
  

На основу тачке 8. став 2. подтачке 6) Одлуке о оснивању Агенције за управљање 
лукама („Службени гласник РС”, број 70/11) и члана 16. Статута Агенције за управљање 
лукама („Службени гласник РС”, број 72/13), Управни одбор Агенције за управљање 
лукама доноси 

 
О Д Л У К У 

 

о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси  
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се врста, висина и начин плаћања лучких и пристанишних 

такси. 
 

Члан 2. 
Лучке и пристанишне таксе плаћају се под једнаким условима за луке и 

пристаништа отворена за домаћи и међународни саобраћај, као и привремена претоварна 
места, без обзира на својински статус луке или пристаништа, односно привременог 
претоварног места. 

Лучке и пристанишне таксе не плаћају пловила за коришћење сидришта у лукама, 
односно пристаништима. 

 
Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овој  одлуци имају следеће значење: 

1) брод је брод унутрашње пловидбе и речно-морски брод, осим ратног брода; 
2) брод са сопственим погоном је брод који има сопствени машински уређај за 

погон; 
3) брод унутрашње пловидбе је брод регистрован за пловидбу на унутрашњим 

водама, чија дужина трупа износи најмање 20 m.  
4) бродар је власник пловила, закупац или менаџер који је као држалац пловила, 

носилац пловидбене одговорности; 
5) власник пловила је физичко или правно лице које је као власник уписано у један 

од уписника; 
6) домаће пловило је пловило које има српску државну припадност и које је 

уписано у један од домаћих уписника; 
7) јавно пловило је пловило које употребљава државни орган, а које није ратно 

пловило и које служи искључиво у непривредне сврхе; 
8) лука је водни и са водом непосредно повезани копнени простор са објектима 

намењеним за пристајање, сидрење и заштиту пловила, као и укрцавање и искрцавање 
путника и робе у којој се обављају делатности које су с робом или пловилом у непосредној 
економској, саобраћајној или технолошкој вези;  

9) лучки оператер је физичко или правно лице које обавља једну или више лучких 
делатности; 

10) лучко подручје је подручје луке или пристаништа које се користи за обављање 
лучке делатности, којим управља Агенција за управљање лукама и на којем важи посебан 
режим контроле доласка и одласка пловила, као и уласка и изласка возила и лица; 

11) пловило је брод, технички пловни објекат, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући 
објекат, пловило које обавља риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и 
који учествује у пловидби; 



  

12) пристаниште је водни и са водом непосредно повезани копнени простор са 
објектима намењеним за пристајање, сидрење и заштиту пловила, као и укрцавање и 
искрцавање путника и робе; 

13) путник је свако лице на пловилу, осим деце млађе од једне године, лица 
запослених на пловилу у било ком својству и чланова њихове породице; 

14) путнички брод је брод регистрован за превоз више од 12 путника; 
15) сидриште је опремљени и обележени део водног пута на којем се може вршити 

безбедно сидрење и маневрисање пловила; 
16) страно пловило је пловило које има страну државну припадност и намену 

према прописима државе у којој је регистровано; 
17) тегљач, односно потискивач је брод регистрован за тегљење или потискивање 

других пловила;  
18) теретни брод је брод регистрован за превоз терета; 
19) теретница је стварноправна хартија од вредности која њеном имаоцу даје 

права на терету за који је издата и чијим преносом се та права могу пренети на трећа лица, 
а која служи као доказ о постојању и условима уговора о превозу којом бродовласник или 
бродар потврђује да је примио на превоз робу која је означена у тој исправи и којом се 
обавезује да ту робу превезе у одредишну луку и преда овлашћеном примаоцу; 

20) товарни лист је исправа чија је садржина одређена законом а којом се 
потврђује да је закључен уговор о превозу, да је роба примљена на превоз под условима 
који су у товарном листу наведени и која се издаје у једном примерку, прати робу у 
превозу и заједно са робом предаје се примаоцу на одредишту; 

21) боксажа је врста лучке услуге којом се обавља маневрисање пловилима у 
луци; 

22) дужина брода преко свега (LOA) је дужина мерена између крајњих 
непокретних тачака на прамцу и крми брода; 

23) носивост брода (t) је разлика истиснине при највећем газу брода и газу празног 
брода;  

24) недељива 24 сата је временски интервал  између одређеног сата астрономског 
двадесетчетворо сатног периода и истог сата следећег  двадесетчетворо сатног периода; 

25) писмо спремности је обавештење бродара крцатељу, односно примаоцу робе  о 
спремности брода за укрцај или искрцај терета; 

26) оперативна обала је хидротехнички грађевински објекат који чине 
конструкција кејског зида и плато на коме се врше лучке претоварне и складишне 
операције;  

27) бродско сведочанство је исправа која садржи све податке из књиге уписника 
бродова у који је брод уписан. Бродским сведочанством доказује се државна припадност 
брода,  врста и намена брода, зона пловидбе на којој је овлашћен да плови, број путника и 
маса терета који брод сме да превози итд. ; 

