
П Р Е Д Л О Г 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

Члан 1. 

У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник 
РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 
65/13-др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исправка, 95/18, 86/19 и 90/19-
исправка), у члану 19. став 2. речи: „солемнизује јавни бележник” замењују се 
речима: „је саставио, потврдио или оверио јавни бележник, односно извршних 
одлука које је донео јавни бележник у оквиру законом поверених јавних 
овлашћења”.  

Члан 2. 

У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за 
списе и радње органа у Републици Србији, у Тарифном броју 7, став 2. речи: 
„За жалбу против решења царинарнице донетом у управном поступку” замењују 
се речима: „За жалбу против решења царинског органа донетог у управном 
поступку”. 

Члан 3. 

У Тарифном броју 19. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Изузетно од става 1. тачка 3) овог тарифног броја: 

1) за решење по захтеву за брисање из регистра јавних 
складишта за пољопривредне производе  550 

2) за захтев за брисање објеката из регистра одобрених 
објеката за обављање делатности клања животиња, обраде, 
прераде и складиштењa производа животињског порекла, хигијене 
хране за животиње, сакупљања, прераде и уништавања споредних 
производа животињског порекла и објеката за пуњење и паковање 
меда и брисање из регистра објеката који обављају ветеринарску 
делатност, производњу и промет лекова на велико и медицинских 
средстава за употребу у ветерини и услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације 550ˮ. 

Члан 4.  

У Тарифном броју 25. речи: „регистар сталних вештака, односно тумача”, 
на оба места, замењују се речима: „регистар, евиденцију или именик носилаца 
правосудних професија”.  

Члан 5. 

У Тарифном броју 43а додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За поновно добијање овлашћења за обављање обуке лица за 
вршење послова приватног обезбеђења из тач. 1)-6) овог тарифног  
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броја, након истека рока важења овлашћења, наплаћује се такса у 
висини од 30% таксе прописане тач. 1)-6) овог тарифног броја.ˮ. 

Члан 6. 

Тарифни број 43ђ мења се и гласи:  

„Тарифни број 43ђ 

За пријаву за полагање испита припадника добровољне 
ватрогасне јединице 320ˮ. 

Члан 7. 

У Тарифном броју 46. став 1. тачка 4) после речи: „по захтеву за” додају 
се речи: „давање сагласности на инвестиционо-техничку документацију, 
односно”. 

У тачки 6) запета и речи: „односно по захтеву за давање овлашћења 
правном лицу за уговорно обављање послова организовања заштите од 
пожара у субјектима разврстаним у категорије угрожености од пожара” бришу 
се.  

Члан 8. 

У Тарифном броју 58а, после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„За давање сагласности за обављање граничне царинске 
контроле ван царинског подручја граничног прелаза изласком 
овлашћеног царинског службеника 6.200ˮ. 

Досадашњи ст. 2-5. постају ст. 3-6. 

Члан 9. 

У Тарифном броју 64а став 9. износ: „56.820” замењује се износом: 
„102.400ˮ. 

У Напомени став 3. тачка 5) речи: „сваку наредну активну супстанцу” 
замењују се речима: „сваки наредни усев”.  

У ставу 4. тачка 2) речи: „процена ефикасности и додатних података,” 
бришу се.  

Додаје се тачка 3) која гласи: 

„3) за процену ефикасности и додатних података за сваки 
наведени усев увећава се по процени за 10.110. 

У ставу 6. тачка 2) после речи: „података” додају се речи: „за сваки 
наведени усев”.  

Члан 10. 

У Тарифном броју 64ж тачка 3) речи: „преко 200” замењују се речима: „од 
201 до 300”.  

Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 6.060”. 

Члан 11. 

У Тарифном броју 64з тачка 3) речи: „преко 200” замењују се речима: „од 
201 до 300”.  
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Додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 17.170. 

Члан 12. 

