
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 
 

Решења у Нацрту закону о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама (у даљем тексту: Нацрт закона) имаће позитиван утицај на већину 
учесника у унутрашњем водном транспорту. 
 Нацртом закона прецизирају се услови под којима лучке капетаније могу да издају 
сагласност за тзв. пристајање ван граничног места бродовима у међународном саобраћају у 
складу са одредбама закона којим се уређује заштита државне границе. Предложена 
допуна представља прву меру у циљу сузбијања претовара робе на нелегалним 
претоварним местима, односно изван проглашених лука и пристаништа у складу са 
одредбама Закона.  
 Проширена су овлашћења инспектора безбедности пловидбе у односу на контролу 
и спречавање претоварних делатности од стране привредних друштава која нису стекла 
одобрење за обављање лучке делатности. С тим у вези, планирано је у наредном 
петогодишњем периоду набавка 12 инспекцијских чамаца и службених аутомобила, 
имајући у виду тешко финансијско-материјално стање под којим данас инспектори 
безбедности пловидбе обављају послове из своје надлжености.   
 Детаљније су разрађене одредбе о одређивању распреме бродова с циљем увођења 
реда у коришћење обала и водног простора на територијама јединица локалне самоуправе. 
Последично, проширена су овлашћења инспектора безбедности пловидбе у односу на 
проблем у питању. 
 Нацрт закона утицаће и на здравствене установе у којима се врше прегледи чланова 
посаде бродова унутрашње пловидбе. С тим у вези, предлаже се увођење обавезног 
лиценцирања специјалиста медицине рада који су у здравственим установама надлежни за 
прегледе чалнова посаде бродова.    

Решења у Нацрту закону имаће позитиван утицај на рад лука, као и на тржиште 
лучких услуга у Републици Србији. Након усвајања Закона о потврђивању Европског 
споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (АGN) 
(„Службени гласник РС-Међународни уговори”, број 13/13), као и усвајања Уредбе ЕУ 
1315/2013 о Tранс-европској транспортној мрежи, Нацртом закона предложена је промена 
класификације лука на начин који ће омогућити да луке које су данас отворене за 
међународни саобраћај задрже могућност да и даље остану отворене за бродове свих 
застава, али и да се истовремено домаће законодавство хармонизује са захтевима AGN-a и 
Уредбе ЕУ 1315/2013. Последично, предложено је напуштање досадашње класификације 
на луке отворене за међународни саобраћај и луке отворене за домаћи саобраћај и иста се 
замењује класификацијом на луке од међународног значаја и на луке од покрајинског 
значаја, односно значаја за локалну самоуправу, при чему ће све врсте лука бити отворене за 
међународни саобраћај. Захтеве AGN-a и Уредбе 1315/2013 о минималном количини од 
500.000 тона претовара, као и строжије инфраструктурне и друге захтеве које прописују AGN, 
Протокол о комбинованом транспорту на унутрашњим водним путевима уз Европски 
споразум о значајним међународним линијама комбинованог транспорта и повезаних 
инсталација AGTC, као и Уредба 1315/2013, мораће да испуне луке које су класификоване као 
луке од међународног значаја, при чему ће само оне имати приступ фондовима Европске 
уније јер ће испуњавати захтеве прописане Уредбом 1315/2013 и бити препознате као део 
TEN-T европске мреже, односно као тзв. Core Network Ports у оквиру TEN-T европске мреже. 
Такође, кроз овлашћење Агенције за управљање лукама за утврђивање и проширивање лучког 
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подручја отвара се могућност увођења нових лучких оператера на домаће тржиште лучких 
услуга. Предвиђеним системом проширивања лучких подручја, додељивања одобрења 
односно лучких концесија од стране Агенције, луке треба да постану центар развоја ширег 
привредног подручја који се налази у залеђу сваке луке, с обзиром да ће омогућити 
привлачење нових инвестиција те отварање нових радних места. У односу на финансирање 
развоја лучке инфраструктуре, поред средстава које ће Агенција остваривати по основу 
наплате лучких накнада које је потом дужна да реинвестира у лучку инфраструктуру, 
финансирање развоја лучке инфраструктуре врши ће се и кроз систем доделе одобрења и 
лучких концесија које ће укључивати обавезу лучког оператера да улазе у развој лучке 
инфраструктуре. 