28) сведочанство о баждарењу теретног брода доказује истиснину за сваки 
сантиметар газа, а код осталих бродова истиснину при највећем дозвољеном газу и газу 
празног брода, као и слободни бок брода; 

29) терминал за снабдевање брода горивом је терминал у оквиру луке или 
пристаништа у којем се обавља снабдевање течним горивом бродова и техничких пловних 
објеката  у складу са прописима којима се уређују унутрашња пловидба и луке и 
прописима о транспорту опасног терета; 

 
 



  

Такса за употребу обале 
 

Члан 4. 
Обвезник плаћања таксе за употребу обале је прималац или крцатељ чији се терет 

укрцава или искрцава у луци, односно пристаништу или привременом претоварном месту. 
Када је прималац или крцатељ чији се терет укрцава или искрцава у луци односно 

пристаништу страно правно лице, таксу за употребу обале плаћа царински заступник тог 
правног лица или представништво тог правног лица које је регистровано у Републици 
Србији. 

У случају превоза путника, обвезник плаћања таксе за употребу обале је путник.  
Основица таксе за употребу обале је тона укрцаног, односно искрцаног терета и 

намена терета или број укрцаних/искрцаних путника.  
Такса за употребу обале наплаћује се под истим условима за брод који претовара 

терет преко линије обале, као и са брода на брод. 
Такса за употребу обале наплаћује се за сваког путника који прелази преко линије 

обале. 
Такса за коришћење обале не наплаћује се у случају када се пловило снабдева 

горивом  на терминалу за снабдевање брода горивом. 
Агенција за управљање лукама испоставља фактуру примаоцу или крцатељу чији 

се терет укрцава или искрцава, односно царинском заступнику или представништву 
правног лица које је регистровано у Републици Србији у случају из става 2. овог члана. 
Фактура се испоставља на основу података из сажете пријаве коју лице из става 1. и 2. 
овог члана подноси Агенцији за управљање лукама 24 сата пре очекиваног доласка брода, 
а најкасније одмах након добијања писма спремности.  

 У путничком саобраћају фактура се испоставља путнику, агенту брода или 
туристичком оператеру који је организатор путовања, а на основу података из сажете 
пријаве коју путник, бродски агент брода или туристички оператер подноси Агенцији за 
управљање лукама 24 сата пре очекиваног пристајања брода.  

Уколико  до  испловљавања  брода  из луке, односно пристаништа дође до промене 
података у односу на податке из сажете пријаве, обвезник таксе је дужан да Агенцији за 
управљање лукама одмах пријави насталу промену  на сажетој пријави. 

Образац сажете пријаве за теретне бродове из става 8. овог члана дат је у Прилогу 
VI који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.  

 Образац сажете пријаве за путничке бродове из става 9. овог члана дат је у 
Прилогу VII који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.   

Количина терета која је декларисана у сажетој пријави доказује се службеним 
документом (теретница, товарни лист, царинска документација и слично) чија се копија 
доставља уз сажету пријаву. 

Број путника декларисан у сажетој пријави доказује се службеним документом 
(бродским рапорт или посебном изјавом бродара, бродског агента или туристичког 
оператера) који се достављају уз сажету пријаву. 

Обрачун таксе врши се према износима који су дати у Прилогу I,  који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. За робу домаћег порекла намењену 
извозу, обрачун таксе се врши према повлашћеним условима датим у Прилогу I. 
 Уплата таксе за употребу обале, мора да се изврши најкасније 7 (седам) дана од 
дана када је  брод испловио  из луке, односно пристаништа.  

Агенција за управљање лукама ће наплатити таксу за употребу обале пре него што 
терет или путници напусте  луку, односно пристаниште у следећим случајевима: 



  

1) када обвезник према евиденцији Агенцији за управљање лукама нередовно 
измирује обавезе плаћања таксе у прописаном року; 

2) када је обвезник таксе правно или физичко лице према коме је Агенција за 
управљање лукама већ покренула мере принудне наплате; 

3) када је обвезник таксе домаће правно или физичко лице које је код Народне 
банке Србије регистровани дужник у поступку принудне наплате; 

Евиденцију из става 17. тачка 1) овог члана Агенција за управљање лукама води у 
електронском облику и доступна је на интернет страници Агенције за управљање лукама. 

Сматра се да је Агенција примила уплату на дан полагања дугованог износа таксе 
на рачун Агенције.  

Датум доспећа је датум од којег Агенција може да користи уплаћена средства. 
На таксу која није плаћена у року, плаћа се законска затезна камата.  
Законска затезна камата зарачунава се за сваки дан задуженог износа. 
Против дужника који није платио износ таксе који дугује, могу се предузети мере 

принудне наплате, и то: 
1) привремена мера ускраћивања права располагања робом; 
2) друге прекршајне мере и мере принудне наплате у складу са законом. 

