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Табела 1. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОБАЛЕ ПРЕМА ВРСТИ РОБЕ 

                                                                                                                                              

 

Редни 

број 
Предмет за обрачун накнаде Основица Износ у РСД 

                                               теретни саобраћај 

1. расути терети   

1.1. житарице t 20,00 

1.2. уљарице t 20,00 

     1.3. угаљ t 20,00 

1.4. руде t 10,00 

     1.5. шљунак, песак и камени агрегати m3 8,00 

     1.6. вештачка ђубрива t 20,00 

     1.7. отпадни материјали и секундарне сировине t 20,00 

1.8. остали расути терети t 20,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба t 24,00 

     2.1. дрво и материјали на бази дрвета t 24,00 

     2.2. металуршки производи t 24,00 

     2.3. остали генерални терети, комадна и пакована роба t 24,00 

3. контејнери TEU* 371,00 

4. путничка возила возило 20,00 

5. теретна возила t 27,00 

6. нафта и нафтни деривати t 20,00 

7. течни терети t 20,00 

                                               путнички саобраћај 

1.   путници путник 120,00 

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) је јединица за мерење броја транспортних контејнера различитих величина. 

Један TEU одговара  димензијама ISO контејнера од 20 стопа. 

 

Табела 2. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ОБАЛЕ ПРЕМА ВРСТИ РОБЕ, ЗА РОБУ 

ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА НАМЕЊЕНУ ИЗВОЗУ 

Редни 

број 
Предмет за обрачун накнаде Основица Износ у РСД 

                                               теретни саобраћај 

1. расути терети   

1.1. житарице t 10,00 

1.2. уљарице t 17,00 

     1.3. угаљ t 17,00 

1.4. руде t 9,00 

     1.5. шљунак, песак и камени агрегати m3 7,00 

     1.6. вештачка ђубрива t 17,00 

     1.7. отпадни материјали и секундарне сировине t 17,00 

1.8. остали расути терети t 17,00 

2. генерални терети, комадна и пакована роба t 22,00 



     2.1. дрво и материјали на бази дрвета t 22,00 

     2.2. металуршки производи t 22,00 

     2.3. остали генерални терети, комадна и пакована роба t 22,00 

3. контејнери TEU 334,00 

4. путничка возила возило 18,00 

5. теретна возила t 24,00 

6. нафта и нафтни деривати t 17,00 

7. течни терети t 17,00 

 

 

Табела 3. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПРИСТАЈАЊЕ ПЛОВИЛА 

Ред. 

број 
Предмет накнаде Основица за обрачун накнаде 

Висина накнаде 

(РСД/јед. мере) 

1. 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  

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  

2. путнички бродови са кабинама  
дужина брода преко свега у метрима (m), као 

и време проведено у луци или пристаништу 
2,00  

 

Табела 4. ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕЖАРИНУ ПЛОВИЛА  

Ред. 

број 
Предмет накнаде Основица за обрачун накнаде 

Висина накнаде 

(РСД/јед. мере) 

1. брод за превоз терета метар (m) дужине брода преко свега и 

недељива 24 сата 

46,00 

2. путнички брод са кабинама метар (m) дужине брода преко свега и 

недељива 24 сата 

29,00 

 

 

 


