ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ
ВОДАМА
Члан 1.
У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16, 104/16 - др. закон,
113/17 - др. закон, 41/18, 95/18 - др. закон и 37/19 - др. закон), у члану 4. став 1.
тачка 23а) речи: „Агенција за управљање лукама” замењују се речима:
„министарство надлежно за послове саобраћаја”.
У тачки 27) после речи: „Агенција за управљање лукама” ставља се
запета и додају се речи: „односно министарство надлежно за послове
саобраћаја”.
После тачке 30б) додаје се тачка 30в), која гласи:
„30в) Минимални ниво рентабилности лучких услуга је критеријум који
се користи приликом утврђивања оправданости за увођење мера унутарлучке
конкуренције које имају за циљ да омогуће пружање исте врсте лучких услуга
везаних за исту врсту терета од стране више лучких оператера унутар једне
луке. Минимални ниво рентабилности лучких услуга (у даљем тексту: МНР) се
постиже када се маргинални и просечни трошкови у једној луци више не
смањују у случају проширења капацитета луке. Увођење унутарлучке
конкуренције у случају када укупни тржишни захтеви за претоваром одређене
врсте терета у једној луци нису најмање двоструко већи од МНР у тој луци,
проузрокује смањивање износа лучких такси до нивоа који значајно умањује
улагања лучких оператера у основна средства (CAPEX) и оперативне трошкове
(OPEX), што негативнo утиче на запосленост и ниво, односно квалитет пружања
лучких услуга;”.
Члан 2.
У члану 90л став 5. реч: „контролни” замењује се речју: „ванредни”.
Члан 3.
У члану 106. став 6. реч: „контролног” замењује се речју: „ванредног”.
Члан 4.
У члану 106в став 2. мења се и гласи:
„Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року од
15 дана од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”.
Члан 5.
У члану 120. став 2. речи: „и привременог сведочанства о способности
брода за превоз путника” бришу се.
Члан 6.
У члану 132. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Стручни испит полаже се пред комисијом коју образује министар на
период од четири године.”.
Досадашњи ст. 4-9. постају ст. 5-10.
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Члан 7.
У члану 134а став 2. речи: „односно дозволе за укрцавање” бришу се.
Члан 8.
Члан 136. мења се и гласи:
„Члан 136.
Као члан посаде на броду може да се укрца само лице које има
бродарску књижицу коју издаје лучка капетанија.
Бродарска књижица је исправа којом се доказује оспособљеност за
вршење послова на броду члана посаде, здравствено стање, својство у коме је
члан посаде укрцан на брод, као и трајање запослења на броду.
Бродарска књижица је лична исправа лица коме је издата.
Страном држављанину се издаје бродарска књижица ако су испуњени
услови уређени подзаконским актом из става 5. овог члана.
Министар прописује услове, начин и поступак издавања и замене
бродарске књижице домаћем и страном лицу, садржину и обрасце бродарске
књижице, лица и органе надлежне за уношење и оверу података, као и
садржину, образац и начин вођења регистра издатих бродарских књижица.
Бродарска књижица се издаје са роком важења од десет година.”.
Члан 9.
Назив члана 205. брише се.
У члану 205. став 1. мења се и гласи:
„Управљање лукама и пристаништима врше Агенција за управљање
лукама (у даљем тексту: Агенција) и министарство, без обзира на својински
статус луке и пристаништа, у складу са овим законом.”.
Члан 10.
Члан 207. мења се и гласи:
„Члан 207.
Агенција обавља следеће регулаторне, стручне и развојне послове:
1)

издаје и одузима одобрење за обављање лучке делатности;

2) закључује уговор о обављању лучке делатности на основу добијеног
одобрења;
3) води уписник лучких оператера којима је издато одобрење, односно
лучких оператера из члана 217. став 1. овог закона;
4)

наплаћује лучке накнаде;

5)

доноси и јавно објављује лучке тарифе;

6) прати рад лучких оператера који обављају лучке делатности у
складу са природом њиховог пословања и обавезама преузетим према
Агенцији;
7) обезбеђује услове за остваривање међулучке и унутрашње лучке
конкуренције;
8)
тржишту;

врши промоцију лука и пристаништа на домаћем и међународном
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9) у складу са приходима оствареним по основу наплате лучких
накнада инвестира у изградњу, модернизацију и одржавање лучке
инфраструктуре која је у јавној својини, осим када је то обавеза лучког
оператера по основу издатог одобрења, односно дате лучке концесије, као и
контроле над одржавањем лучких грађевина и објеката;
10) одржава ред у луци, изузев послова који су у надлежности лучких
капетанија;
11) заштите лучког подручја и акваторије од загађења;
12) води евиденцију корисника државне помоћи мале вредности (de
minimis државна помоћ) у складу са прописима којима се уређује државна
помоћ мале вредности;
13) води евиденцију о објектима лучке инфраструктуре у својини
Републике Србије на којима Агенција има уписано право коришћења, као и
катастарским парцелама које чине лучко земљиште;
14) обавља и друге послове у складу са овим законом.
Министарство обавља следеће послове:
1) у случају капиталног пројекта улагања у изградњу
инфраструктуре врши права инвеститора у име Републике Србије;