 
Такса за пристајање 

 
Члан 5. 

Обвезник плаћања таксе за пристајање уз оперативну обалу или пристан је власник 
брода који користи луку, односно пристаниште у сврху укрцавања или искрцавања терета 
или путника. 

За бродове који вију страну заставу таксу за пристајање плаћа агент брода или 
представништво привредног друштва које је уписани власник брода а које је регистровано 
у Републици Србији. 

Брод који индиректно користи оперативну обалу или пристан (преко другог 
пловила) плаћа таксу за пристајање као за директно коришћење оперативне обале или 
пристана. 

Основица таксе за пристајање је дужина (m) брода преко свега за путничке 
бродове, односно носивост брода или снага машинског уређаја за погон по kW за 
потискиваче и тегљаче, као и време проведено у луци на укрцавању и/или искрцавању 
терета или путника. 

Агенција за управљање лукама испоставља фактуру власнику брода, односно 
агенту брода или представништву привредног друштва које је уписани власник брода у 
случају из става 2. овог члана, на основу података из сажете пријаве коју лице из става 1. и 
2. овог члана подноси Агенцији за управљање лукама 24 сата пре очекиваног доласка 
брода, а најкасније пре издавања писма спремности. 

Уколико  до  испловљавања  брода  из луке, односно пристаништа дође до промене 
података у односу на податке из сажете пријаве, обвезник таксе је дужан да Агенцији за 
управљање лукама одмах пријави насталу промену  на сажетој пријави. 

Образац сажете пријаве за теретне бродове из става 5. овог члана дат је у Прилогу 
VI који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.  

 Образац сажете пријаве за путничке бродове из става 5. овог члана дат је у 
Прилогу VII који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.   



  

Релевантни подаци за обрачун назначени у сажетој пријави доказује се службеним 
документом (бродско сведочанство, сведочанство о баждарењу, рапорт брода и слично) 
чија се копија доставља уз сажету пријаву. 

Обрачун таксе врши се према износима и на начин који је дат у Прилогу II који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Уплата таксе за пристајање  мора да се изврши најкасније 7 (седам) дана од дана 
када је брод испловио из луке, односно пристаништа. Агенција за управљање лукама 
задржава право да наплати лежарину пре него што брод напусти  луку, односно 
пристаниште. 

Агенција за управљање лукама наплатиће таксу за пристајање пре него што брод 
напусти  луку, односно пристаниште у следећим случајевима: 

1) када обвезник према евиденцији Агенцији за управљање лукама нередовно 
измирује обавезе плаћања таксе у прописаном року; 

2) када је обвезник таксе правно или физичко лице према коме је Агенција за 
управљање лукама већ покренула мере принудне наплате; 

3) када је обвезник таксе домаће правно или физичко лице које је код Народне 
банке Србије регистровани дужник у поступку принудне наплате; 

Евиденцију из става 12. тачка 1) овог члана Агенција за управљање лукама води у 
електронском облику и доступна је на интернет страници Агенције за управљање лукама. 

Сматра се да је Агенција примила уплату на дан полагања дугованог износа таксе 
на рачун Агенције.  

Датум доспећа је датум од којег Агенција може да користи уплаћена средства. 
На таксу која није плаћена у року, плаћа се законска затезна камата.  
Законска затезна камата зарачунава се за сваки дан задуженог износа. 
Против дужника који није платио износ таксе који дугује могу се предузети мере 

принудне наплате, и то: 
1) ускраћивање права на упловљење у луке отворене за међународни саобраћај;  
2) привремена мера заустављања брода ради обезбеђења новчаног потраживања по 

основу неплаћене лучке таксе; 
3) друге прекршајне мере и мере принудне наплате у складу са законом. 

 
Лежарина 

 
Члан 6. 

Обвезник плаћања лежарине је власник брода који користи луку, односно 
пристаниште у било коју другу сврху различиту од оне за коју се плаћа такса за 
пристајање, а нарочито када: 

1) брод користи луку, односно пристаниште после завршетка обављања послова 
укрцавања, односно искрцавања терета;              

2) путнички брод  борави у луци или пристаништу након истека времена одређеног 
за боравак у луци или пристаништу, при чему се путници не налазе на броду; 

3) путнички брод борави у луци или пристаништу ван места које је одређено за 
укрцавање, односно искрцавање путника, или борави у луци између две наутичке сезоне. 

Брод који индиректно користи оперативну обалу или пристан луке, односно 
пристаништа (преко другог пловила) у било коју другу сврху различиту од оне за коју се 
плаћа такса за пристајање, плаћа лежарину као за директно коришћење оперативне обале 
или пристана. 



  

Путнички брод који користи луку односно пристаниште у периоду између две 
наутичке сезоне, плаћа 33% прописане лежарине. 

За бродове који вију страну заставу лежарину плаћа агент пловила или 
представништво привредног друштва које је уписани власник пловила а које је 
регистровано у Републици Србији. 

