах те вана к ао услов за упис у домаћи уписник поморск их бродова.
Информације из става 1. овог члана подразуме вају све дочанства и другу док уме нтацију издату у ск ладу са зах те вима SO LAS Конве нције , Ме ђународне
к онве нције о те ре тним линијама, Ме ђународне к онве нције о баждаре њу бродова, MAR PO L Конве нције и других ме ђународних к онве нција усвоје них од
стране Ме ђународне поморск е организације чији је Ре публик а С рбија страна уговорница, к ао и одговарајућих ме ђународних правилник а усвоје них од
стране Ме ђународне поморск е организације , к ао и другу док уме нтацију у ве зи са ре зултатима врше ња те х ничк ог надзора над поморск им бродом.

Члан 111.
Пре не го што дозволи пре нос уписа поморск ог брода у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова, орган к оји води уписник бродова ће пре к о
признате организације утврдити да ли поморск и брод и поморск а опре ма одговарају подацима садржаним у бродск им све дочанствима, к ао и другим
бродск им исправама и к њигама.
Ак о се ток ом те х ничк ог надзора утврде не усаглаше ности из става 1. овог члана и ак о их власник брода не отк лони у одре ђе ном рок у, орган к оји
води уписник бродова ће одложити пре нос уписа тог поморск ог брода, a министарство ће о томе обаве стити Европск у к омисију.

Члан 112.
Ак о утврди да пре нос уписа поморск ог брода у домаћи уписник поморск их бродова не може да се дозволи зато што поморск и брод може да
проузрок ује озбиљну опасност по бе збе дност пловидбе или загађе ње морск е сре дине усле д не испуњавања те х ничк их зах те ва к оји нису наве де ни у члану
111. став 1. овог зак она, орган к оји води домаћи уписник поморск их бродова одложиће упис тог поморск ог брода, a министарство ће о томе одмах
обаве стити Европск у к омисију, наводе ћи разлоге за доноше ње так ве одлук е .
Нак он достављања мишље ња Европск е к омисије , орган к оји води уписник поморск их бродова ће спрове сти упис или доне ти ре ше ње о одбијању
зах те ва за упис поморск ог брода.

Члан 113.
О дре дбе чл. 109. до 112. овог зак она приме њују се на:
1) поморск е те ре тне бродове од 500 ВТ и више изграђе не после 25. маја 1980. године или пре тог датума под условом да су тим поморск им
бродовима издата све дочанства од стране надле жних органа држава чланица Европск е уније или признатих организација признатих од стране Европск е
к омисије к ојима се потврђује да испуњавају те х ничк е зах те ве за нове поморск е бродове у ск ладу са зах те вима SO LAS Конве нције , а за танк е ре за пре воз
х е мик алија и танк е ре за пре воз гаса и те х ничк е зах те ве прописане Ме ђународним правилник ом о изградњи и опре мању бродова за пре воз опасних
х е мик алија у разливе ном стању (IBC C ode ), са изме нама и допунама, Правилник ом Ме ђународне поморск е организације о изградњи и опре мању бродова
за пре воз опасних х е мик алија у разливе ном стању (BHC C ode ), Правилник ом о изградњи и опре мању бродова за пре воз уте чње них гасова у разливе ном
стању (IGC C ode ), са изме нама и допунама, за поморск е бродове изграђе не после 25. маја 1980. године ;
2) поморск е путничк е бродове изграђе не после 1. јула 1998. године , или пре тог датума под условом да су тим поморск им бродовима издата
све дочанства од стране надле жних органа држава чланица Европск е уније или признатих организација признатих од стране Европск е к омисије к ојима се
потврђује да испуњавају те х ничк е зах те ве за поморск е бродове изграђе не после 1. јула 1998. године у ск ладу са зах те вима SO LAS Конве нције .
Укњиж ба

Члан 114.
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Ук њижбом се врше уписи у лист Б и лист Ц улошк а главне к њиге .
Ук њижбa се може дозволити само на основу јавних исправа или приватних исправа на к ојима је потписе лица чије право тре ба ограничити,
опте ре тити, ук инути или пре не ти на друго лице ове рио орган надле жан за ове равање потписа.
На основу приватне исправе к оју је издао пуномоћник , ук њижба против властодавца може се дозволити само ак о пуномоћје к оју је он издао гласи на
одре ђе ни посао или на одре ђе ну врсту послова, а од дана издавања пуномоћја до дана траже ња ук њижбе није проте к ло више од је дне године .
О ве ра потписа на приватној исправи није потре бна ак о се на исправи налази одобре ње органа надле жног за заштиту права и инте ре са лица чије
право тре ба да се ограничи, опте ре ти или пре не се на друго лице .

Члан 115.
Ук њижба у лист Б дозвоље на је само против правног или физичк ог лица к оје је у тре нутк у подноше ња пре длога ве ћ уписано у уписник бродова к ао
ималац права у погле ду к оје г се упис зах те ва или пре дбе ле же но к ао ималац тог права (уписани пре тх одник ).
Упис из става 1. овог члана може се дозволити и против правног или физичк ог лица к оје није уписани пре тх одник , ак о уз пре длог приложе и исправе
к ојима се док азује правни к онтинуите т изме ђу лица против к ојих се тражи упис и уписаног пре тх одник а.
О дре дбе овог члана приме њују се само на упис бродова унутрашње пловидбе и других пловила, осим поморск их пловила.

Члан 116.
Приватна исправа на основу к оје се може дозволити ук њижба мора да садржи, поре д податак а из члана 70. овог зак она, и:
1) ознак у брода или права у погле ду к ога се ук њижба спроводи;
2) бе зусловну изјаву лица чије се право ограничава, опте ре ћује , ук ида или пре носи на друго лице да дозвољава ук њижбу (clausula intabulandi).
О дре дба става 1. тачк е 2) овог члана не односи се на исправе о стицању права својине на страном броду ак о се тражи први упис брода у домаћи
уписник бродова.
Ак о изјава лица чије се право ограничава, опте ре ћује или ук ида није садржана у приватној исправи, може бити дата и у посе бној исправи лица к оје
даје изјаву уз ове ру потписа од стране органа надле жног за ове ру потписа.

Члан 117.
Јавне исправе на основу к ојих се дозвољава ук њижба су:
1) исправе о правним пословима к оје је саставио суд у границама својих овлашће ња, ак о садрже податк е прописане у члану 70. овог зак она;
2) исправе к оје су у прописаном облик у издали судови или други државни органи управе , у границама својих надле жности, к ојима зак он признаје
својство извршне исправе или на основу к ојих се по посе бним прописима може извршити упис у јавне к њиге .
Јавна исправа да би била подобна за упис мора бити правоснажна.
Ук њижба на основу одлук е страног суда може се извршити, под условом да је та одлук а призната у посе бном поступк у.
Предбележ ба
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Члан 118.
Када подне та исправа испуњава опште услове за упис, али не испуњава све посе бне услове за ук њижбу прописане у чл. 114. до 117. овог зак она,
орган к оји води уписник бродова ће дозволити пре дбе ле жбу.

Члан 119.
Пре дбе ле жба се дозвољава и на основу сле де ћих исправа:
1) не правоснажних судск их одлук а к ојима се зах те в за утврђивање , стицање , ограниче ње или пре станак уписаног права усваја или одбија;
2) судск их одлук а к ојима се пре дбе ле жба дозвољава у поступк у обе збе ђе ња, доне тих у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује изврше ње и обе збе ђе ње
на бродовима;
3) зах те в суда или другог надле жног органа к оме су зак оном пове ре на одре ђе на јавна овлашће ња, к ада су они по зак ону овлашће ни да по службе ној
дужности одре де да се одре ђе на потраживања обе збе де х ипоте к ом на броду.