лучке

2) спроводи поступак за доделу лучке концесије за услуге са правом на
експлоатацију конкретне услуге, када се концесија даје за обављање лучке
услуге, односно лучке концесије за јавне радове са правом на комерцијално
коришћење изведених радова, када се концесија даје за изградњу лучких
грађевина и објеката;
3)

утврђује висину концесионе накнаде;

4)

закључује уговор о концесији;

5)

води уписник лучких оператера којима је дата лучка концесија;

6) утврђује постојање отежаних услова пловидбе (водостај који
онемогућава безбедно одвијање пловидбе, ледостај и сл.) који могу, у
зависности од утврђене расположивости флоте пловила домаће заставе за
превоз нафте и деривата нафте, да угрозе снабдевање тржишта нафтом и
дериватима нафте из увоза, на основу чега доноси одлуку о одобравању
пристајања бродова који вију страну заставу у пристаништа.”.
Члан 11.
У члану 214а став 1. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”.
У ставу 4. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”.
У ставу 5. после речи: „у државној својини” ставља се запета и додају се
речи: „осим када су лучко земљиште и лучка инфраструктура дати у концесију”.
У ставу 8. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”, а речи:
„ради давања сагласности Агенције” бришу се.
Став 9. мења се и гласи:
„Министарство покреће поступак за утврђивање лучког подручја из става
8. овог члана, ако се документима из става 8. овог члана доказује економска,
финансијска, односно тржишна оправданост проширивања лучког подручја и
ако су испуњени услови из члана 226а овог закона.”.
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Члан 12.
У члану 216а став 8. мења се и гласи:
„Против решења којим се издаје одобрење за обављање лучке
делатности може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења
о којој у другом степену решава министар.”.
После става 8. додају се ст. 9-11, који гласе:
„Лучки оператер који има одобрење за обављање лучке делатности
дужан је да води евиденцију о пословању које се односи на лучку делатност,
укључујући податке о приходима и расходима, средствима и обавезама, као и
друге пословне податке, који се односе на обављање лучке делатности.
Лучки оператер је дужан да током пословне године води евиденцију о
пословању које се односи на лучку делатност, на основу веродостојних
рачуноводствених исправа.
Министар прописује врсте података, методологију и начин приказивања
резултата пословања који су везани за лучко пословање, као и рокове за
извештавање.”.
Члан 13.
У члану 217. став 8. мења се и гласи:
„Против решења из става 7. овог члана може се изјавити жалба у року од
15 дана од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”.
Члан 14.
У члану 218. после става 11. додаје се став 12, који гласи:
„Ако се одобрење за обављање лучке делатности даје са правом закупа
изграђене лучке инфраструктуре и супраструктуре, односно са правом
службености грађења објеката лучке инфраструктуре и/или супраструктуре на
лучком земљишту, уговори о закупу, односно заснивању права службености
грађења су саставни део уговора из члана 216а став 4. овог закона.”.
Члан 15.
У члану 218а став 1. речи: „У уговору из члана 216а став 4. овог закона”
замењују се речима: „У уговору о заснивању права службености грађења који је
саставни део уговора из члана 216а став 4. овог закона”.
У ставу 3. речи: „члана 216а став 4. овог закона” замењују се речима:
„става 1. овог члана”.
У ставу 5. речи: „члана 216а став 4. овог закона” замењују се речима:
„става 1. овог члана”.
Члан 16.
У члану 219. став 1. после речи: „континуитета” ставља се запета и
додаје реч: „врсте”.
Члан 17.
У члану 225a после става 8. додаје се став 9, који гласи:
„Против одобрења из става 7. овог члана може се изјавити жалба у року
од 15 дана од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава
министар.”.
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Члан 18.
У члану 225б после става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Против одобрења из става 4. овог члана може се изјавити жалба у року
од 15 дана од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава
министар.”.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.
Члан 19.
Члан 226а мења се и гласи:
„Члан 226а
Министарство ће ограничити број лучких оператера који могу да пружају
одређену лучку услугу у једној луци у складу са одредбама овог закона, ако:
1) нема расположивог лучког земљишта у саставу лучког подручја на
коме се може обављати лучка услуга, под условом да је лучко земљиште
неопходно за пружање лучке услуге и ако Стратегијом из члана 8. овог закона
није предвиђено проширивање лучког подручја у конкретној луци;
2) непостојање ограничења може да утиче на безбедан рад и заштиту
животне средине у оквиру лучког подручја;
3) физичке карактеристике лучке инфраструктуре или начин обављања
саобраћаја унутар луке онемогућавају рад више лучких оператера унутар
лучког подручја;
4) укупни тржишни захтеви за претоваром одређене врсте терета у
једној луци нису најмање двоструко већи од МНР у тој луци, при чему ће се
сматрати да је МНР испуњен ако интерна стопа повраћаја (IRR) лучког
оператера износи најмање 12%, односно у случају давања лучке концесије, ако
стопа повраћаја уложених средстава (ROCI) износи најмање 12%.”.
Члан 20.
У члану 227. став 2. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима:
„Министарство је дужно”.
У ставу 3. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”.
У ставу 4. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство
је дужно”.
У ставу 5. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”, а речи:
„Агенција ставила” замењују се речима: „министарство ставило”.
Став 7. мења се и гласи:
„Ако су предмет концесије истовремено обављање лучке услуге и
изградња лучких грађевина и објеката, на поступак давања лучке концесије
примењују се одредбе овог закона и закона којим је уређено јавно-приватно
партнерство и концесије.”.
После става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
„Изузетно од члана 227а овог закона, ако су предмет концесије
истовремено обављање лучке услуге и изградња лучких грађевина и објеката,
рок на који се даје лучка концесија одређује се у складу са законом којим је
уређено јавно-приватно партнерство и концесије.”.