Од обавезе плаћања лежарине ослобођен је власник брода који се користи за 
потребе обављања одређених лучких делатности (боксажа пловила и слично), као и 
власник домаћег бродa који користи одређенo пристаниште за сопствене потребе или 
оперативну обалу у делу луке који није отворен за међународни саобраћај за 
стационирање тог брода током године. 

Основица за обрачун лежарине је  дужина (m)  брода преко свега и недељива 24 
сата за свако пловило, а почиње да тече шест часова након  истека времена потребног за 
укрцавање, односно искрцавање терета, односно након истека времена одређеног за 
боравак путничког брода. 

Бродови који индиректно користе привез луке (преко другог пловила) плаћају 
лежарину као за директно коришћење привеза. 

Агенција за управљање лукама испоставља фактуру власнику брода,  односно 
агенту брода или представништву привредног друштва које је уписани власник брода у 
случају из става 4. овог члана, на основу података из сажете пријаве које лице из ст. 1. и 4. 
овог члана подноси Агенцији за управљање лукама одмах по испловљавању  брода  из 
луке, односно пристаништа. 

Образац сажете пријаве за теретне бродове из става 9. овог члана дат је у Прилогу 
VI који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.  

 Образац сажете пријаве за путничке бродове из става 9. овог члана дат је у 
Прилогу VII који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.   

Обрачун таксе врши се према износима и на начин који је дат у Прилогу III који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Уплата лежарине  мора да се изврши најкасније 7 (седам) дана од дана када је  брод 
испловио    из луке, односно пристаништа. Агенција за управљање лукама задржава право 
да наплати лежарину пре него што брод напусти  луку, односно пристаниште. 

Агенција за управљање лукама ће наплатити лежарину пре него што брод напусти  
луку, односно пристаниште у следећим случајевима: 

1) када обвезник према евиденцији Агенцији за управљање лукама нередовно 
измирује обавезе плаћања таксе у прописаном року; 

2) када је обвезник таксе правно или физичко лице према коме је Агенција за 
управљање лукама већ покренула мере принудне наплате; 

3) када је обвезник таксе домаће правно или физичко лице које је код Народне 
банке Србије регистровани дужник у поступку принудне наплате; 

Евиденцију из става 14. тачка 1) овог члана Агенција за управљање лукама води у 
електронском облику и доступна је на интернет страници Агенције за управљање лукама. 

Сматра се да је Агенција примила уплату на дан полагања дугованог износа таксе 
на рачун Агенције.  

Датум доспећа је датум од којег Агенција може да користи уплаћена средства. 
На таксу која није плаћена у року, плаћа се законска затезна камата.  
Законска затезна камата зарачунава се за сваки дан задуженог износа. 
Против дужника који није платио износ таксе који дугује могу се предузети мере 

принудне наплате, и то: 
1) ускраћивање права на упловљење у луке отворене за међународни саобраћај;  



  

2) привремена мера заустављања брода ради обезбеђења новчаног потраживања по 
основу неплаћене лучке таксе; 

3) друге прекршајне мере и мере принудне наплате у складу са законом. 
 

Такса за лучку навигациону сигнализацију 
 

Члан 7. 
  Обвезник плаћања таксе за лучку навигациону сигнализацију је власник брода који 
упловљава, односно испловљава из луке, односно пристаништа. 

За брод који вије страну заставу таксу за лучку навигациону сигнализацију плаћа 
агент брода или представништво привредног друштва које је уписани власник брода, а 
које је регистровано у Републици Србији. 

Основица таксе за лучку навигациону сигнализацију је врста брода,  носивост (t)  и 
дужина (m)  брода преко свега. 

Агенција за управљање лукама испоставља фактуру власнику брода, односно 
агенту брода или представништву привредног друштва које је уписани власник брода у 
случају из става 2. овог члана, на основу података из бродског сведочанства, чију копију 
власник брода или лице из става 4. овог члана подноси Агенцији за управљање лукама 
одмах након упловљења брода у луку, односно пристаниште. 

Обрачун таксе врши се према износима и на начин који је дат у Прилогу IV који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Уплата таксе за лучку навигациону сигнализацију   мора да се изврши најкасније 7 
(седам) дана од дана када је  брод испловио   из луке, односно пристаништа. Агенција за 
управљање лукама задржава право да наплати таксу за лучку навигациону 
сигнализацију пре него што брод напусти  луку, односно пристаниште. 

Обрачун и наплата таксе за лучку навигациону сигнализацију неће се вршити у 
периоду док се сигнализација не постави и стави у употребу на лучком, односно 
пристанишном подручју. 