У складу са захтевима учесника на тржишту предложено је смањивање броја лучких 
накнада, и то само на две накнаде које се наплаћују у дневном пословању (накнада за 
употребу обале коју плаћају крцатељи терета и накнада за пристајање коју плаћају 
бродовласници, односно бродари), накнаду за оперативну употребу луке, односно 
пристаништа (која се плаћа за добијено одобрење за обављање лучке делатности и коју 
плаћају лучки оператери који тек улазе на тржиште лучких услуга Републике Србије након 
претходно спроведеног поступка за јавно прикупљање понуда), као и лежарину (која се плаћа 
само ако брод користи оперативну обалу у неку другу сврху осим за претовар терета, имајућу 
виду да изграђена оперативна обала ствара највећу додатну вредност за луку те се за њено 
коришћење у неке друге сврхе осим за претовар терета додатно плаћа, што је пракса у свим 
лукама). Одредбе о лучким накнадама ће престати да се примењују након усвајања закона 
којим ће се уредити плаћање накнада за коришћење јавних добара. 
 У делу којим се уређују луке, у складу са одредбом члана 11. став 2. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11) извршено је 
детаљно нормирање материје давања лучких концесија, у складу са одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/12). С тим у вези, извршена је подела на две врсте концеија, и то лучка концесија 
за услуге, када се концесија даје за обављање лучке услуге и лучка концесија за јавне 
радове, када се концесија даје за изградњу лучких грађевина и објеката. Лучке концесије 
ће се издавати само лучким оператерима који желе да уђу на тржиште лучких услуга након 
ступања на снагу Нацрта закона. 
 Нацртом закона су предвиђене две могућности зе решавање дугогодишњег 
проблема немогућности привођења намени делова лучког земљишта на коме су поједини 
лучки оператер кроз процес приватизације стекли право коришћења али на коме нису 
изградили објекте лучке инфраструктуре и супраструктуре до дана ступања на снагу 
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 2010. године. Наиме, иако су кроз 
процес приватизације стекли право коришћења на лучком земљишту, услед чињенице да 
на истом нису изградили нити један лучки објекат до ступања на снагу Закона, ови лучки 
оператери да би започели са градњом лучких објеката претходно морају да добију 
одобрење за обављање лучке делатности од Агенције, док с друге стране Агенција због 
постојања њиховог права коришћења на лучком земљишту не може да покрене поступак 
доделе одобрења јер претходно исто мора да се пренесе на њу. У циљу решавања проблема 
у питању, предвиђено је да се право коришћења на овом лучком земљишту преноси на 
Агенцију уз накнаду тржишне вредности тог земљишта у тренутку покретања поступка 
преноса права коришћења, умањену за трошкове прибављања права коришћења тих 
катастарских парцела од стране лучког оператера. Изузетно, уколико Агенција нема на 
располагању потребна финансијска средства за ову намену, она може да закључи уговор са 
овим лучким оператером о преносу права коришћења на тим катастарским парцелама на 
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Агенцију уз обавезу издавања одобрења за обављање одређене лучке делатности на 
лучком земљишту или делу лучког земљишта на којима је лучки оператер имао укњижено 
право коришћења, на рок који не може да буде дужи од 15 година. На овај начин, добија се 
могућност да се дугорочно превазиђу непожељни ефекти спроведених приватизација лука, 
повраћајем могућности државе да слободно располаже лучким земиштем без икаквог 
правног терета, док се лучким оператерима отвара могућност да изграде планиране и 
потребне лучке објекте, те да од истих стичу приходе. 

У односу на део Нацрта закона којим се уређује издавање одобрења за обављање 
лучке делатности, одредбама Нацрта закона врши се само прецизирање постојећих 
одредаба Закона или отклањају уочене грешке у тексту Закона.      
 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима) 

 
У односу на трошкове које ће примена Нацрта закона створити за грађане и 

привреду, исти ће створити додатне трошкове за поједине учеснике унутрашњег водног 
транспорта.  