Тарифни број 64и мења се и гласи:  

„Тарифни број 64и  

За извршене службене контроле хране биљног порекла, 
мешовите хране и хране за животиње биљног порекла при увозу, и 
то: 

 

1) за захтев за службену контролу пошиљке хране биљног 
порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла 
(преглед и узорковање пошиљке) 1.520 

2) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 
следеће групе производа: сенф; чоколадни производи, производи 
слични чоколади и крем производи са пиринчем; кикирики бутер; 
надев од мака; пшенични глутен; бомбонски производи (драже 
бомбоне са језгром лешника, цереалија, сувог грожђа); уљано семе 
(сунцокрета, уљане репице и лана) намењено за производњу уља; 
фини пекарски производи од кикирикија (укључујући снек 
производе); језгра кајсије, брескве, нектарине, шљиве; пињоли; 
семенке мака, сусама и бундеве; сирови кикирики са и без љуске; 
сирови пистаћи у љусци; уљано семе соје намењено за производњу 
уља; скроб од кромпира и његови производи; нискоалкохолна пића, 
осим пића са воћним соком од јабуке и крушке; воћни дестилати, 
осим воћних дестилата од јабуке и крушке; вишње у етанолу; рогач; 
намаз од леблебија-хумус 

10.110 
3) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

следеће групе производа: шећер за људску употребу, прашак за 
пециво и пудинг, пекарски квасац, етил алкохол, сирће, сирћетна 
киселина прехрамбеног квалитета; беланчевинасти производи од 
поврћа и њихове мешавине за прехрамбену индустрију 

5.400 
4) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

следеће групе производа: печурке и производи од печурака; 
маргарин и други масни намази; фини пекарски производи 
(укључујући снек производе) од кромпира и пиринча; чоколадни 
производи, производи слични чоколади и крем производи без 
додатака; млечна чоколада без пуњења; млечна чоколада са 
пуњењем, осим пуњења са персипан, марципан и нугат масом; 
брезина вода и јаворов сируп 

7.000 
5) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

следеће групе производа: резано воће и поврће; клице (спремне за 
конзумирање); мајонез и сродни производи; бамбусови изданци; 
беланчевинасти производи и њихове мешавине за прехрамбену 
индустрију, осим пшеничног глутена и беланчевина од поврћа; 
бомбоне са воћним пуњењем; остали бомбонски производи; 
алкохолна пића; прехрамбени и пољопривредни производи на 
другом месту непоменути 

11.120 
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6) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 
следећих група производа: сирово уље; освежавајућа безалкохолна 
пића; вино; јестиво кукурузно уље; заслађени кестен пиреи; воћни 
сокови, укључујући и реконституисане, осим непастеризованих 
воћних сокова спремних за конзумирање; воћни нектари и сродни 
производи, укључујући и реконституисане; воћни сокови у праху 
(дехидрирани воћни сокови); непастеризовани воћни сокови спремни 
за конзумирање; чоколадни производи, производи слични чоколади 
и крем производи са језграстим и орашастим плодовима, сувим 
воћем (осим сувог грожђа) и кикирикијем; млечна чоколада са 
пуњењем од персипан, марципан и нугат масе; пиринач, ољуштена 
зрна; воћна вина, осим вина од јабуке и крушке; шира; 
нискоалкохолна пића од јабуке и крушке; воћни дестилати од јабуке 
и крушке; супе, сосови, додаци јелима и сродни производи (запршка, 
смеше за прехрамбене производе и слични производи) 

12.640 
7) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

следећих група производа: фини пекарски производи (укључујући 
снек производе), осим оних од кукуруза, пиринча, кикирикија и 
кромпира; зачини; чоколадни производи, производи слични чоколади 
и крем производи са сувим грожђем; скроб и производи од скроба од 
пшенице и кукуруза; воћна вина од јабуке и крушке 

16.180 
8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

групе производа: фини пекарски производи (укључујући снек 
производе) од кукуруза, храна за животиње биљног порекла 

19.710 
9) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

следеће групе производа: воће и поврће осим семенки мака, 
бундеве и сусама и рогача и без сировог кикирикија са и без љуске и 
пистаћа у љусци; пиво; сурогати кафе од житарица и екстрати 
сурогата кафе од житарица и њихови производи са и без додатног 
млека и шећера; жита непрерађена (житарице које нису биле 
подвргнуте никаквој механичкој ни топлотној обради осим сушења, 
чишћења и разврставања), осим пиринча; млински производи, 
укључујући производе од пиринча; пекарски производи, готови 
производи од жита (жита за доручак), теста и тестенине; хмељ и 
производи од хмеља; сирова кафа и сирова кафа без кофеина; 
производи од кафе са и без додатног млека и шећера (пржена кафа 
и екстракти кафе, капућино и остали производи); чај, биљни чај и 
њихови производи; полуготова јела и лист винове лозе у свим 
облицима; биљна влакна (инулинска и остала влакна); кора од 
поморанџе; зрна какаа; шећерна репа 