Агенција за управљање лукама ће наплатити таксу за лучку навигациону 
сигнализацију пре него што брод напусти  луку, односно пристаниште у следећим 
случајевима: 

1) када обвезник према евиденцији Агенцији за управљање лукама нередовно 
измирује обавезе плаћања таксе у прописаном року; 

2) када је обвезник таксе правно или физичко лице према коме је Агенција за 
управљање лукама већ покренула мере принудне наплате; 

3) када је обвезник таксе домаће правно или физичко лице које је код Народне 
банке Србије регистровани дужник у поступку принудне наплате; 

Евиденцију из става 8. тачка 1) овог члана Агенција за управљање лукама води у 
електронском облику и доступна је на интернет страници Агенције за управљање лукама. 

Сматра се да је Агенција примила уплату на дан полагања дугованог износа таксе 
на рачун Агенције.  

Датум доспећа је датум од којег Агенција може да користи уплаћена средства. 
На таксу која није плаћена у року, плаћа се законска затезна камата.  
Законска затезна камата зарачунава се за сваки дан задуженог износа. 
Против дужника који није платио износ таксе који дугује могу се предузети мере 

принудне наплате, и то: 
1) ускраћивање права на упловљење у луке отворене за међународни саобраћај;  



  

2) привремена мера заустављања брода ради обезбеђења новчаног потраживања по 
основу неплаћене лучке таксе; 

3) друге прекршајне мере и мере принудне наплате у складу са законом. 
 

Такса за коришћење друмске и железничке инфраструктуре 
 

Члан 8. 
Обвезник плаћања таксе за коришћење лучке друмске и железничке 

инфраструктуре је друмски, односно железнички превозник који превозе терет који се 
допрема, односно отпрема из луке. 

Основица таксе за коришћење лучке друмске и железничке инфраструктуре је тона 
терета који се допрема, односно отпрема из луке, односно пристаништа. 

Агенција за управљање лукама испоставља фактуру друмском, односно 
железничком превознику који допрема, односно отпрема терет из луке, односно 
пристаништа, на основу података из сажете пријаве коју друмски, односно железнички 
превозник подноси Агенцији за управљање лукама 24 сата пре очекиваног датума 
допреме, односно отпреме терета из луке, односно пристаништа. 

Образац сажете пријаве из става 3. овог члана дат је у Прилогу VIII који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.   

Количина терета која је назначена у сажетој пријави доказује се службеним 
документом (друмски и међународни друмски товарни лист, железнички товарни лист и 
слично) чија се копија доставља уз сажету пријаву. 

Обрачун таксе врши се према износима који су дати у Прилогу V који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Уплата таксе за коришћење лучке друмске инфраструктуре мора да се изврши 
најкасније у року од 7 (седам) дана од дана када је друмско возило напустило лучко 
подручје. 

Уплата таксе за коришћење лучке железничке инфраструктуре врши се најкасније у 
року од 15 (петнаест) дана. 

Агенција за управљање лукама задржава право да наплати таксу за коришћење 
друмске и железничке инфраструктуре пре него што друмско возило или железничка кола 
напусте  луку, односно пристаниште. 

Обрачун и наплата таксе за коришћење друмске и железничке инфраструктуре неће 
се вршити у наредном периоду са циљем усмеравања робних токова према водном 
саобраћају. 

Агенција за управљање лукама ће наплатити таксу за коришћење друмске и 
железничке инфраструктуре пре него што друмско или железничко возило напусти  луку, 
односно пристаниште у следећим случајевима: 

1) када обвезник према евиденцији Агенцији за управљање лукама нередовно 
измирује обавезе плаћања таксе у прописаном року; 

2) када је обвезник таксе правно или физичко лице према коме је Агенција за 
управљање лукама већ покренула мере принудне наплате; 

3) када је обвезник таксе домаће правно или физичко лице које је код Народне 
банке Србије регистровани дужник у поступку принудне наплате; 

Евиденцију из става 11. тачка 1) овог члана Агенција за управљање лукама води у 
електронском облику и доступна је на интернет страници Агенције за управљање лукама. 

Сматра се да је Агенција примила уплату на дан полагања дугованог износа таксе 
на рачун Агенције.  



  

Датум доспећа је датум од којег Агенција може да користи уплаћена средства. 
На таксу која није плаћена у року, плаћа се законска затезна камата.  
Законска затезна камата зарачунава се за сваки дан задуженог износа. 
Против дужника који није платио износ таксе који дугује могу се предузети мере 

принудне наплате, и то: 
1) ускраћивање права на коришћење лучке друмске односно железничке 

инфраструктуре у луци или пристаништу отвореном за међународни саобраћај;  
2) привремена мера заустављања друмског, односно железничког возила ради 

обезбеђења новчаног потраживања по основу неплаћене лучке таксе; 
3) друге прекршајне мере и мере принудне наплате у складу са законом. 
 

Такса за оперативну употребу луке односно пристаништа 
 

Члан 9. 
Обвезник плаћања таксе за оперативну употребу луке, односно пристаништа је 

лучки оператер који користи луку, односно пристаниште на основу одобрења за обављање 
лучких делатности. 