Субјекти који данас без одобрења обављају лучку делатност мораће да поднесу 
захтеве за уређивање свог правног статуса. У том смислу, претходно ће морати да израде 
документацију прописану Законом (генерални план, студија локације и студија 
изводљивости) за потребе ових објеката. Ако предметна документација оправдава 
проглашење лучког подручја за потребе тих пристаништа, или ако оправдава проширење 
лучког подручја на ове потенцијалне терминале, биће дужни да уреде имовинско-правно 
стање у погледу земљишта у складу са одредбама Закона, те да, у зависности од случаја, 
или припреме законом прописану документацију ради учествовања у поступку за јавно 
прикупљање понуда за издавање одобрења за обављања лучке делатности на предметним 
локацијама, или да поднесу захтев за издавање одобрења у управном поступку ако се ради 
о пристаништима за сопствене потребе. У оба случаја, поред трошкова припреме 
документације, ови субјекти биће дужни да плате износ лучке накнаде за оперативну 
употребу луке, односно пристаништа као добра у општој употреби.  С обзиром да 
основицу ове накнаде представља тржишна вредност лучког земљишта које чини 
конкретно лучко подручје, коригована за коефицијент који се одређује према положају 
луке, односно пристаништа на мрежи унутрашњих водних путева Републике Србије и 
инфраструктурне повезаности са другим видовима транспорта, те намени лучког подручја, 
износ ове накнаде разликоваће се од случаја до случаја. 

Такође, Нацрт закона створиће трошкове и за субјекте који имају интерес за 
изградњу потпуно нове луке и пристаништа, односно проширивање постојећих лучких 
подручја, у смислу трошкова израде документације прописане Нацртом закона.   

Након разговора које су представници Агенције за управљање лукама имали са 
корисницима лучких услуга и лучким оператерима, постигнута је сагласност о смањивању 
износа лучких накнада чија наплата тек треба да крене,  као и смањивању броја лучких 
накнада. С тим у вези, предложено је укидање две врсте накнада, тако ће се наплаћивати 
само две накнаде које се наплаћују у дневном пословању (накнада за употребу обале коју 
плаћају крцатељи терета и накнада за пристајање коју плаћају бродовласници, односно 
бродари). Поред ових накнада, лучки оператери који тек улазе на тржиште лучких услуга 
Републике Србије плаћаће накнаду за оперативну употребу луке, односно пристаништа као 
добра у општој употреби. Коначно, посебна врста лучке накнаде коју плаћају бродари је 
лежарина која се плаћа само ако брод користи оперативну обалу у неку другу сврху осим за 
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претовар терета. Ова врста лучке накнаде је стандардна врста лучке накнаде у упоредном 
праву, имајућу виду да изграђена оперативна обала ствара највећу додатну вредност за луку те 
се за њено коришћење у неке друге сврхе осим за претовар терета додатно плаћа. Одредбе о 
лучким накнадама ће престати да се примењују након усвајања закона којим ће се уредити 
плаћање накнада за коришћење јавних добара. 

По основу наплате лучких накнада, без накнаде за оперативну употребу луке, односно 
пристаништа као добра у општој употреби, планирани приходи Агенције за управљање 
лукама који ће се користити за дневно пословање и реинвестирање у развој лучке 
инфраструктуре у државној својини дати су у Табели 1. 

 

Бр. ВРСТА РОБЕ јединица 
мере 

2015. 
Рсд/ј.м. количина РСД 

1 Расути терети         
1.1. Житарице тона 26 1,500,000 38,940,000 
1.2. Угаљ тона 26 450,000 11,682,000 
1.3. Руде тона 26 800,000 20,768,000 

1.4. Песак, шљунак и камени 
агрегати м3 15 1,000,000 15,340,000 

1.5. Отпадни материјали и 
секундарне сировине  тона 26 200,000 5,192,000 

1.6. Остали расути терети тона 26 200,000 5,192,000 

2 Генерални терети, комадна и 
пакована роба тона 32 600,000 19,116,000 

3 Контејнери  TEU 466 4,000 1,864,400 
4 Путничка возила возило 73 0 0 
5 Теретна возила  тона 39 0 0 
6 Нафта, нафтни деривати, тона 26 500,000 12,980,000 
7 Остали течни терети тона 26 0 0 
8 Путнички бродови брод 17,393 800 13,914,560 

  У К У П Н О        144,988,960 
Табела 1. – прoцена годишњих прихода Агенције за управљање лукама по основу наплате две 
врсте лучкких накнада 
 