25.780 
10) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за 

групе производа: маслиново уље, јестиво и уље од комине маслине, 
јестиво; производи од воћа и поврћа, укључујући чипс од воћа и 
поврћа; воћни џемови; екстра џемови; желеи; екстра желеи; 
мармелада; пекмези; намази од воћа и поврћа; пасте од воћа и 
поврћа; термостабилни филови од воћа и поврћа за прехрамбену 
индустрију; производи од кокоса (кокосово брашно, кокосово млеко, 
кокосова вода, кокосов-палмин шећер, копра (oсушено језгро 
кокоса); производи од соје (смрзнуте махуне од соје, љуспице и 
комадићи соје, тофу, паста од соје, напици од соје) 

31.000 
11) за лабораторијско испитивање порекла етанола у ракијама 

воћа 
32.400 
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НАПОМЕНА: 

Износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се за 
вагонске, камионске, контејнерске и авионске пошиљке до 20 тона, 
за бродске пошиљке до 100 тона и денчане пошиљке до пет колета, 
а за сваку наредну тону или колето износ се увећава по тони, 
односно колету, за 60 динара, а највише 4.000 динара.  

Ако се преглед и узорковање обавља у тoку нoћи (од 22 часа 
до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa, 
износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја се увећава 100%.”. 

 

Члан 13. 

У Тарифном броју 71. тачка 4) речи: „по захтеву за давање дозволе за 
промет на мало лекова који се користе у ветеринарској медициниˮ замењују се 
речима: „по захтеву за утврђивање услова за обављање делатности 
ветеринарских апотека и упис у регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности.ˮ. 

Члан 14. 

У Тарифном броју 91а став 1. после речи: „10 ари” додају се речи: „или 
промену намене шуме и шумског земљишта у својини сопственика у површини 
до 50 ари, које се у службеној евиденцији води као шума и шумско земљиште, а 
користи се за пољопривредну производњу”, а износ: „1.370” замењује се 
износом: „3.000”. 

Члан 15. 

После Тарифног броја 91а додају се тарифни бр. 91б-91з, који гласе: 

„Тарифни број 91б 

За захтев за утврђивање висине накнаде за промену намене 
шуме и шумског земљишта у случајевима: када је то утврђено 
планом развоја шумске области; ако то захтева општи интерес 
утврђен посебним законом или актом владе; ради изградње објеката 
за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих 
капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу 
прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације 
минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта 
за те намене мања од 15 ha. 

7.600 

Тарифни број 91в 

За захтев за одобрење сече стабала, уништавање подмлатка 
и сакупљање семена строго заштићених и заштићених врста 
шумског дрвећа 

5.000 

Тарифни број 91г 

За захтев за давање сагласности на пројекат извођења радова 
који мењају водни режим у шуми 

5.000 

Тарифни број 91д 

За захтев за давање сагласности на санациони план 
17.000 
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Тарифни број 91ђ 

За захтев за давање сагласности на Пројекат рекултивације 
16.000 

Тарифни број 91е 

За захтев за давање сагласности на плански документ 
газдовања шумама, и то: 

 
1) за захтев за давање сагласности на основу газдовања 

шумама 
40.000 

2) за захтев за давање сагласности на измену и допуну основе 
односно програма газдовања шума  

20.000 
3) за захтев за давање сагласности на Привремени програм 

газдовања шумама 
20.000 

Тарифни број 91ж 

За захтев за давање сагласности на планска документа у 
области ловства, и то: 

1) за давање претходне сагласности на ловну основу, програм 
газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи 

24.000 
2) за давање претходне сагласности на измену и допуну 

(ревизију) ловне основе, програм газдовања за ограђени део ловишта 
и програм насељавања дивљачи 

15.500 

Тарифни број 91з 

За захтев за давање сагласности на акте корисника ловишта 
3.000”. 

