
Датум___________                                                                Број пријаве__________ 

Date                   Notification number 

    
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 накнаде   

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                                        
 

________________             _______________      


	TextField1: 



