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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 ЈЕ 

ДАНА 11.04.2014. ГОДИНЕ ДОНЕО ОДЛУКУ БРОЈ 110-51/1-700/2014 О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЛУЧКИХ И 

ПРИСТАНИШНИХ ТАКСИ. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИМЕНЕ ОДЛУКЕ О ВРСТИ, ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА 

ЛУЧКИХ И ПРИСТАНИШНИХ ТАКСИ, ВАЖЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА 01.07.2014. 

ГОДИНЕ. 
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      ОПШТИ УСЛОВИ ПРИМЕНЕ 
 
 
1.1. Општи услови 
 
Општи услови примене Одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних 
такси (у даљем тексту ОДЛУКА), су:  

 
1. Обрачун и наплата лучких и пристанишних такси Агенција за управљање 

лукама врши према Одлуци, Закону о пловидби и лукама на унутрашњим 
водним путевима и прописима који регулишу наплату такси. 

2. Oбвезник лучких такси дужан је да у складу са Одлуком, потпуно и тачно 
попуни сажету пријаву и да је благовремено достави Агенцији за управљање 
лукама. Уколико обвезник таксе не поступи према наведеном, против њега ће 
бити покренут поступак у складу са законом. 

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

4. Плаћање таксе  мора да се изврши најкасније 7 (седам) дана од дана када је  
брод испловио  из луке, односно пристаништа. 

5. Уколико је подносилац дао нетачне податке у сажетој пријави, против њега ће 
бити покренут поступак у циљу наплате накнадно утврђеног износа, а на 
основу стварно утврђених података из веродостојне пратеће документације. 

6. У случају неизмирене обавезе таксе за коришћење обале, пренос права 
располагања на терету, не може се преносити са обвезника који је пријавио 
обавезу на друго лице све до потпуног измирења обавезе према Агенцији за 
управљање лукама. 

7. 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. Услов за ослобађање 
плаћања таксе по овом основу је  захтев власника брода и прихватање захтева 
од стране  Агенције за управљање лукама. Агенција за управљање лукама јавно 
објављује листу бродова, бродара, технолошку функцију која је основ за 
ослобађање од наплате, место и период у коме се та функција обавља. 

 
1.2. Радно време  
 

1. Редовно радно време у Агенције за управљање лукама је: 
Понедељак – петак од 08,30 до 16,30 сати. 
Субота, недеља и државни празници су нерадни дани. 
Према потреби Агенција за управљање лукама организоваће свој рад ван 
редовног радног времена. 
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1.3.  Пријављивање обавезе плаћања лучких и  пристанишних такси. 
 
1. Обвезник таксе је у обавези да потпуну и тачну сажету пријаву за насталу 

обавезу, укључујући и пратећу документацији, достави електронском поштом 
или факсом, а по потреби поштом, на адресу: 

 
  АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА 
  Немањина 22-26 
  11000 Београд 
  Телефон:  +381 (0)11-311-20-08 
  Факс:   +381 (0)11-311-20-08 
  Моб:   +381 (0)62-889-06-34 

Url:  www.aul.gov.rs 
E-mail:  prijava@aul.gov.rs 

 
 
1.4. Испостављање фактура 

 
1. Агенција за управљање лукама је дужна да фактуру за лучке и пристанишне 

таксе достави у најкраћем року правном или физичком лицу које се фактуром 
задужује, а које је декларисано у сажетој пријави. Фактура се доставља  
електронском поштом или факсом и поштом. 

2. Инструкције за плаћање лучких и пристанишних такси су саставни део 
фактуре. 

 
1.5. Плаћање фактура 
 

1. Обвезници лучке и пристанишне таксе обавезни су да фактурисане износе 
плате у року од 7 дана од дана када је обавеза настала. У случају 
неблаговременог плаћања Агенција за управљање лукама ће започети поступак 
наплате у складу са законом, што укључује и приписивање законом предвиђене 
законске затезне камате и трошкова наплате. 

2. Приликом уплате предметне таксе, потребно је навести назив правног или 
физичког лица које је задужено фактуром. У колони „сврха плаћања“ налога за 
пренос/уплату обавезан је унос предмета плаћања такси (ТАКСА ПО 
ФАКТУРИ БРОЈ). 
Предметне таксе се уплаћају искључиво у динарима на следећи број текућег 
рачуна Агенције код Управе за Трезор - Министарство финансија,  

 
840-1007627-58 

са уносом „позива на број одобрења“ у зависности од броја фактуре и „шифра 
плаћања“ 221. 
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ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС 

 
   
   
 
1.6. Рекламација фактуре 
 

1. У случају неправилне примене Одлуке, обвезници таксе, односно лица 
задужена фактуром имају право на рекламацију у року од 3 дана од дана 
издавања фактуре.  

2. Рекламације које се упућују Агенцији за управљање лукама морају бити 
образложене.  

3. Агенција за управљање лукама је дужна да обвезнику одговори на рекламацију 
у року од 3 дана по пријему рекламације. 

 
 
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АГЕНЦИЈИ: 
 

Агенција за управљање лукама 
Немањина 22-26 
Београд 
 
Матични број: 17847422 
Шифра делатности: 8413 
ПИБ:   108012345 
Телефон:  +381 (0)11-361-66-09 
Факс:                           +381 (0)11-311-20-08 
Url:   www.aul.gov.rs 
E-mail:   office@aul.gov.rs 

 
 
Београд, 11.  април 2014. године 

   ПРЕДСЕДНИК 
    УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
                                                                                             -------------------------- 

                                      Зоран Грујичић 