Битно је указати да су планирани износи лучких накнада пројектовани на бази растура 
робе, те да неће довести до подизања укупног оптерећења крцатеља робе, под условом да 
садашњи лучки оператери сразмерно умање износе својих лучких такси. Ова претпоставка о 
заштити крцатеља робе је основана имајући у виду да су поједини лучки оператери у вредност 
лучких такси које наплаћују корисницима луке неретко, супротно одредбама закона, 
укључивали и коришћење оперативне обале што је од 2010. године приход државе. Уколико 
лучки оператери одлуче да сразмерно износу лучких накнада које су приход државе подигну 
износ својих лучких такси, укупно оптерећење крцатеља робе биће подигнута у просеку за 
0,20 евро цента у зависности од врсте робе, при чему преузимају ризик смањења 
конкурентности својих услуга. Како би се спречило овакво поступање на дужи рок, у складу 
са Предлогом директиве ЕУ о приступању тржишту лучких услуга и финансијској 
транспарентности лука, Нацртом закона предвиђен је поступак тзв. финансијске 
транспарентности, у оквиру кога Агенција за управљање лукама, али и лучки оператери 
достављају корисницима лука информације о свим елементима на основу којих се утврђује 
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систем обрачуна или висина свих лучких наканда, али и лучких такси. На овај начин 
спречиће се једноставно подизање износа лучких такси само због губитка прихода на који 
лучки оператери од 2010. године и нису имали правни основ за наплату.    

Одредбе Нацрта закона којим се детаљније разрађује материја лучких накнада 
последица су неусвајања закона којим би се уредило плаћање накнада за коришћење јавних 
добара. Неусвајање овог закона проузроковало је проблем немогућности почетка небуџетског 
финансирања рада Агенције за управљање лукама више од годину дана. Последично, Нацртом 
закона уређују се питања обвезника ове накнаде, начина утврђивања основица лучких накнада 
(начин обрачуна), те изузетке од примене лучких накнада. Такође, прописано је да ће се 
висина лучких накнада утврђивати одлуком Агенције на коју Влада даје сагласност. 
Коначно, у прелазним одредбама је прописано да ће одредбе члана 228. и чл. 229а-229е 
Нацрта закона престати да важе даном усвајања закона којим ће се уредити накнаде за 
коришћење јавних добара.     

У односу на лучке концесије, до данас није додељена ниједна лучка концесија за луке у 
Републици Србији, с обзиром да постојећи законски оквир није препознао поједине 
специфичности које су везане за доделу лучких концесија, већ је одредбом члана 11. став 2. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама предвиђено да се осим питања 
поступка, сва друга питања од значаја за давање концесија за поједину област или 
делатност могу уредити посебним законом којим се уређује та област или делатност. С тим 
у вези,  а имајућ и у виду и да је 2014. године усвојена Директива 2014/23/ЕУ о додели 
концесионих уговора, препозната је потреба да се поједина специфична питања која се 
односе на доделу лучких концесија уреде Нацртом закона. С тим у вези, преузете су 
одредбе наведене ЕУ Директиве, извршено је одговарајуће позивање на процесне одредбе 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, те посебно уређене обавезе планирања 
давања лучких концесија од стране Агенције за управљање лукама. Извршена је упоредна 
анализа законодавстава других земаља те поједина решења из упоредног права у односу на 
доделу лучких концесија преузета и прилагођена домаћем правном систему. Указује се да је 
тзв. thresholds, односно горњи износ вредности лучке делатности од 5.186.000 евра који 
обавезује Агенцију за управљање лукама на покретање поступка доделе лучке концесије, 
утврђен Директивом 2014/23/ЕУ о додели концесионих уговора, и то као јединствен износ 
без обзира о којој врсти концесије се ради. У односу на одредбе којима се уређује 
концесиона накнада истиче се да је Нацртом закона предвиђено да се концесиона накнада 
у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама састоји од 
сталног и варијабилног дела, при чему је начин утврђивања ова два дела концесионе накнаде 
прилагођен специфичностима лучких концесија. Такође, у складу са одредбама Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о буџетском систему, концесиона 
накнада је приход буџета Републике Србије, док се средства од накнаде за оперативну 
употребу луке, односно пристаништа као добра у општој употреби која су саставни део 
концесионе накнаде усмеравају Агенцији за управљање лукама која их користи за 
финансирање рада Агенције, као и финансирање изградње и модернизације лучке 
инфраструктуре.     