Члан 120.
Пре дбе ле жбом се стичу, пре носе , ограничавају или ук идају уписана права, под условом да пре дбе ле жба буде нак надно оправдана, и то у обиму у
к оме буде оправдана.

Члан 121.
Пре дбе ле жба може да се оправда на основу:
1) исправе к ојом се може дозволити ук њижба, а к оју је издало лице против к ога је пре дбе ле жба уписана;
2) потврде да је судск а одлук а из члана 119. тачк а 1) овог зак она постала правоснажна и извршна;
3) к оначне одлук е надле жног органа о постојању потраживања из члана 119. тачк а 3) овог зак она, ради чије г је обе збе ђе ња пре дбе ле жба уписана;
4) правоснажне и извршне одлук е суда у парници против лица против к ога је пре дбе ле жба уписана.

Члан 122.
Ак о се пре дбе ле жба оправдава подноше ње м исправе за ук њижбу из члана 121. тачк а 1) овог зак она, оправдање тре ба да се изврши у рок у од 15
дана од дана достављања ре ше ња о пре дбе ле жби.
Ак о се пре дбе ле жба оправдава на основу правоснажне и извршне одлук е суда из члана 121. тачк а 4) овог зак она, парница се мора пок ре нути у рок у
од 15 дана од дана достављања ре ше ња о пре дбе ле жби.
Рок у к оме се пре дбе ле жба мора оправдати наводи се у одлуци о пре дбе ле жби.
Рок за оправдање пре дбе ле жбе орган к оји води уписник пловила може , на пре длог странк е , да продужи, ак о за то постоје оправдани разлози.
Пре длог из става 4. овог члана се подноси органу к оји води уписник бродова.

Члан 123.
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Ак о се оправдање пре дбе ле жбе врши подноше ње м исправа наве де них у члану 121. тач. од 1) до 3) овог зак она, пре длог за оправдање пре дбе ле жбе
подноси се органу к оји води уписник бродова.
Ак о се пре дбе ле жба оправдава одлук ом суда у парници, тражилац пре дбе ле жбе дужан је да пок ре не парницу к од надле жног суда и да о томе
обаве сти орган к оји води уписник бродова.

Члан 124.
Рок у к оме се мора пок ре нути парница за оправдање пре дбе ле жбе наве шће се у одлуци о пре дбе ле жби.
Рок за пок ре тање парнице суд може , на пре длог странк е , продужити ак о за то постоје разлози.

Члан 125.
Ак о у вре ме подноше ња пре длога за пре дбе ле жбу ве ћ те че парница за постојање права чија се пре дбе ле жба тражи, пок ре тање посе бне парнице за
оправдање пре дбе ле жбе није потре бно, ак о се пре ма одре дбама зак она к ојим се уре ђује парнични поступак , у постоје ћој парници још може истаћи и
зах те в за оправдање пре дбе ле жбе .

Члан 126.
Ак о оправдање пре дбе ле жбе изостане , лице против к ога је пре дбе ле жба била дозвоље на може пре дложити да се она брише .
Ак о из списа не произилази да је тужба за оправдање пре дбе ле жбе на вре ме подне та или да рок за оправдање још те че оног дана к ада је пре длог за
брисање подне се н, орган к оји води уписник ће х итно одре дити расправу на к ојој пре длагач пре дбе ле жбе мора док азати да рок за оправдање још те че или
да је тужба подне та на вре ме .
Ак о орган к оји води уписник утврди да је рок проте к ао, односно да парница није пок ре нута на вре ме дозволиће брисање пре дбе ле жбе .
С матраће се да је тужба за оправдање пре дбе ле жбе подне та на вре ме иак о је проте к ао рок одре ђе н за ње но подноше ње ак о буде подне та пре
подноше ња пре длога за брисање пре дбе ле жбе или истог дана к ад је тај пре длог подне се н.

Члан 127.
Ак о тужиоче в зах те в за оправдање пре дбе ле жбе буде усвоје н у парници к ојом се пре дбе ле жба оправдава из чл. 122. и 125. овог зак она, на пре длог
било к оје од странак а забе ле жиће се оправдање пре дбе ле жбе у уписник бродова пре ма садржају правоснажне пре суде .
Ак о у парници из става 1. овог члана зах те в за оправдање пре дбе ле жбе буде одбије н, на пре длог било к оје од странак а, пре дбе ле жба ће се брисати.

Члан 128.
Ак о је пре дбе ле жба брисана зато што тужба за оправдање пре дбе ле жбе није на вре ме подне та може се пре дложити нова пре дбе ле жба, али она има
правно де јство од тре нутк а подноше ња новог пре длога.
Власник брода или ималац уписаног права може тужбом зах те вати да се утврди не постојање пре дбе ле жног права. Пре суда к ојом се тај зах те в усваја
забе ле жиће се на пре длог странк е у одговарајући уписник и тиме се спре чава поновна дозвола пре дбе ле жбе .
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Члан 129.
Ак о пре дбе ле жба буде брисана из разлога к оји нису наве де ни у члану 128. овог зак она, орган к оји води уписник ће по службе ној дужности одбити
свак и нови пре длог за пре дбе ле жбу истог права на основу исте исправе .
Ак о орган из става 1. овог члана пропусти да то учини и нова пре дбе ле жба буде уписана, та пре дбе ле жба ће се брисати чим противник пријави да је
пре дбе ле жба ве ћ је дном била брисана.

Члан 130.
Ак о је уписана пре дбе ле жба права својине , даљи уписи могу се дозволити не само против ук њиже ног не го и против пре дбе ле же ног власник а брода,
али правно де јство тих уписа зависи од тога да ли ће пре дбе ле жба бити оправдана или не оправдана.
Ак о пре дбе ле жба буде оправдана, истовре ме но са уписом оправдања пре дбе ле жбе брисаће се , по службе ној дужности, сви они уписи к оји су против
ук њиже ног права власник а брода били изврше ни после тре нутк а подноше ња пре длога на основу к ога је пре дбе ле жба права својине била уписана.
Ак о пре дбе ле жба права својине буде брисана, брисаће се истовре ме но по службе ној дужности, и сви уписи к оји су били изврше ни с обзиром на ту
пре дбе ле жбу.
Забележ ба

Члан 131.
Пре длози за упис или брисање забе ле жби поднoсе се органу к оји води уписник .

Члан 132.
Забе ле жба личних права, нарочито у погле ду ограниче ња права располагања имовином, има за правну после дицу да се ник о у чију је к орист уписано
не к о право у уписник бродова не може позивати на то да му ти односи нису били познати (нпр. малоле тност, продуже ње родите љск ог права или
старате љства, отварања сте чаја итд.).
Забе ле жбу личних права и брисања так ве забе ле жбе одре ђује орган к оји води уписник на основу исправа к ојима се док азују та права, а по пре длогу
странак а, њих ових зак онск их заступник а или надле жних органа.

Члан 133.
Забе ле жба чиње ница, осим оних к оје су наве де не у члану 132. овог зак она, може се дозволити само к ада је забе ле жба зак оном допуште на и има
де јство к оје је зак оном одре ђе но (нпр. ре д прве нства, заје дничк а х ипоте к а на броду, отк аз потраживања обе збе ђе ног х ипоте к ом на броду, тужба за
остваривање поморск е привиле гије , односно другог привиле гованог потраживања, забе ле жба спора итд.).