Члан 16. 

У Тарифном броју 98. став 6. износ: „12.860” замењује се износом: 
„8.000ˮ. 

Члан 17. 

У Тарифном броју 108, у Напомени додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 1. овог 
тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%. 

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 2. овог 
тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 25%.”. 

Члан 18. 

У Тарифном броју 117. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 
1. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.”. 

 

Члан 19. 

У Тарифном броју 125. додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За случајеве електронског подношења захтева и електронског 
издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа  
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се у износу умањеном за 15%.”. 

Члан 20. 

У Тарифном броју 126, у Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„За случајеве електронског подношења захтева и електронског 
издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у 
износу умањеном за 15%.”. 

Члан 21.  

У Тарифном броју 131. став 3. износ: „21.990” замењује се износом: 
„41.620”. 

Члан 22. 

После Тарифног броја 134љ додаје се Тарифни број 134м, који гласи: 

„Тарифни број 134м 

За приговор на пријаву жига 
18.740. 

Члан 23. 

У Тарифном броју 135. став 3. после тачке 1г) додају се тач. 1д) и 1ђ) 
које гласе:  

„1д) за одобрење за истраживање геотермалних ресурса 
33.420 

1ђ) за одобрење за инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања 

33.420”. 
Тачка 5в) брише се.  

Тачка 5г) мења се и гласи: 

„5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката 
и/или извођење рударских радова 

101.870. 
После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи: 

„7а) за издавање одобрења за пробни рад рударских објеката 
38.190”. 

После тачке 14б) додаје се тачка 14в), која гласи: 

„14в) за издавање одобрења за управљање рударским 
отпадом 

95.480”. 

Члан 24. 

Тарифни број 135а мења се и гласи:  

„Тарифни број 135а 

За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања 
подземних вода, и то: 

 
1) обичне воде:  

 
(1) до 5 l/секунди 

28.640 
(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 

42.970 
(3) преко 50 l/секунди 

57.290 
2) минералне и термалне воде:  

 
(1) до 5 l/секунди 

47.740 
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(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 
57.290 

(3) преко 10 l/секунди 
76.680. 

Члан 25. 

Тарифни број 135б мења се и гласи:  

„Тарифни број 135б 

За решење, односно потврду о утврђивању и овери 
разврстаних резерви подземних вода, и то: 

 
1) обичне воде:  

 
(1) до 5 l/секунди 

52.510 
(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди 

57.290 
(3) преко 50 l/секунди 

76.380 
2) минералне и термалне воде:  

 
(1) до 5 l/секунди 

57.290 
(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 

62.060 
(3) преко 10 l/секунди 

76.380. 

Члан 26. 

У Тарифном броју 135в износ: „60.140” замењује се износом: „33.420”. 

Члан 27. 

После Тарифног броја 135в додају се тарифни бр. 135г и 135д, који 
гласе: 

„Тарифни број 135г 

За захтев за одобрење експлоатационог простора и количину 
резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса 33.420 

Тарифни број 135д 

За захтев за продужење рока важења одобрења за 
експлоатациони простор 23.870. 

Члан 28. 

У Тарифном броју 143. ст. 3. и 4. бришу се. 

Члан 29.  

У Тарифном броју 147. став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4-6. постају ст. 3-5.  

Члан 30. 

У члану 162а ст. 10-13. после речи: „За”, на почетку сваког става, додају 
се речи: „полагање испита и”. 

У ст. 15-20. после речи: „За”, на почетку сваког става, додају се речи: 
„полагање испита и”. 

Члан 31. 

У Тарифном броју 179. у ст. 1. и 2. речи: „традиционалне”, на оба места, 
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замењују се речју: „комплементарне”.  

Додаје се став 3, који гласи: 

„За захтев за претходни поступак процене квалитета КМЕ 
здравствених радника у области комплементарне медицине 

3.540”. 

Члан 32. 

После Тарифног броја 179. додаје се Тарифни број 179а, који гласи: 

„Тарифни број 179а 

За захтев за издавање дозвола за коришћење нове 
здравствене технологије 

3.540”. 