Основица таксе за оперативну употребу луке, односно пристаништа је тржишна 
вредност лучког земљишта које чини конкретно лучко подручје на дан покретања 
поступка за јавно прикупљање понуда од стране Агенције за управљање лукама, увећана 
за коефицијент који се одређује према положају луке, односно пристаништа на мрежи 
унутрашњих водних путева Републике Србије и инфраструктурне повезаности са другим 
видовима транспорта, бројем припадајућих група делатности за које се тражи одобрење и 
коефицијентом за поједину групу. 

Поред елемената из става 2. овог члана, приликом утврђивања основице узима се у 
обзир и намена лучког подручја или акваторије луке, као и износ планираних улагања 
јавног и приватног партнера, односно концесионара и планираног промета по 
површинској или дужинској мери на лучком подручју. 

Износ таксе за оперативну употребу луке, односно пристаништа може да се умањи 
највише за 30% ако се лучки оператер у студији економске оправданости коју подноси у 
оквиру поступка за јавно прикупљање понуда обавеже на инвестицију у развој општих 
логистичких услуга, услуга интегрисања логистичког ланца или објеката који стварају 
додатну вредност за луку. 

Износ таксе за оперативну употребу луке, односно пристаништа која се плаћа за 
оперативну употребу путничког пристаништа отвореног за међународни саобраћај који је 
утврђен у складу са ст. 2. и 3. овог члана може да се умањи за 80% за прве три године 
трајања одобрења и да се по истеку тог рока на годишњем нивоу повећава сразмерно броју 
уговореног броја пристајања путничких бродова до пуног износа таксе за оперативну 
употребу луке, односно пристаништа.   

Такса за оперативну употребу луке, односно пристаништа плаћа се на начин и у 
роковима који се ближе уређују уговором о обављању лучке делатности који Агенција за 
управљање лукама закључује са лучким оператером који стекне одобрење за обављање 
лучке делатности након спроведеног поступка за јавно прикупљање понуда. 
 
 
 
 





  

Прилог I 

Износ таксе  за употребу обале према врсти робе: 
 
редни 
број 

основица за обрачун таксе јединица 
мере 

износ у 
динарима 

                                               теретни бродови 

1. расути терети   
1.1. житарице тона 19,00 
1.2. угаљ тона 19,00 
1.3. руде тона 19,00 
1.4. шљунк, песак и камени агрегати m3 8,00 
1.5. отпадни материјали и секундарне сировине тона 19,00 
1.6. остали расути терети тона 19,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба тона 24,00 
3. контејнери TEU 371,00 
4. путничка возила возило 20,00 
5. теретна возила тона 27,00 
6. нафта и нафтни деривати тона 19,00 
7. течни терети тона 19,00 

                                               путнички бродови 

1. прихват/отпрема путника путник 105,00 
 

За робу домаћег порекла намењену извозу, обрачун таксе се врши према следећим 
износима: 
 
редни 
број 

основица за обрачун таксе јединица 
мере 

износ у 
динарима 

                                               теретни бродови 

1. расути терети   
1.1. житарице тона 17,00 
1.2. угаљ тона 17,00 
1.3. руде тона 17,00 
1.4. шљунк, песак и камени агрегати m3 7,00 
1.5. отпадни материјали и секундарне сировине тона 17,00 
1.6. остали расути терети тона 17,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба тона 22,00 
3. контејнери TEU 334,00 
4. путничка возила возило 18,00 
5. теретна возила тона 24,00 
6. нафта и нафтни деривати тона 17,00 
7. течни терети тона 17,00 

 
 

 



  

Прилог II 

Износ таксе за пристајање према дужини брода преко свега за путничке бродове, односно 
носивости брода или снази погонског/их мотора по kW за потискиваче и тегљаче, као и 

времену проведеном у луци, односно пристаништу 
 
 

 
врста брода основица за обрачун таксе  износ у динарима 

бродови за превоз 
терета 

1) носивост за самоходне бродове (t), као и 
време проведено у луци на укрцавању и/или 
искрцавању терета - недељива 24 сата 

4,00 х t x недељива 
24 сата 

 
2) снага погонског/их мотора по kW за 
потискиваче и тегљаче, као и време 
проведено у луци на укрцавању и/или 
искрцавању терета - недељива 24 сата 

4,00 х kW x 
недељива 24 сата 

путнички бродови са 
кабинама  

дужина брода преко свега у метрима, као и 
време проведено у луци или пристаништу 

2,00 х m х број сати 

бродови који се 
снабдевају 
погонским горивом 
на терминалима за 
снабдевање бродова 
погонским горивом 

дужина брода преко свега у метрима, као и 
време проведено у луци или пристаништу 

2,00 х m х број сати 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог III 

Износ таксе за лежарину  према  метру дужине брода преко свега и недељива 24 сата 
 
 
 
 