Члан 134.
Лице к оје је пок ре нуло парницу да би оспорило ук њижбу за к оју утврди да су њоме повре ђе на ње гова уписана права и тражи повраћај у пре ђашње
стање у уписник у, може к од суда к оји води парницу или к од органа к оји води уписник бродова да зах те ва забе ле жбу тог спора у уписник у бродова
истовре ме но с подноше ње м тужбе или нак надно.
Забе ле жба спора из става 1. овог члана има за после дицу да пре суда доне се на у том спору де лује и против оних лица к оја су сте к ла уписана права
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после тре нутк а к ад је пре длог за забе ле жбу спора стигао органу к оји води уписник бродова.

Члан 135.
У парници пок ре нутој тужбом за брисање ук њижбе против лица к оја су не посре дно ук њижбом, чије се брисање тражи тужбом, сте к ла права или су
ослобође на те ре та, или к ада се тужба заснива на односима к оји постоје не посре дно изме ђу тужиоца и туже ног, о застаре лости тужбе ног зах те ва
просуђиваће се пре ма прописаним рок овима о застаре лости потраживања.

Члан 136.
Лице к оје же ли да оспори ук њижбу против тре ћих лица, о чијој је дозволи било прописно обаве ште но, дужно је да у рок у у к оме се може уложити
жалба против дозволе те ук њижбе , пре дложи органу к оји води уписник упис забе ле жбе да је ук њижба спорна, а најк асније у рок у од 60 дана од дана
исте к а рок а за жалбу да подне се тужбу за брисање ук њижбе против свих лица к оја су оспораваном ук њижбом сте к ла не к о уписано право или су на не к ом
уписаном праву постигла даље ук њижбе или пре дбе ле жбе .
После исте к а рок а из става 1. овог члана, против тре ћих лица к оја су пре забе ле жбе спора на уписаном праву сте к ла даље уписана права, може се
тужбом за брисање оспоравати ук њижба само ак о та лица нису била саве сна у погле ду ваљаности оспораване ук њижбе .

Члан 137.
Ак о тужилац није био прописно обаве ште н о дозволи ук њижбе к оју оспорава, право на подноше ње тужбе за ње но брисање против тре ћих саве сних
лица к оја су на уписаном праву сте к ла даља уписана права, пре стаје у рок у од три године од тре нутк а к ад је пре длог за побијање ук њижбе стигао органу
к оји води уписник бродова.

Члан 138.
Ак о тужилац повуче тужбу или се по зак ону сматра да је тужба повуче на, или ак о тужба буде правоснажном одлук ом одбаче на или тужбе ни зах те в
одбије н или ак о у случају из члана 136. овог зак она тужба не буде подне та у прописаном рок у, орган к оји води уписник ће на пре длог противне стране ,
наре дити брисање забе ле жбе спора.
Ак о правоснажном пре судом буде потпуно или де лимично усвоје н зах те в за брисање оспоре не ук њижбе или ак о странк е о брисању ук њижбе зак ључе
судск о поравнање орган к оји води уписник ће , на пре длог странк е , дозволити упис брисања оспоре не ук њижбе пре ма садржају пре суде , односно судск ог
поравнања и истовре ме но извршити брисање забе ле жбе спора, к ао и свих ук њижби и пре дбе ле жби за к оје је , у погле ду брисања права, пре длог за упис и
пре длог за забе ле жбу спора стигао органу к оји води уписник .

Члан 139.
Лице к оје тврди да је до ук њижбе дошло усле д к ривичног де ла може , ради постизања правног де јства из члана 134. овог зак она у односу на к асније
уписе , затражити од органа к оји води уписник да дозволи забе ле жбу да је ук њижба спорна. О во лице је дужно да уз пре длог подне се док аз надле жног
органа о пок ре тању к ривичног поступк а.
Ак о се забе ле жба спора пре длаже ради постизања де јства и против тре ћих лица к оја су саве сно сте к ла уписана права пре забе ле жбе спора, пре длог
за забе ле жбу мора се подне ти органу к оји води уписник у рок у у к оме је странк а овлашће на на подноше ње жалбе против дозвоље не ук њижбе .

Члан 140.
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Ак о суд у к ривичном поступк у одлучи да се брише ук њижба заје дно са уписаним правима к оја су сте че на пре забе ле жбе из члана 139. овог зак она,
орган к оји води уписник извршиће брисање ук њижбе пре ма одре дбама члана 138. став 2. овог зак она, ак о странк а, против к оје је оспоре на ук њижба
изврше на уз пре длог за брисање ук њижбе , приложи правоснажну одлук у суда доне се ну о том к ривичном поступк у.
Ак о суд у к ривичном поступк у утврди к ривичну одговорност оптуже ног, а оште ће ног са ње говим зах те вима за брисање ук њижбе упути на парницу,
оште ће ни има право да подне се тужбу за брисање ук њижбе и уписаних права из става 1. овог члана, у рок у од 60 дана од дана к ада је одлук а суда о
упућивању на парницу постала к оначна.
Ак о суд у к ривичном поступк у не доне се одлук у о томе да је оптуже ни к ривично одговоран и ак о овлашће но лице у рок у из става 2. овог члана не
подне се тужбу орган к оји води уписник дозволиће брисање забе ле жбе спора на пре длог лица к оје има правни инте ре с да се оспоре на ук њижба одржи на
снази.

Члан 141.
Кадa се тражи брисање забе ле жбе спора због тога што тужба за брисање није подигнута у рок овима одре ђе ним у чл. 136. и 140. овог зак она, орган
к оји води уписник бродова поступиће сх одно одре дбама члана 126. ст. 2. и 3. овог зак она.

Члан 142.
Ак о власник брода или пове рилац на чије м је броду, односно потраживању ук њиже но так во право подне се тужбу да се то право у це лини или
де лимично брише због тога што је застаре ло, орган к оји води уписник бродова извршиће , на пре длог тужиоца, забе ле жбу спора у уписник у бродова.

Члан 143.
Ак о се пок ре не парница к ојом се тражи да се утврди да је одржаје м сте че но одре ђе но стварно право, орган к оји води уписник извршиће на пре длог
тужиоца, забе ле жбу спора у уписник у.

Члан 144.
Забе ле жба спора у случају тужбе за брисање због застаре лости или у случају тужбе за утврђивање стицања стварног права усле д одржаја, не ма де јства
против тре ћих лица к оја су поуздајући се у уписник , постигла одре ђе но ук њиже ње пре тре нутк а к ада је пре длог за забе ле жбу спора стигао органу к оји
води уписник бродова. Ак о је правоснажном пре судом утврђе но да је тужилац одржаје м сте к ао одре ђе но стварно право, право сте че но одржаје м има
прве нстве ни ре д пре свих уписа к оји су спрове де ни после забе ле жбе спора, а сва права уписана после забе ле жбе спора к оја су с тим у противре чности,
брисаће се на пре длог странк е .
У поступк у брисања сх одно се приме њују одре дбе члана 138. став 2. овог зак она.