6
У ставу 8. који постаје став 9. реч: „Агенција” замењује се речју:
„министарство”.
У ставу 10. који постаје став 11. речи: „Агенција је дужна” замењују се
речима: „министарство је дужно”.
Члан 21.
У члану 227б став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”.
У ставу 2. речи: „ Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство
је дужно”.
У ставу 3. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „министарство
је дужно”.
У ставу 4. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”.
У ставу 5. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство” у
одговарајућем падежу.
У ставу 6. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”.
Став 7. мења се и гласи:
„На извештај о пројекту министарство даје сагласност.”.
У ставу 8. речи: „Агенција дала” замењују се речима: „министарство
дало”.
Члан 22.
У члану 227е став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „министарство”.
У ставу 3. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „Министарство
је дужно”.
У ставу 5. реч: „Агенцији” замењује се речју: „министарству”.
Члан 23.
У члану 227ж став 3. брише се.
У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. речи: „док се средства од
накнаде за оперативну употребу луке, односно пристаништа као добра у општој
употреби усмеравају Агенцији која их користи у складу са одредбом члана 229.
овог закона” бришу се.
Члан 24.
У члану 227и став 1. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”, а
запета и речи: „док ће копију тог извештаја доставити министарству” бришу се.
У ставу 2. реч: „Агенција” замењује се речју: „Министарство”.
У ставу 3. реч: „Агенције” замењује се речју: „министарства”.
У ставу 4. речи: „Агенција је дужна” замењују се речима: „министарство
је дужно”.
У ставу 5. речи: „Агенције” замењује се речју: „министарства”.
Члан 25.
У члану 228. став 2. брише се.
Члан 26.
Члан 229. мења се и гласи:
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„Члан 229.
Накнаде за коришћење лука и пристаништа уређене су законом којим се
уређују накнаде за коришћење јавних добара, осим накнаде за оперативну
употребу луке, односно пристаништа као добра у општој употреби која је
уређена овим законом.”.
Члан 27.
У члану 237. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„Против одобрења из става 1. овог члана може се изјавити жалба у року
од 15 дана од дана пријема одобрења о којој у другом степену решава
министар.”.
Досадашњи ст. 5-11. постају ст. 6-12.
Члан 28.
У члану 237б став 4. мења се и гласи:
„Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба у року од
15 дана од дана пријема решења о којој у другом степену решава министар.”.
Члан 29.
У члану 239. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Против одобрења за обављање лучке делатности у оквиру пристаништа
за сопствене потребе може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана
пријема одобрења о којој у другом степену решава министар.”.
Досадашњи ст. 4-6. постају ст. 5-7.
Члан 30.
У члану 240. став 4. мења се и гласи:
„Против решења којим се издаје одобрење за привремено претоварно
место може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења о
којој у другом степену решава министар.”.
Члан 31.
У члану 275. став 1. тачка 1) речи: „или дозволу за укрцавање” бришу се.
Члан 32.
У чл. 227в, 227ђ и 227з реч: „Агенција” у одређеном падежу замењује се
речју: „министарство” у одговарајућем падежу.
Члан 33.
Министар ће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона
донети подзаконски акт из члана 8. став 5. овог закона.
Члан 34.
Агенција је дужна да усклади своје акте са одредбама овог закона у року
од два месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 35.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