врста брода основица за обрачун таксе  износ у динарима 

брод за превоз терета дужине брода преко свега 
и недељива 24 сата 

46,00 x m x недељива 24 сата 
 

путнички брод са 
кабинама 

метар дужине брода преко 
свега и недељива 24 сата 

29,00 x m x недељива 24 сата 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог IV 

Износ таксе за лучку навигациону сигнализацију према врсти, носивости и дужини брода 
преко свега 

 
 
 

 
врста брода основица за обрачун таксе  износ у динарима 

брод за превоз терета носивост брода у тонама  0.00 х t  
путнички брод са 
кабинама 

дужина брода преко свега у метрима  0,00 х m  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог V 

Износ таксе за коришћење друмске и железничке инфраструктуре  
према јединици мере 

 
 
редни 
број 

основица за обрачун таксе јединица 
мере 

износ у 
динарима 

                                               камиони/вагони 

1. расути терети   
1.1. житарице тона 0,00 

1.2. угаљ тона 0,00 

1.3. руде тона 0,00 

1.4. шљунк, песак и камени агрегати m3 0,00 
1.5. отпадни материјали и секундарне сировине тона 0,00 

1.6. остали расути терети тона 0,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба тона 0,00 

3. контејнери TEU 0,00 
4. путничка возила возило 0,00 

5. теретна возила тона 0,00 

6. нафта и нафтни деривати тона 0,00 

7. течни терети тона 0,00 

 
За робу домаћег порекла намењену извозу, обрачун таксе се врши према следећи, 

износима: 
 
редни 
број 

основица за обрачун таксе јединица 
мере 

износ у 
динарима 

                                                камиони/вагони 

1. расути терети   
1.1. житарице тона 0,00 

1.2. угаљ тона 0,00 

1,3. руде тона 0,00 

1.4. шљунк, песак и камени агрегати m3 0,00 
1.5. отпадни материјали и секундарне сировине тона 0,00 

1.6. остали расути терети тона 0,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба тона 0,00 

3. контејнери TEU 0,00 
4. путничка возила возило 0,00 

5. теретна возила тона 0,00 

6. нафта и нафтни деривати тона 0,00 

7. течни терети тона 0,00 

 

 

 



  

Прилог  VI 

Oбразац сажете пријаве за коришћење услуга теретне луке или пристаништа  
 
Датум___________                                                                Број пријаве__________ 
Date                   Number of Notification 

    
П  Р  И  Ј  А  В  А  

N O T I F I C A T I O N  
 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ТЕРЕТНЕ ЛУКЕ / ПРИСТАНИШТА  
FOR THE USE OF SERVICES OF THE CARGO PORT 

 
Назив пловила:________________________         Дужина пловила преко свега: _______  m         
Ship name                                          Length overall                
         
  
Снага погонског/их мотора:__________ кW         Носивост пловила:________________ t 
Power of Main Engine/s                                          Deadweight  
 
Пријављен:____________________________        Одјављен:___________________________ 
Arrival                                                                         Departure 
 
Лежарина 
Demurrage due within the port area 

 

Пријављен:____________________________        Одјављен:___________________________ 
Arrival                                                                         Departure 
 
лука/пристаниште пристајања: 
Port/Harbour of Call 

 
 

лучки оператер: 
Port Operator 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон 

бродски агент: 
Ship Agent 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

власник или бродар: 
Owner or Ship Operator 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

власник робе/крцатељ: 
Consignee: 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

царински заступник: 
Customs Agent: 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

 
врста таксе   
Port Dues 

фактуром се задужује 
Charged by Invoice 

aдреса 
Address 

   
   
   
 
 
 



  

ЕВИДЕНЦИЈА ТЕРЕТА 
CARGO EVIDENCE 
 
редни 
број 
No 

основица за обрачун накнаде 
base for the dues calculation 

јединица 
мере 

unit of 
measure 

количина 
quantity 

                                               теретни бродови 
                                                  cargo vessels 

1. расути терети - bulk cargo   
1.1. житарице - cereals тона /MT  
1.2. угаљ - coal тона/MT  
1,3. руде - ores тона/MT  
1.4. шљунак, песак и камени агрегати - gravel, sand and stone 

aggregates 
m3  

1.5. 
отпадни материјали и секундарне сировине - waste 
materials 

тона/MT  

1.6. остали расути терети - оther bulk cargo тона/МТ  
2. генерални терети, комадна и пакована роба - general cargo, 

piece and packed goods 
тона/MT  

3. контејнери - containers TEU  
4. путничка возила -passenger cars возило/ 

vehicle 
 

5. теретна возила - trucks тона/MT  
6. нафта и нафтни деривати -оil and oil products  тона/MT  
7. остали течни терети – other liquid bulk тона/MT  

 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
EVIDENCE OF SUPPORTING DOCUMENTS 
редни 
број 
No 

документ 
Document 

број документа 
Document number 

датум 
Date 

напомена 
Note 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

Напомена: 
Notes 
 
 
 