Члан 145.
С уд к оји је спрове о продају брода наре диће , по службе ној дужности, да се ре ше ње о досуђе њу продатог брода забе ле жи у уписник бродова.
Забе ле жба из става 1. овог члана има де јство да се уписана права против дотадашње г власник а брода могу сте ћи даљим уписима само ак о ре ше ње о
досуђе њу буде правоснажно ук инуто.
Ак о ре ше ње о досуђе њу није побије но или ак о је побијање правоснажно одбије но, на пре длог заинте ре сованог лица брисаће се сви уписи изврше ни
после забе ле жбе тог ре ше ња против дотадашње г власник а брода, к ао и сви даљи уписи к оји су изврше ни у односу на њих ова права.
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II. БРИС АЊЕ ИЗ УПИС НИКА БРО ДО ВА
Брисање брода

Члан 146.
О рган к оји води уписник бродова доне ће ре ше ње о брисању брода из уписник а бродова:
1) ак о проте к не 60 дана од дана пре станк а важе ња уписног листа поморск ог брода;
2) ак о се утврди да је брод пропао или се пре тпоставља да је брод пропао;
3) због сагласне изјаве власник а брода и бродара к ојом се опозива сагласност власник а за упис у домаћи уписник бродова;
4) ак о више не испуњава услове за упис из чл. 41, 42, 43, 45, 47, 55. у де лу к оји се односи на јах те и члана 56. овог зак она;
5) због изјаве власник а брода да брод трајно повлачи из пловидбе ;
6) због отуђе ња брода у к орист страног правног лица к оји не ма огранак у Ре публици С рбији;
7) ак о се упише у други домаћи уписник бродова.
Брод се може брисати из уписник а и по пријави власник а.
Пре тпоставља се да је брод пропао ак о су од прије ма после дње ве сти о броду проте к ла три ме се ца. У том случају пре тпоставља се да је брод пропао
оног дана к ад су примље не после дње ве сти о ње му.
Власник брода дужан је да у рок у од 15 дана од дана настанк а ок олности из става 1. тач. 2) до 7) овог члана подне се пријаву за брисање брода из
уписник а бродова органу к оји води уписник бродова.
Министарство ће доставити све податк е о не отк лоње ним не достацима, к ао и све остале информације ве зане за бе збе дност брода на зах те в надле жног
органа државе у чији уписник брод же ли да се упише , а к оји је брисан из домаће г уписник а бродова.
О дре дбе ст. 1. и 2. овог члана сх одно се приме њују и на брисање брода у градњи из уписник а бродова у градњи, к ао и на брисање јах ти из уписник а
јах ти, односно брисање јах ти у градњи из уписник а јах ти у градњи.

Члан 147.
Министарство ће доне ти ре ше ње о брисању брода к оји је привре ме но уписан у Ме ђународни уписник поморск их бродова:
1) ак о надле жни орган прве државе уписа повуче одобре ње за привре ме ни упис поморск ог брода у Ме ђународни уписник поморск их бродова;
2) после исте к а рок а на к оји је зак ључе н bare boat чарте р, ак о bare boat чарте р није продуже н;
3) после исте к а рок а на к оји је дозвоље н привре ме ни упис поморск ог брода.
У случају брисања из става 1. овог члана, министарство ће о брисању обаве стити надле жни орган прве државе уписа.

Члан 148.
Ак о је основана х ипоте к а на броду, за брисање брода из уписник а бродова потре бан је пристанак х ипоте к арних пове риоца.
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О рган к оји води уписник може дозволити брисање брода из уписник а бродова и бе з пристанк а х ипоте к арних пове риоца, ак о буде положе н износ у
новцу у висини потраживања поме нутих пове рилаца, односно ак о буде дато обе збе ђе ње за к оје орган после саслушања пове рилаца нађе да је довољно.
О дре дбе овог члана не приме њују се на брисање из уписник а бродова брода из члана 146. став 1. тач. 2) и 7) овог зак она.

Члан 149.
О дре дбе члана 148. овог зак она не приме њују се на пре нос права својине брода напуштање м у к орист осигуравача.

Члан 150.
У ре ше њу о брисању брода из уписник а бродова мора се , у ск ладу са одре дбама члана 148. овог зак она, утврдити да пове риоци х ипоте к арних
потраживања пристају на брисање , осим ак о се брисање обавља на основу одре даба члана 146. став 1. тач. 2) и 7) овог зак она.
Подне сак к ојим се пове риоци к оји имају привиле говано потраживање на броду противе упису брисања брода из уписник а бродова, подноси се
органу к оји води уписник бродова у к оји је брод уписан ради доноше ња одлук е .
У случају из става 2. овог члана, брисање брода из уписник а бродова може се одре дити те к пошто постане к оначно ре ше ње органа к оји води уписник
бродова к ојим се противље ње одбија.
Поновни упис

Члан 151.
Ак о се брод к оји је био брисан из уписник а бродова због тога што је пропао или се пре тпостављало да је пропао или због тога што је трајно повуче н
из пловидбе или ак о је из других разлога брисан из уписник а или због тога што је био проглаше н ратним, односно поморск им пле ном поново уписује у
уписник бродова, орган к оји води уписник ће доне ти ре ше ње о поновном упису брода са свим оним подацима и уписаним правима из уписник а са к ојима је
раније био уписан, а к оји су важили у часу брисања брода и о томе обаве стити власник а брода и сва остала лица у чију к орист је било уписано не к о право
на броду.

III. УПИС И БРИС АЊЕ ЧАМАЦ А И ПЛУТАЈУЋИХ О БЈЕКАТА

Члан 152.
О дре дбе овог зак она к ојима се уре ђује упис и брисање чамаца и плутајућих обје к ата сх одно се приме њују и на упис и брисање чамаца и плутајућих
обје к ата у изградњи.

Члан 153.
У уписник е чамаца и плутајућих обје к ата уписују се чамци дужине пре к о два и по ме тра, к ао и чамци дужине до два и по ме тра к оји имају сопстве ни
погонск и уре ђај, односно мотор, к ао и плутајући обје к ти.
У уписник е чамаца и плутајућих обје к ата не уписују се спортск и чамци бе з сопстве ног погона (ве слачк и чамци, к ајаци, к ануи, је дрилице и слично)
наме ње ни так миче њу, чамци бе з сопстве ног погона к оји нису дужи од два и по ме тра, пе долине , воде ни бицик ли, даск е и слична пловила ак о се њима не
обавља привре дна де латност.
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Члан 154.
Уписник чамаца и плутајућих обје к ата састоји се од уложак а.
На првој унутрашњој страни к њиге уписник а уписује се назив лучк е к апе таније , пун назив уписник а и број к њиге .
С вак и чамац, односно плутајући обје к ат уписује се у посе бан уложак .
Уложак има лист А, лист Б и лист Ц .
У лист А улошк а к њиге уписују се сле де ћи подаци: ре гистарск и број за иде нтифик ацију и име чамца, односно плутајуће г обје к та; тип, произвођач,
моде л и мате ријал градње ; дужина, ширина и висина у ме трима; запре мина чамца; врста и снага погонск ог уре ђаја у к иловатима; ме сто и година градње ;
најмањи број чланова посаде потре бан за бе збе дну пловидбу; подручје пловидбе ; носивост; најве ћи дозвоље ни број лица и наме на; важе ње пловидбе не
или плутајуће дозволе и подаци о осигурању.
У лист Б улошк а к њиге уписују се сле де ћи подаци о власник у: име , пре зиме , ЈМБГ, односно назив и матични број власник а; пре бивалиште /се диште
власник а; исправа к ојом се док азује право својине ; подаци о к орисник у le asinga, ак о га има; док аз о ре гистрацији за обављање привре дне де латности и
лична ограниче ња власник а у ве зи са располагање м чамце м, односно плутајућим обје к том.
У лист Ц улошк а к њиге уписују се стварна права к ојима је чамац или плутајући обје к ат опте ре ће н, к ао и права сте че на на тим правима.