Члан 33. 

У Тарифном броју 182. додају се ст. 6. и 7, који гласе: 

„За упис у регистар произвођача активних супстанци, по 
захтеву 

10.000 
За упис у регистар лабораторија које врше лабораторијска 

испитивања (у складу са смерницама добре лабораторијске праксе), 
по захтеву 

10.000”. 
У Напомени став 1. мења се и гласи: 

„За решење за допуну дозволе, које се издаје подносиоцу захтева коме 
је већ издато једно решење из овог тарифног броја, плаћа се такса у износу 
умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.  

Додаје се став 2, који гласи: 

„За решење за измену дозволе које се издаје подносиоцу 
захтева коме је већ издато једно решење из овог тарифног броја 

550”. 

Члан 34. 

У Тарифном броју 185а став 1. додаје се тачка 11), која гласи: 

„11) издавање лиценце за предавача-испитивача прве помоћи 
1.920”. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За захтев здравствене установе из тачке 1) овог тарифног броја, 
приватне праксе из тачке 3) и организационе јединице факултета здравствене 
струке за проширење делатности плаћа се 50% таксе прописане у тачки 1), 
односно тачки 3) овог тарифног броја. 

За потврђујуће решење, по захтеву странке плаћа се 50% таксе 
прописане тач. 1-10. овог тарифног броја.”. 

Члан 35. 

У Тарифном броју 215б став 3. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) за извод из листа непокретности Геодетског катастарског 
информационог система, по непокретности 

540”. 
Додаје се тачка 1а), која гласи: 
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„1а) за извод из листа непокретности Геодетског катастарског 
информационог система, у форми оригиналног електронског 
документа, по непокретности 

540”. 
У Напомени додаје се став 17, који гласи: 

„Ако се захтев за списе и радње из овог тарифног броја подноси 
електронским путем, таксена обавеза за тај захтев и списе и радње који се у 
складу са тим захтевом доносе, односно врше настаје по њиховом издавању.”.  

Члан 36. 

У Тарифном броју 215ђ, у Напомени став 1. мења се и гласи:  

„Обрачун висине таксе у овом тарифном броју врши се сразмерно 
јединици мере (снимак, дециметарски квадрат, km2, лист карте), с тим да 
укупно обрачуната такса не може бити мања од прописане таксе за јединицу 
мере.”. 

Члан 37. 

У Тарифном броју 215е став 5. у уводној реченици после речи: 
„растерских” додаје се реч: „(геореференцираних)”.  

Члан 38. 

У Тарифном броју 215ж став 1. додају се тач. 42)-45), које гласе: 

42) Западна Србија, туристичка карта, P1:215 000 
200 

43) Јужна Србија, туристичка карта, P1:215 000 
200 

44) Војводина, туристичка карта, P1:300 000 
200 

45) Источна Србија, туристичка карта, P1:215000 
100”. 

У ставу 4. додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) географски атлас за основну и средње школе: 
 

(1) до 50 примерака, по примерку 
650 

(2) од 51 до 100 примерака, по примерку  
630 

(3) преко 100 примерака, по примерку  
610”. 

Члан 39. 

У Тарифном броју 215и став 1. мења се и гласи: 

„За приступ подацима катастра непокретности путем 
интернета – увид у базу података катастра непокретности 
(претплатнички сервис), и то: 

 
1) од 0 до 20 упита месечно 

2.200 
2) за сваки наредни упит, по упиту 

110”. 
У ставу 2. тачка 9) брише се.  

У ставу 3. речи: „по претплати и општини (градској општини)” замењују 
се речима: „претплата за једну општину (градску општину)”. 

У Напомени после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Такса из става 3. овог тарифног броја увећава се по општини (градској 
општини) за 100 динара.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 
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Досадашњи став 4, који постаје став 5, мења се и гласи: 

„Не плаћа се такса за сервисе националне инфраструктуре 
геопросторних података за регистар просторних јединица, као и за DOWNLOAD 
сервис НИГП-а за шифарник Адресног регистра за територију Републике, као и 
за номенклатуру статистичких јединица.”.  

Члан 40.  