 
 
 
 заповедник брода               овлашћено лице 
 Boatmaster                                                 Authorized person                                       
 
________________             _______________      

 



  

Прилог  VII 

Oбразац сажете пријаве за коришћење услуга лучког терминала или путничког 
пристаништа отвореног за међународни саобраћај  

 

  Датум___________                                                                Број пријаве__________ 
  Date                      Number of Notification 
 

П  Р  И  Ј  А  В  А  
N O T I F I C A T I O N  

 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЛУЧКОГ ПУТНИЧКОГ ТЕРМИНАЛА ИЛИ ПУТНИЧКОГ 

ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ  
FOR THE USE OF SERVICES OF THE PORT’S PASSENGER TERTMINAL OR PASSENGER 

HARBOUR OPEN FOR INTERNATIONAL TRAFFIC   
 

 
Назив пловила:________________________         Дужина пловила преко свега: _______  m         
Ship name                                          Length overall                
         
  
Пријављен:___________________________        Одјављен:___________________________ 
Arrival                                                                          Departure 
 
Лежарина 
Demurrage due within the harbour area 
 

Пријављен:___________________________        Одјављен:___________________________ 
Arrival                                                                         Departure 
 
 
Лука/пристаниште пристајања  
Port/Harbour of Call 

 

лучки оператер: 
Port Operator 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон 

бродски агент: 
Ship Agent 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон 

власник или бродар: 
Owner or Ship Operator 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

Туристички оператер: 
Tour operator: 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон 
 

 

врста таксе   
Port Dues 

фактуром се задужује 
Charged by Invoice 

aдреса 
Address 

   
   
   
 

 
 



  

Број путника – долазак:_____________             Број путника –одлазак_________________ 
Number of passengers – arrival                                    Number of passengers - departure    
 
Број путника - укрцано:_____________             Број путника искрцано:________________ 
Number of passengers – aboard                                      Number of passengers - landed 
 
Број путника за обрачун:____________             Број чланова посаде:___________________ 
Number of passengers – for account                               Number of crew members 

 

 
 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
EVIDENCE OF SUPPORTING DOCUMENTS 
 
редни 
број 
No 

документ 
Document 

број документа 
Document number 

датум 
Date 

напомена 
Note 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
 
Напомена: 
Notes 
 
 
 
 
 

 

 

заповедник брода               овлашћено лице 
Boatmaster                                                 Authorized person                                       
________________             _______________       

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог  VIII 

Oбразац сажете пријаве за коришћење услуга теретне луке/пристаништа од стране 
друмског, односно железничког превозника 

 
Датум___________                                                                Број сажете пријаве__________ 
Date                    Number of Notification 
    

 
 

П  Р  И  Ј  А  В  А  
N O T I F I C A T I O N  

 
                                        ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ТЕРЕТНЕ ЛУКЕ  

FOR THE USE OF SERVICES OF THE CARGO PORT BY ROAD OR RAIL CARRIERS 
 

 

лука у којој се терет 
укрцава/искрцава: 
Port of loading/unloading 

 

лучки оператер: 
Port operator 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон 

превозник: 
Carrier 

Пун назив, адреса, ПИБ, матични број и контакт телефон  

 
врста таксе   
Port Dues 

фактуром се задужује 
Charged by Invoice 

aдреса 
Address 

   
   
   
 
ЕВИДЕНЦИЈА ТЕРЕТА 
CARGO EVIDENCE 
 
редни 
број 
No 

основица за обрачун накнаде 
base for the dues calculation 

јединица 
мере 

unit of 
measure 

количина 
quantity 

                                               камион/вагон 
                                                Truck/Wagon 

1. расути терети - bulk cargo   
1.1. житарице - cereals тона/MT  
1.2. угаљ - coal тона/MT  
1,3. руде - ores тона/MT  
1.4. шљунак, песак и камени агрегати - gravel, sand and stone 

aggregates 
m3  

1.5. 
отпадни материјали и секундарне сировине - waste 
materials 

тона/MT  

1.6. остали расути терети - оther bulk cargo тона/MT  



  

2. генерални терети, комадна и пакована роба - general cargo, 
piece and packed goods 

тона/MT  

3. контејнери - containers TEU  
4. путничка возила -passenger cars возило/ 

vehicle 
 

5. теретна возила - trucks тона/MT  
6. нафта и нафтни деривати -оil and oil products  тона/MT  
7. остали течни терети – other liquid bulk тона/MT  

 
 
ЕВИДЕНЦИЈА  ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
EVIDENCE OF SUPPORTING DOCUMENTS 
 
редни 
број 
No 

документ 
Document 

број документа 
Document number 

датум 
Date 

напомена 
Note 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
Напомена: 
Notes 
 
 
 
 
 
 
 

превозник                          овлашћено лице 
Carrier                                                 Authorized person                               
________________        ________________  

 

 