Члан 155.
Збирк а исправа води се посе бно за свак и уложак уписник а.
Збирк а исправа садржи исправе на основу к ојих је изврше н упис у уписник , исправе о изврше ним пре гле дима, исправу о баждаре њу, подне ск е
странак а и све друге исправе к оје се односе на одре ђе ни чамац, односно плутајући обје к ат.
Збирк а исправа се чува трајно.

Члан 156.
Уз уписник е чамаца, односно плутајућих обје к ата води се и име ник власник а чамаца, односно плутајућих обје к ата к ао помоћна к њига.
Име ник власник а чамаца, односно плутајућих обје к ата садржи назив и се диште односно име , пре зиме и пре бивалиште власник а и ре гистарск и број за
иде нтифик ацију чамца, односно плутајуће г обје к та.

Члан 157.
У уписник у не сме ништа да се брише , додаје или ме ња, или на други начин учинити не читљивим.
Исправк а погре шно уписаних податак а врши се на тај начин што се те к ст к оји се исправљање м ме ња пре цртава так о да остане читљив, а изнад или
испод ње га уписује нови те к ст.
Исправк а погре шно уписаних податак а у уписник у изврше на на начин из става 2. овог члана мора да се ове ри потписом ре гистратора уписник а к оји
исправк у врши са назначе ње м датума изврше не исправк е .
Ак о не постоји могућност да се исправк а гре шак а изврши на начин из става 2. овог члана, подаци из тог улошк а пре носе се у нови уложак уписник а
и на ње му означава уложак са к оје г су подаци пре не ти. На улошк у уписник а са к оје г су пре не ти подаци повлачи се к оса линија и назначује број улошк а
уписник а на к оји су подаци пре не ти.
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=2cd6efb4-512d-4aee-a3a9-ec1edaf7f2ed&actid=&regactid=347973&doctype=reg

42/51

6/12/2015

Zakon

Члан 158.
Упис чамца, односно плутајуће г обје к та врши се на зах те в власник а чамца, односно плутајуће г обје к та.
Зах те в за упис чамца, односно плутајуће г обје к та у уписник , за упис проме на или за брисање чамца, односно плутајуће г обје к та из уписник а, власник
подноси надле жној лучк ој к апе танији.
Лучк а к апе танија доноси ре ше ње о упису чамца, односно плутајуће г обје к та у уписник чамаца и плутајућих обје к ата.
Ре ше ње о упису из става 4. овог члана спроводи ре гистратор уписник а у к оји се чамац, односно плутајући обје к ат уписује , а после спрове де ног уписа
у уписник ре гистратор у уписник у потписује да је спрове о упис.
Власник чамца, односно плутајуће г обје к та дужан је да пријави надле жној лучк ој к апе танији свак у проме ну податак а к оји се уносе у уписник у рок у
од 30 дана од дана настанк а проме не .
За уписе чамца или плутајуће г обје к та у уписник подносилац зах те ва плаћа ре публичк у административну так су.
Први упис чамца или плутајућег објекта

Члан 159.
Власник уз зах те в за први упис чамца, односно плутајуће г обје к та подноси:
1) исправу к ојом се док азује право својине на чамцу, односно плутајуће м обје к ту (уговор о градњи; уговор о к упопродаји; уговор о пок лону; ре ше ње
о насле ђивању; рачун о к уповини; све дочанство о градњи чамца или плутајуће г обје к та; друге исправе на основу к ојих се по посе бним прописима може
извршити упис права својине у јавне к њиге );
2) исправу к ојом се док азује право својине на погонск ом уре ђају, односно мотору (уговор о к упопродаји; уговор о пок лону; ре ше ње о насле ђивању;
рачун о к уповини; друге исправе на основу к ојих се по посе бним прописима може извршити упис права својине у јавне к њиге );
3) царинск у де к ларацију за чамац, односно плутајући обје к ат и мотор, односно погонск и уре ђај ак о су уве зе ни из друге државе ;
4) исправу о изврше ном основном пре гле ду;
5) исправу о баждаре њу за чамац, односно плутајући обје к ат;
6) те х ничк у док уме нтацију произвођача, ЕУ де к ларацију о усаглаше ности, C E ознак у, к ао и другу док уме нтацију потре бну за стављање производа на
тржиште к оја је прописана посе бним прописом;
7) потврду о брисању чамца, односно плутајуће г обје к та из страног ре гистра (за чамац, односно плутајући обје к ат к оји су уве зе ни из друге државе );
8) ове ре ни пре пис полисе о зак ључе ном обаве зном осигурању, у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује обаве зно осигурање у саобраћају;
9) док аз о измире ним поре ск им обаве зама к оје се односе на чамце , односно плутајуће обје к те , у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђују поре зи.
Исправе из става 1. тачк а 6) овог члана, подносе се само за чамце к оји су изграђе ни и стављају се на тржиште , односно уписују у уписник чамаца
нак он ступања на снагу овог зак она.
Ак о је подне т зах те в за први упис чамцa, односно плутајуће г обје к та, к оји се к ористе за сопстве не потре бе и к оји су грађе ни пре ступања на снагу
овог зак она, лучк а к апе танија ће пре врше ња основног пре гле да утврдити да ли чамац, односно плутајући обје к ат испуњава зах те ве прописане одре дбама
те х ничк их правила за чамце и плутајуће обје к те к ојима се уре ђују поступци оце не уск лађе ности проје к та и градње чамца и плутајуће г обје к та нак он
изградње чамца или плутајуће г обје к та.
Ак о је подне т зах те в за први упис чамцa, односно плутајуће г обје к та, к оји се к ористе у привре дне сврх е и к оји су грађе ни пре ступања на снагу овог
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зак она, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даље м те к сту: Управа) ће пре врше ња основног пре гле да утврдити да ли чамац,
односно плутајући обје к ат испуњава зах те ве прописане одре дбама те х ничк их правила за чамце и плутајуће обје к те к ојима се уре ђују поступци оце не
уск лађе ности проје к та и градње чамца и плутајуће г обје к та нак он изградње чамца или плутајуће г обје к та.
Уз зах те в за упис подносе се оригинали или ове ре не фоток опије док уме ната из става 1. овог члана.
Исправе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана к ојима се док азује право својине на чамцу, односно плутајуће м обје к ту и погонск ом уре ђају, односно
мотору, осим рачуна о к уповини, морају бити ове ре не од стране органа надле жног за ове ру потписа.