Додатне трошкове Нацрт закона ће проузроковати за здравствене установе у којима се 
врше здравствени прегледи бродараца, с обзиром да ће специјалисти медицине рада који су у 
здравственим установама надлежни за прегледе бродараца морати да заврше курс који је 
предвиђен Нацртом закона. Предметни курс организује и спроводи Републички институт 
за медицину рада који одређује котизацију за учешће на истом. Имајући у виду да се 
сличан курс организује за потребе лиценцирања специјалиста медицине рада који су 
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надлежни за прегледе помораца, очекивани трошак по основу котизације за учешће 
процењује се на 50.000 динара.    

 С обзиром на одредбе Нацрта закона којима се детаљније разрађују одредбе о 
распреми бродова с циљем увођења реда у коришћење обала и водног простора на 
територијама јединица локалне самоуправе, очекује се да ће поједини бродари одмах 
након усвајања одговарајућих одлука јединица локалних самоуправа бити у обавези да 
уклоне своје бродове са садашњих локација, која су у великом броју случајева у центру 
или ширем центру градова или општина, на нове локације на којима ће бити дозвољена 
распрема бродова. Наведени трошкови обухватиће износ за вршење ванредних прегледа 
бродова, као и трошкове погонског горива и ангажовања чланова посаде ради премештања 
бродова на нову локацију.   

У односу на опремање лучких капетанија, односно инспекцијске службе у наредном 
петогодишњем периоду планирана је набавка 12 чамаца у износу око 100.800.000 РСД за 
спровођење редовних активности лучких капетанија и испостава у Сектору за водни 
саобраћај и безбедност пловидбе и Сектору за инспекцијски надзор, као и набавка 
службених аутомобила за 12 лучких капетанија и испостава у вредности од 12.000.000 
РСД. 
 
Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 
 
 Имајући у виду досадашње трошкове лекарског прегледа које су плаћали бродарци, 
у износу од 5.000 до 9.000 динара по бродарцу, финансијски трошкови које ће здравствене 
установе имати услед обавезе да овлашћени специјалисти медицине рада запослени у тим 
здравственим установама заврше прописани курс ради стицања потребне лиценце, 
оправдавају трошкове које ће завршетак курса за њих створити. Такође, постојање 
лиценцираних специјалиста медицине рада обезбедиће већу сигурност када је у питању 
припрема наших држављана за рад на бродовима, у смислу превентивног откривања 
евентуалних физичких или психичких неспособности за рад на бродовима. Ово нарочито 
имајући у виду већу изложеност бродараца утицају вибрација, буке, испаравањима, као и 
посебне захтеве у погледу видних и аудиовестибуларних способности бродараца. 
 Поред тога што се Нацртом закона смањује број лучких накнада, почетак наплате 
лучких накнада омогућиће да држава преко Агенције за управљање лукама по први пут 
инвестира у развој лучке инфраструктуре чиме ће се последично омогућити подизање 
нивоа пружања услуга од стране лучких оператера. За данашње луке у Републици Србији 
карактеристично је релативно лоше стање лучке инфраструктуре, док је лучка 
супраструктура застарела због чега су претоварне операције ниског квалитета: 
непродуктивне, неефикасне, дуготрајне, повећавају трошкове и за кориснике и за 
пружаоце услуга. Технолошка производност опреме не задовољава временске норме 
претовара, чиме се повећава време задржавања транспортних јединица у лукама и 
последично утиче на висину бродске возарине и димензионисање флоте (директни 
транспортни трошкови) и утиче на повећање индиректних транспортних трошкова (везана 
новчана средства), а што све утиче на крајњу цену коштања робе. Реинвестирањем 
средстава које ће Агенција за управљање лукама остварити по основу наплате лучких 
накнада у даљи развој лучке инфраструктуре, отвориће се могућност за увођење нових 
лучких оператера на тржиште што ће имати позитиван утицај на повећање ценовне 
конкурентности лучких услуга. Такође, изградњом нове лучке инфраструктуре отвориће се 
могућност за увођење у рад савремене лучке супраструктуре, чиме ће се смањити време 
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задржавања транспортних јединица у лукама, смањити индиректни транспортни 
трошкови, а што ће позитивно утицати на крајњу цену коштања робе. 
 

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  
и тржишну конкуренцију 

 
 Примена овог закона имаће ефеката на стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију.  