Тарифни број 215л брише се. 

Члан 41. 

У Тарифном броју 215љ додаје се тачка 3а), која гласи: 

„3а) за геодетску лиценцу I реда и печат, за лица којим је 
претходно издата геодетска лиценца II реда 

9.260”. 

Члан 42. 

Тарифни број 215м мења се и гласи: 

„Тарифни број 215м 

За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и 
то: 

 
1) за израду програма комасације, по сату 

2.130 
2) за израду идејних и главних пројекта, по сату 

2.130 
3) за стручну контролу идејног пројекта, по запосленом, по сату 

2.130 
4) за техничку контролу главног пројекта, по сату 

2.130 
5) за стручни надзор над геодетским радовима у области 

основних геодетских радова, топографског премера и гравиметријског 
премера, по сату 

2.090 
6) за стручну обуку из области премера и катастра, по 

запосленом, по сату 
3.230 

7) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по 
сату 

3.770 
8) за консултантске услуге, по сату 

2.130 
9) за израду програма геофизичких радова (област 

геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату 
1.420 

10) за техничку контролу програма геофизичких радова, по 
сату 

2.130 
11) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату 

2.130 
12) за преглед и надзор радова у области државног 

геомагнетског премера, по сату 
2.130 

13) за остале послове који се обављају на терену, по сату 
920 

14) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату 
360 

НАПОМЕНА: 
 

Такса из овог тарифног броја, плаћа се после издавања списа, 
односно вршења радње. 
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Под обуком из тачке 6) не подразумева се обука извршена 
преко Националне академије за јавну управу. 

 
Под пословима из тач. 13) и 14) не подразумева се стручни 

надзор над геодетским радовима у области премера и катастра, као 
ни преглед и пријем геодетских радова у области премера и 
катастра.”. 

 

Члан 43. 

После Тарифног броја 230. додаје се Тарифни број 231, који гласи: 

„Тарифни број 231. 

За полагање стручног испита за лиценцу за обављање 
послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и 
финансирања тероризма 

10.600”. 

Члан 44. 

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на 
снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у 
време настанка таксене обавезе.  

Члан 45. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, 
извршиће се у 2021. години применом индекса потрошачких цена, према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од 
првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. 
априла 2021. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет 
динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, 
одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог 
члана.  

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана 
примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе: 

1) члана 6. Правилника о начину и поступку уписа, садржају пријаве и 
трошковима уписа у регистар произвођача активних супстанци („Службени 
гласник РСˮ, број 4/11); 

2) члана 6. Правилника о начину уписа, садржају пријаве и трошковима 
уписа у регистар лабораторија које врше лабораторијска испитивања 
(„Службени гласник РСˮ, број 4/11). 

Члан 47. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 
члана 97. тач. 15. и 16. Устава Републике Србије, према којима Република 
Србија уређује и обезбеђује, између осталог, финансирање остваривања права 
и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом, као и рад 
републичких органа. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
• Проблеми које Закон треба да реши, односно циљеви који се 

Законом постижу  
 
 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби за 
усаглашавањем предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у 
надлежности органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, 
било да је реч о новим пословима у оквиру надлежности органа, измени списа и 
радњи, односно престанку основа за вршење појединих списа и радњи за које је 
сада прописана такса, а које су инициране од стране надлежних органа.  
 Taкoђe, предлаже се допуна овог закона ради усаглашавања са 
одредбама члана 17. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09...31/19 – у даљем тексту: Закон о буџетском систему), којима је 
прописано да се таксе могу уводити само законом којим се може прописати 
њихова висина или се тим законом може дати право органу локалне власти да 
утврди њихову висину, а да се изузетно посебним законом може дати право 
кориснику јавних средстава који није корисник средстава буџета Републике 
Србије да утврди висину таксе за јавне услуге које пружа.  

Поред наведеног у периоду од последњих измена и допуна Закона 
о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 
51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 
54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 
112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-исправка, 50/18-др. пропис, 95/18, 38/19-др. 
пропис, 86/19, 90/19-исправка и 98/20-др. пропис) - у даљем тексту: Закон), 
донет је одређени број прописа у чијем спровођењу се врше радње, односно 
доносе списи за које се плаћају републичке административне таксе.  