Члан 160.
Власник чамца грађе ног за сопстве не потре бе (самоградња) нак он ступања на снагу овог зак она, не може тај чамац да ставља на тржиште у рок у од
пе т година од дана издавања све дочанства о градњи чамца или плутајућих обје к ата грађе ног за сопстве не потре бе .
С ве дочанство о градњи чамца, односно плутајуће г обје к та грађе ног за сопстве не потре бе издаје надле жна лучк а к апе танија, док за чамце и плутајуће
обје к те к оји су наме ње ни за привре дне сврх е све дочанство о градњи чамца, односно плутајуће г обје к та издаје Управа.
С ве дочанство о градњи чамца, односно плутајуће г обје к та грађе ног за сопстве не потре бе издаје се под условом да власник подне се надле жној лучк ој
к апе танији те х ничк у док уме нтацију к ојом се потврђује да је чамац, односно плутајући обје к ат изграђе н у ск ладу са те х ничк им правилима за чамце и
плутајуће обје к те у де лу к оји се односи на чамце и плутајуће обје к те грађе не за сопстве не потре бе , к ао и да је изврше н надзор над градњом од стране
надле жне лучк е к апе таније .
С ве дочанство о градњи чамца, односно плутајуће г обје к та к оји је наме ње н за привре дне сврх е издаје се под условом да власник подне се Управи
те х ничк у док уме нтацију к ојом се потврђује да је чамац, односно плутајући обје к ат изграђе н у ск ладу са те х ничк им правилима за чамце и плутајуће обје к те ,
к ао и да је изврше н надзор над градњом од стране Управе .
Ак о власник чамца грађе ног за сопстве не потре бе из става 1. овог члана, ставља чамац на тржиште пре исте к а рок а из става 1. овог члана, лучк а
к апе танија, односно Управа извршиће ванре дни пре гле д чамца у циљу утврђивања уск лађе ности тог чамца са одре дбама те х ничк их правила к ојима се
уре ђују поступци оце не уск лађе ности проје к та и зах те ви у односу на градњу чамца.
Укњиж ба преноса права својине на чамцу или плутајућем објекту

Члан 161.
Ак о чамац, односно плутајући обје к ат проме ни власник а, нови власник дужан је да подне се надле жној лучк ој к апе танији док аз о праву својине на
чамцу, односно плутајуће м обје к ту у рок у од 30 дана од дана настанк а проме не .
Ак о у случају проме не права својине на чамцу или плутајуће м обје к ту нови власник не поступи у ск ладу са одре дбом става 1. овог члана, пре тх одни
власник чамца или плутајуће г обје к та има право да подне се зах те в за брисање чамца или плутајуће г обје к та из уписник а.
У случају из става 1. овог члана, у постоје ћи уложак се уписују подаци о новом власник у, док чамац или плутајући обје к ат задржава постоје ћи
ре гистарск и број за иде нтифик ацију.
Пренос уписа чамца

Члан 162.
Ак о власник чамца, односно плутајуће г обје к та проме ни се диште , односно пре бивалиште , дужан је да, уз зах те в за упис у уписник , подне се надле жној
лучк ој к апе танији ре ше ње о брисању чамца, односно плутајуће г обје к та из уписник а у к оме је до тада био уписан.
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У случају из става 1. овог члана, лучк а к апе танија к од к оје је чамац, односно плутајући обје к ат брисан из уписник а, доставља надле жној лучк ој
к апе танији збирк у исправа за брисани чамац, односно плутајући обје к ат.

Члан 163.
У уписник чамаца и плутајућих обје к ата не може се уписати чамац и плутајући обје к ат уписан у ре гистар стране државе .
Уписник је јавна к њига, а извод из тог уписник а има снагу јавне исправе .
Министар прописује образац уписник а чамаца и плутајућих обје к ата, к ао и обрасце помоћних к њига.
Брисање чамца или плутајућег објекта из уписника

Члан 164.
Лучк а к апе танија ће доне ти ре ше ње о брисању чамца или плутајуће г обје к та из уписник а:
1) ак о чамац или плутајући обје к ат пропадне или се пре тпоставља да је пропао, не стао или буде униште н;
2) ак о чамац или плутајући обје к ат више не испуњава услове из члана 55. овог зак она;
3) ак о се чамац или плутајући обје к ат трајно повуче из пловидбе , односно употре бе ;
4) ак о чамац постане припадност брода или другог пловила или се пре правк ом ск рати на мање од два и по ме тра дужине под условом да не ма
сопстве ни погонск и уре ђај;
5) ак о проте к не више од 30 дана од дана исте к а ре гистрације чамца или плутајуће г обје к та.
С матра се да је чамац, односно плутајући обје к ат пропао или не стао ак о је од прије ма после дње ве сти о њима проте к ло више од три ме се ца. У том
случају сматра се да је чамац, односно плутајући обје к ат пропао или не стао наре дног дана од дана прије ма после дње ве сти о ње му.
Власник чамца, односно плутајуће г обје к та дужан је да у рок у 15 дана од дана настанк а ок олности наве де не у ставу 1. тач. 1) до 4) овог члана,
подне се зах те в лучк ој к апе танији за брисање чамца односно плутајуће г обје к та из уписник а чамаца и плутајућих обје к ата.

Члан 165.
Прилик ом брисања чамца или плутајуће г обје к та из уписник а, лучк а к апе танија ће поништити пловидбе ну, односно плутајућу дозволу.
Ак о пловидбе на, односно плутајућа дозвола није приложе на уз зах те в за брисање зато што је иста изгубље на или на други начин не стала, подносилац
зах те ва је дужан да огласи у јавним гласилима да пловидбе на дозвола, односно плутајућа дозвола више не важи, к ао и да док аз о томе приложи уз зах те в за
брисање .
Поновни упис чамца или плутајућег објекта

Члан 166.
Ак о се чамац или плутајући обје к ат к оји је био брисан из уписник а чамаца или плутајућих обје к ата због тога што је пропао или се пре тпостављало да
је пропао или због тога што је трајно повуче н из пловидбе или ак о је из других разлога брисан из уписник а, поново уписује у уписник чамаца или
плутајућих обје к ата, надле жна лучк а к апе танија ће доне ти ре ше ње о поновном упису чамца или плутајуће г обје к та са свим оним подацима и уписаним
правима из уписник а са к ојима је раније био уписан, а к оји су важили у часу брисања и о томе обаве стити власник а и сва остала лица у чију к орист је било
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уписано не к о право на чамцу или плутајуће м обје к ту.
Власник чамца грађе ног за сопстве не потре бе к оји је по ранијим прописима уписан у уписник чамаца по основу изјаве о самоградњи, задржава право
да у погле ду правног основа за поновни упис чамца поново буде уписан, ак о прилик ом подноше ња зах те ва за продуже ње ре гистрације , односно поновни
упис чамца нак он ступања на снагу овог зак она, подне се лучк ој к апе танији одговарајућу те х ничк у док уме нтацију к ојом се потврђује да испуњава зах те ве
прописане одре дбама те х ничк их правила за чамце к ојима се уре ђују поступци оце не уск лађе ности проје к та и градње чамца нак он изградње чамца.

IV. ПРАВНИ ЛЕКО ВИ

Члан 167.
Против ре ше ња органа к оји води уписник о пре длогу, односно пријави за упис у одговарајући уписник пловила допуште на је жалба.
Против ре ше ња к оје у првом сте пе ну доноси лучк а к апе танија жалба се подноси министру док се против ре ше ња к оје у првом сте пе ну доноси
министарство жалба подноси Влади, и то је дан приме рак за тај орган и по је дан за странк е к оје уче ствују у поступк у.
С транк е могу у жалби изне ти нове чиње нице и нове док азе при че му су дужне да образложе због че га их нису изне ли у ток у првосте пе ног поступк а.
Жалба не одлаже спровође ње уписа, ак о овим зак оном није другачије одре ђе но.