У том смислу, поступак либерализације лучког тржишта започет усвајањем Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим водама наставља се овим Нацртом закона, увођењем 
додатне могућности за улазак на тржиште лучких услуга путем лучких концесија. Такође, 
спречавање обављања претоварне делатности на нелегалним претоварним местима 
довешће до увођења у легалан систем рада субјеката који данас нису препознати и који 
својим радом не доприносе буџету Републике Србије, те представљају нелегалну 
конкуренцију лучким оператерима који обављају своју делатност у складу са законом.     

Такође, увођењем система овлашћивања здравствених установа за здравствене 
прегледе бродараца, отвориће се могућност да више субјеката обавља ову врсте 
здравствених прегледа. 
 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 
 

Имајући у виду да се Предлогом закона не мењају битно питања која су до данас 
била уређена Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, није постојала обавеза 
за спровођењем јавне расправе у складу са одредбом члана 77. Закона о државној управи 
(„Службени гласник” , бр. 79/05 и 101/07). 

У току припреме текста овог закона обављени су разговори са представницима 
Привредне коморе Србије, и то Групације за луке и пристаништа,  на ко јима су њихови 
представници упознати са решењима из Нацрта закона. Групација за луке и пристаништа 
доставила је своје предлоге за измене и допуне Закона који нису прихваћени из разлога јер 
се њима предлаже промена основних темеља Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама (укидање статуса лука као добара од општег интереса како би се омогућила 
конверзија лучког земљишта у приватну својину, нова класификација лука и то на начин 
да се као врста лука предвиђају луке у односу на које је спроведен поступак приватизације 
након 4. јуна 2003. године, дакле супротно Уставу и законима, затим претварање Агенције 
у Дирекцију у саставу Министарства саобраћаја (што није у складу за захтевима прописа 
ЕУ и чиме се не остварује буџетске уштеде већ се подижу буџетски расходи јер се орган у 
саставу финансира из буџета), укидање права држави да наплаћује лучке накнаде упркос 
томе што све државе са развијеним лучким сектором наплаћују коришћење лука кроз 
лучке накнаде и др.)   
 

Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 
доношењем закона намерава 

 
 Након ступања на снагу овог закона потребно је у сарадњи са надлежним органима 
и организацијама у прописаним роковима усвојити следеће подзаконске акте чија је 
садржина овим закона прецизирана: 
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1) Стратегија развоја водног саобраћаја од 2015. до 2025. године (Влада на предлог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и 
безбедност пловидбе, рок за усвајање је крај 2014. године); 

2) Акциони план за спровођење утврђених приоритета развоја водног саобраћаја 
(Влада на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је први квартал 2015. године); 

3) Правилник о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију 
(Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и 
безбедност пловидбе, рок за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог 
закона); 

4) Правилник о условима за одређивање места боравка брода у распреми, најмањем 
броју чланова посаде током трајања распреме, захтеве у односу на одржавање брода, 
сидрење брода, вођење бродских књига и исправа, безбедност и сигурност брода у 
распреми, као и врсте прегледа брода у распреми (Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 
усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

5) Правилник о захтеву, условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих 
произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и 
испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, 
услужних привредних друштава и испитних институција (Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, рок 
за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

6) Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 
претоварна места (Влада на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за усвајање је 
Министарство саобраћаја, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, рок за 
усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

7) Правилник о врсти и начину вођења статистичких података за луке и пристаништа, 
као и рокове за достављање прописаних података од стране лучких оператера (Агенција за 
управљање лукама, рок за усвајање је годину дана од дана ступања на снагу овог закона); 

8) Правилник о обавезној садржини плана и програма делатности и студије 
економске оправданости које привредна друштва подносе у поступку позива за јавно 
прикупљање понуда (Агенција за управљање лукама, рок за усвајање је годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона); 

9) Средњорочни (трогодишњи) план давања лучких концесија (Агенција за 
управљање лукама, рок за усвајање је 1.1.2017. године) 

10) Одлука о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада (Агенција 
за управљање лукама, рок за усвајање је 1.12.2014. године). 

Поред усвајања наведених подзаконских аката, спровођење овог закона не захтева 
нове институционалне мере (финансијске, техничко-технолошке, организационе и 
кадровске мере). Од других мера и активности које имају за циљ пуну примену законских 
решења и система контроле примене потребно је у наредном петогодишњем периоду 
спровести процес техничко-технолошке опремљености инспекцијске службе.  

 
 
      

 