Разлози за доношење овог закона садржани су и у потреби 
усклађивања са Програмом за поједностављење административних поступака 
и регулативе „е-Папирˮ за период 2019-2021. године (у даљем тексту:  Програм 
„е-Папирˮ) и Акционим планом за спровођење програма који је Влада усвојила 
11. јула 2019. године.  

 С тим у вези, одређени број органа доставио је иницијативе за 
измену и допуну Закона, и то: Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарство правде, Министарство 
унутрашњих послова, Завод за интелектуалну својину, Министарство здравља, 
Републички геодетски завод, као и организационе јединице Министарства 
финансија – Управа царина и Управа за спречавање прања новца.  
 Министарство трговине, туризма и телекомуникација предлаже да 
се за давање мишљења о идентификацији робе – потреби контроле спољне 
трговине – за правно лице и предузетника умањи износ таксе из Тарифног 
броја 98. став 6. ради усклађивања са стварним трошковима те услуге, имајући 
у виду да је поједностављен административни поступак и да се не даје 
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мишљење о примени прописа, већ само утврђује да ли је за конкретну робу 
потребна дозвола (даје се мишљење да дозвола није потребна, односно ако је 
потребна дозвола подносилац се упућује на даљи поступак). Наведеним 
предлогом се постиже усклађивање са Програмом „е-Папирˮ. 
  Министарство рударства и енергетике предложило је да се брише 
такса из Тарифног броја 135. став 3. тачка 5в) и измени такса из тачке 5г) истог 
Тарифног броја ради спајања са истом. Наведене измене су предложене на 
основу практичне примене која је показала да захтеве за изградњу рударских 
објеката, извођење рударских радова и изградњу рударских објеката и 
извођење рударских радова треба спојити у једну таксу. 

         Поред тога, предложена је измена Тарифног броја 135а с обзиром 
да је неопходно променити распоне у количини вода за које се наплаћује такса 
и извршити смањење тренутно прописаних такси из разлога што се обим посла 
службеника смањио услед напретка дигиталних технологија. Поред обичних и 
минералних вода посебно се наводе и термалне воде ради усклађивања са 
чланом 3. став 1. тачка 4) Закона о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РСˮ бр. 101/15 и 95/18-др. Закон – у даљем тексту: Закон о 
рударству и геолошким истраживањима). У Тарифном броју 135б предлаже се 
раздвајање такси за решење, односно потврду о утврђивању и овери 
разврстаних резерви подземних вода према типу вода као и према количини 
воде која се оверава у складу са практичном применом која је показала да се 
обим посла приликом издавања решења разликује у зависности од типа и 
количина воде, као и обима инвестиција. Такође, с обзиром да се ради о 
обновљивом извору енергије, предложено је смањење таксе за захтев за 
утврђивање и оверу геотермалних ресурса из Тарифног броја 135в, ради 
подстицања коришћења обновљивих извора енергије и достизања циљева 
дефинисаних Националним акционим планом за коришћење обновљивих 
извора енергије Републике Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 53/13). 

       Предложене су нове таксе у Тарифном броју 135. (за одобрење за 
истраживање геотермалних ресурса, за инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања) сходно чл. 31. и 34. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима. Поред тога, предложена је и нова такса за издавање 
одобрења за пробни рад рударских објеката на основу члана 112. став 2. 
Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и нова такса за издавање 
одобрења за управљање рударским отпадом ради усклађивања са чланом 144. 
став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима. Такође је предложено 
увођење нове таксе за захтев за продужење рока важења одобрења за 
експлоатациони простор сходно члану 61. став 2. тачка 3) Закона о рударству и 
геолошким истраживањима.  

         На основу иницијативе Министарства здравља предложене су нове 
таксе у Тарифном броју 179. за захтев за претходни поступак процене 
квалитета КМЕ здравствених радника у области комплементарне медицине на 
основу члана 139. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РСˮ, бр. 25/19) и члана 11. и Обрасца 2. Правилника о ближим условима и 
начину обављања метода и поступака комплементарне медицине („Службени 
гласник РСˮ, бр. 1/20).  