Члан 168.
Жалба се изјављује у рок у од 15 дана од дана достављања ре ше ња у Ре публици С рбији, а 30 дана од дана достављања ре ше ња у иностранству.
С транк а се може одре ћи права на жалбу све до достављања ре ше ња о жалби. О дустанак од жалбе странк а може дати у писме ном облик у и усме но на
записник пре д органом к оји је доне о ре ше ње против к ога је изјавље на жалба и не може се к асније опозвати.
До к оначности ре ше ња доне тог у првом сте пе ну не ће се одлучивати по новом зах те ву за упис за исти брод.
Забе ле жба ради чиње ња видљивим да ре ше ње о упису није к оначно брише се по службе нoј дужности даном к оначности тог ре ше ња.

Члан 169.
Ак о је жалба подне та против ре ше ња к ојима се дозвољава ук њижба или пре дбе ле жба или први упис брода у уписник бродова, орган к оји води
уписник ће одре дити забе ле жбу жалбе у одговарајући уписник бродова.
Ак о жалба буде одбије на орган к оји води уписник ће одре дити брисање забе ле жбе .
Забе ле жбу и брисање забе ле жбе из ст. 1. и 2. овог члана орган к оји води уписник ће одре дити по службе ној дужности.
Ак о је жалба подне та против ре ше ња органа к оји води уписник о зах те ву за први упис брода у уписник бродова орган к оји води уписник дужан је да
поступи по одре дбама члана 82. став 3. овог зак она.

Члан 170.
Ак о другосте пе ни орган одбија жалбу против ре ше ња к ојим је пре длог за упис одбије н, орган к оји води уписник ће по службе ној дужности одре дити
да се брише забе ле жба тог ре ше ња у уписник у и о томе ће обаве стити странк е .
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Члан 171.
Ак о другосте пе ни орган пре иначи ре ше ње органа к оји води уписник и усвоји је дан од пре длога из члана 92. овог зак она к оји је орган к оји води
уписник одбио, дозвоље ни упис извршиће се у уписник бродова. У том случају сматра се да је упис изврше н у тре нутк у к ад је пре длог за упис био подне се н.

Члан 172.
Ак о другосте пе ни орган пре иначи ре ше ње органа к оји води уписник к ојим се дозвољава брисање уписа и пре длог за брисање уписа одбије
успоставиће се брисана ук њижба, односно пре дбе ле жба.
Ак о другосте пе ни орган пре иначи ре ше ње органа к оји води уписник к ојим је усвоје н не к и од пре длога из члана 92. овог зак она, па тај пре длог
одбије , изврше на ук њижба или пре дбе ле жба, брисаће се .

Члан 173.
Коначно ре ше ње другосте пе ног органа к ојим се одре ђује упис у уписник бродова доставиће се надле жном органу к оји води уписник бродова ради
изврше ња уписа, к ао и ради достављања лицима наве де ним у том ре ше њу.

Члан 174.
Против ре ше ња другосте пе ног органа у поступк у уписа може да се пок ре не управни спор.

Део пети
НА ДЗОР

Члан 175.
Надзор над спровође ње м одре даба овог зак она и прописа доне тих на основу овог зак она, к ојима се уре ђује државна припадност, иде нтифик ација и
упис пловила врши министарство.

Члан 176.
Инспе к цијск и надзор врши министарство пре к о инспе к тора бе збе дности пловидбе (у даље м те к сту: инспе к тор).
Послове инспе к цијск ог надзора над спровође ње м одре даба овог зак она над поморск им бродовима у лук ама обалних држава може обављати и стручно
лице на основу посе бног овлашће ња министра, у ск ладу са зак оном к ојим се уре ђује поморск а пловидба.
Инспе к тор мора да има службе ну ле гитимацију.

Члан 177.
У врше њу надзора инспе к тор издаје наре ђе ња и изриче забране писме ним ре ше ње м.
Против ре ше ња инспе к тора може се изјавити жалба у рок у од 15 дана од дана достављања ре ше ња.
Министар ре шава у другом сте пе ну по жалби против ре ше ња инспе к тора.
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У врше њу инспе к цијск ог надзора инспе к тор има права, дужности и овлашће ња у ск ладу са зак оном к оји уре ђује инспе к цијск и надзор и овим зак оном.

Члан 178.
Послови надзора над спровође ње м одре даба овог зак она обух ватају врше ње надзора над:
1) исправама бродова и других пловила к ојима се потврђује државна припадност пловила;
2) бродовима и другим пловилима у погле ду иде нтифик ацијск их ознак а.

Члан 179.
У врше њу инспе к цијск ог надзора инспе к тор у погле ду државне припадности пловила прове рава:
1) да ли брод унутрашње пловидбе има важе ће бродск о све дочанство, односно да ли испуњава услове за стицање статуса рајнск ог пловила из члана
42. овог зак она, односно да ли поморск и брод има важе ћи уписни лист или све дочанство о привре ме ном упису поморск ог брода, односно да ли брод има
привре ме ни пловидбе ни лист;
2) да ли пловило вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије на начин прописан овим зак оном и прописима доне тим на основу овог зак она,
к ојима се уре ђује начин вијe ња заставе Ре публик е С рбије .

Члан 180.
У обављању инспе к цијск ог надзора инспе к тор у погле ду иде нтифик ацијск их ознак а пловила прове рава:
1) да ли брод има име или ознак у, ENI број за бродове унутрашње пловидбе , IMO број за поморск е бродове , позивни знак , истак нуту лук у уписа, к ао
и друге ознак е за иде нтифик ацију бродова прописане одговарајућим те х ничк им правилима за бродове ;
2) да ли јах та има име и позивни знак ;
3) да ли чамац и плутајући обје к ат имају ре гистарск и број за иде нтифик ацију, к ао и да ли чамац к оји има радио уре ђај има позивни знак ;
4) да ли су име или ознак а истак нути на прописан начин.

Члан 181.
У обављању инспе к цијск ог надзора инспе к тор прове рава да ли поморск и путничк и бродови и поморск и те ре тни бродови од 500 ВТ и више имају
ре гистар трајног записа.

Члан 182.
Ак о у врше њу инспе к цијск ог надзора инспе к тор утврди да брод унутрашње пловидбе не ма важе ће бродск о све дочанство или да више не испуњава
услове за стицање статуса рајнск ог пловила из члана 42. овог зак она, односно да поморск и брод не ма уписни лист или све дочанство о привре ме ном упису
поморск ог брода, или да пловило не вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије на начин прописан овим зак оном и прописима доне тим на основу
овог зак она, наре диће бродару, односно власник у пловила да у одре ђе ном рок у отк лони утврђе не не достатк е .
Ак о се утврђе ни не достаци не отк лоне у одре ђе ном рок у инспе к тор ће забранити пловилу даљу пловидбу док се наве де ни не достаци не отк лоне .
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Члан 183.
Ак о у врше њу инспе к цијск ог надзора инспе к тор утврди да пловило не ма одговарајуће иде нтифик ацијск е ознак е прописане овим зак оном и
прописима доне тим на основу овог зак она, наре диће власник у пловила да у одре ђе ном рок у отк лони утврђе не не достатк е .
Ак о се утврђе ни не достаци не отк лоне у одре ђе ном рок у инспе к тор ће забранити пловилу даљу пловидбу док се наве де ни не достаци не отк лоне и
одузе ће му исправу к ојом се потврђује државна припадност.

Члан 184.
Ак о у врше њу инспе к цијск ог надзора инспе к тор утврди да поморск и брод не ма ре гистар трајног записа о броду, наре диће власник у брода, односно
к омпанији да у одре ђе ном рок у отк лони утврђе не не достатк е .
Ак о се утврђе ни не достаци не отк лоне у одре ђе ном рок у инспе к тор ће забранити поморск ом броду даљу пловидбу док се наве де ни не достаци не
отк лоне и одузе ће му уписни лист.

Део шести
ПРЕКРША ЈИ

Члан 185.
Новчаном к азном од 100.000,00 до 300.000,00 к азниће се за пре к ршај, привре дно друштво или друго правно лице ак о:
1) пловило к оје је сте к ло српск у државну припадност не вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије (члан 6. став 1);
2) поморск и брод ток ом трајања привре ме ног уписа не вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије (члан 6. став 2);
3) брод унутрашње пловидбе са сопстве ним погоном не ма име , и не носи лук у уписа или ак о брод унутрашње пловидбе бе з сопстве ног погона и
те х ничк и пловни обје к т унутрашње пловидбе не ма ознак у (члан 8. ст. 1. и 2);
4) пловила из члана 8. ст. 1. и 2. овог зак она не носе друге ознак е за иде нтифик ацију одре ђе не те х ничк им правилима за бродове унутрашње
пловидбе (члан 8. став 4);
5) брод унутрашње пловидбе не ма ENI број (члан 9. став 1);
6) поморск и брод к оји је уписан у је дан од домаћих уписник а поморск их бродова не ма име , а рибарск и брод не ма ознак у (члан 10. став 1);
7) поморск и те х ничк и пловни обје к т и не пок ре тна платформа уписан у домаћи уписник поморск их бродова или к ојима је издат привре ме ни
пловидбе ни лист не ма ознак е (члан 10. став 2);
8) јах та уписана у домаћи уписник не ма име , ознак у и IMO број (члан 11. ст. 1. и 3);
9) чамац и плутајући обје к ат не мају ре гистарск и број за иде нтифик ацију (члан 11. став 4);
10) име брода унутрашње пловидбе са сопстве ним погоном, поморск ог брода и јах ти није истак нуто на прописани начин (члан 12. став 1);
11) ознак а брода унутрашње пловидбе бе з сопстве ног погона, те х ничк ог пловног обје к та, к ао и не пок ре тне платформе није истак нута на прописани
начин (члан 12. став 2);
12) ре гистарск и број за иде нтифик ацију чамца или плутајуће г обје к та није истак нут на прописани начин (члан 12. став 3);

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=2cd6efb4-512d-4aee-a3a9-ec1edaf7f2ed&actid=&regactid=347973&doctype=reg

49/51

6/12/2015

Zakon

13) пловила унутрашње пловидбе к оја имају радио уре ђај не мају позивни знак (члан 13. став 1);
14) поморск а пловила к оја имају радио уре ђај не мају позивни знак , односно MMSI број (члан 13. став 2);
15) брод, односно јах та не носи лук у уписа (члан 14. став 1);
16) у рок у од 30 дана од дана настанк а или проме не податак а не подне се органу к оји води уписник пре длог за упис проме не податак а (члан 24.
став 5);
17) на поморск ом броду не ма оригинал ре гистра трајног записа о броду (члан 28. став 2);
18) не пријави надле жној лучк ој к апе танији свак у проме ну податак а к оји се уносе у уписник (члан 158. став 5);
За пре к ршај из става 1. овог члана к азниће се и одговорно лице у привре дном друштву или другом правном лицу новчаном к азном од 20.000,00 до
100.000,00 динара.

Члан 186.
Новчаном к азном од 10.000,00 до 100.000,00 динара к азниће се за пре к ршај запове дник пловила или лице к оје га заме њује ак о:
1) пловило к оје је сте к ло српск у државну припадност не вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије (члан 6. ст. 1. и 6);
2) брод не вије заставу трговачк е морнарице Ре публик е С рбије од изласк а до заласк а сунца (члан 6. став 4);
3) на броду није истак нут нак ит у државне празник е к ад то одре ди надле жни орган (члан 6. став 5).

Члан 187.
Новчаном к азном од 10.000,00 до 80.000,00 динара к азниће се за пре к ршај физичк о лице ак о:
1) на пловилу не ма истак нуто име или ознак у (члан 12. ст. 1. и 2);
2) ак о на чамцу, односно плутајуће м обје к ту не ма истак нут ре гистарск и број за иде нтифик ацију (члан 12. став 3);
3) не пријави надле жној лучк ој к апе танији свак у проме ну податак а к оји се уносе у уписник (члан 158. став 5).
Брисан је назив члана 188. (види члан 2. Закона - 18/2015-22)

Члан 188.
Брисан је (види члан 2. Закона - 18/2015-22)
Део седми
ПРЕЛА ЗНЕ И ЗА ВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 189.
На поступк е уписа к оји су започе ти, а нису ок ончани до дана ступања на снагу овог зак она, приме њиваће се прописи по к ојима су започе ти.
Власници чамаца и плутајућих обје к ата к оји су уписани у уписник е к оје воде надле жне лучк е к апе таније на основу одре дбе члана 413. став 2.
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Зак она о поморск ој и унутрашњој пловидби („С лужбе ни лист С РЈ”, бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/00 и „С лужбе ни гласник РС ”, бр. 85/05 – др. зак он, 101/05
– др. зак он, 73/10 – др зак он и 87/11 – др. зак он) дужни су да те чамце и плутајуће обје к те упишу у уписник е лучк их к апе танија пре ма свом се дишту,
односно пре бивалишту, у рок у од годину дана од дана ступања на снагу овог зак она.
Нотификације

Члан 190.
Министарство ће у рок у од две године од дана ступања на снагу овог зак она обаве стити Европск у к омисију и Ц е нтралну к омисију за пловидбу Рајном
о лучк им к апе танијама надле жним за издавање исправе к ојом се потврђује да брод унутрашње пловидбе припада рајнск ој пловидби, заје дно са прописом
к ојим се уре ђују те х ничк и зах те ви за бродове унутрашње пловидбе из члана 42. став 2. овог зак она.
Рокови за доношење подзаконских аката

Члан 191.
Влада ће у рок у од две године од дана ступања на снагу овог зак она доне ти подзак онск и ак т из члана 40. став 3. овог зак она.
Министар ће у рок у од годину дана од дана ступања на снагу овог зак она доне ти подзак онск е ак те из члана 7. став 3, члана 13. став 8, члана 16.
став 3, члана 20. став 4. и члана 163. став 3. овог зак она.
Престанак важ ења ранијих прописа

Члан 192.
Прописи доне ти на основу Зак она о поморск ој и унутрашњој пловидби, а к оји се односе на државну припадност пловила, иде нтифик ацију, врсте и
садржине уписник а пловила, услова и поступак а уписа пловила приме њују се до доноше ња подзак онск их прописа у ск ладу са овим зак оном.
Прописи из стaва 1. овог члана приме њују се ак о нису у супротности са одре дбама овог зак она.

Члан 193.
Даном ступања на снагу овог зак она пре стају да важе одре дбе чл. 202. до 223, чл. 231. и 232, чл. 275. до 279, чл. 294. до 345, члан 349, чл. 351. до
361, чл. 364. и 365, чл. 374. до 387, чл. 398. до 417. Зак она о поморск ој и унутрашњој пловидби („С лужбе ни лист С РЈ”, бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/00 и
„С лужбе ни гласник РС ”, бр. 85/05 – др. зак он, 101/05 – др. зак он, 73/10 – др зак он и 87/11 – др. зак он).
Ступање на снагу овог закона

Члан 194.
О вај зак он ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „С лужбе ном гласник у Ре публик е С рбије ”.
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