 Предложено да се у Тарифном броју 182.  у Напомени изврши 
прецизирање у смислу да се за свако следеће решење из овог Тарифног броја  
плаћа такса умањења за 50% од прописане одговарајуће таксе када се ради о 
допуни дозволе.  

Такође,  предложено је да се пропише посебна такса за измену 
дозволе која се издаје подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење у 
износу од 550 динара због једноставне процедуре која не подразумева излазак 
на терен већ само измену података у дозволи (нпр. измену пословног имена 
носиоца дозволе, измену седишта). Наведеним се врши значајно смањење 
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висине таксе која се до сада плаћала за измену дозволе. Предложеним 
смањењима такси врши се усклађивање са Програмом „е-папир“ с обзиром да 
је утврђено да је висина таксе која се до сада наплаћивала била непримерена 
стварним трошковима предметне услуге. 

         Такође је предложена нова такса у Тарифном броју 185а за 
издавање лиценце за предавача-испитивача прве помоћи према члану 242. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РСˮ, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19). 
 Предложено је да се овим законом пропишу и таксе за упис у 
регистар произвођача активних супстанци, као и такса за упис у регистар 
лабораторија које врше лабораторијска испитивања која су до сада била 
прописана Правилником о начину и поступку уписа, садржају пријаве и 
трошковима уписа у регистар произвођача активних супстанци („Службени 
гласник РСˮ, бр. 4/11) и Правилником о начину и поступку уписа, садржају 
пријаве и трошковима уписа у регистар лабораторија које врше лабораторијска 
испитивања („Службени гласник РСˮ, бр. 4/11). Наведеним се врши 
усклађивање са чланом 17. Закона о буџетском систему. 

Такође, предложене су нове таксе у Тарифном броју 185а за 
захтеве које подносе здравствене установе из тачке 1, приватне праксе и 
организационе јединице факултета здравствене струке за проширење 
делатности, као и таксе за потврђујуће решење, по захтеву странке. 

 На иницијативу Завода за интелектуалну својину предлаже се 
смањење такси за 15% за захтев за раздвајање пријаве жига из Тарифног бр. 
108, за захтев за раздвајање жига из Тарифног броја 117,  као и таксе за 
издвојени жиг, односно издвојене жигове, таксе за решење по захтеву за упис 
преноса права или лиценце, односно залоге или других права патента, односно 
малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признавање 
патента, малог патента или топографије, као и таксе за решење по захтеву за 
упис преноса права или лиценце, односно залоге, односно франшизе или 
других права жига, односно права из пријаве за признање жига, односно 
дизајна из Тарифног броја 125, као и таксе за решење по захтеву за упис 
промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, таксе за 
захтев за доношење решења  које се односи на више жигова, односно на више 
пријава за признавање жига, односно дизајна из Тарифног броја 126. Поред 
тога, предлаже се и смањење таксе за издвојену пријаву за признавање жига, 
односно издвојене пријаве за признавање жига за 25% из Тарифног броја 108, у 
случају када се исти подносе електронским путем, јер се ради о 
поједностављењу административног поступка. Предложеним смањењима такси 
врши се усклађивање са Програмом „е-папир“. 

Такође, предложено је да се повећа такса за захтев за давање 
сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за 
колективно остваривање ауторског и сродних права из Тарифног броја 131. 
став 3. због измене поступка за издавање сагласности сходно изменама Закона 
о ауторским и сродним правима („Службени гласник РСˮ, бр. 104/09 ....66/19). 

У Тарифном броју 7. став 2, на иницијативу Управе царина, извршено је 
усклађивање са Царинским законом („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19-
др. закон) и изменама Уредбе о царинским поступцима и царинским 
формалностима („Службени гласник РСˮ, бр. 39/19 и 8/20) имајући у виду да и 
Управа царине и царинарница спроводе одговарајуће поступке (претходно су 
биле надлежне царинарнице), па је и за поступање по жалби на решења донета 
у тим поступцима неопходно користити шири појам царински орган (уместо 
царинарница). Поред тога, предлаже се нова такса за давање сагласности за 
обављање граничне царинске контроле ван царинског подручја граничног 
прелаза изласком овлашћеног царинског службеника, имајући у виду да сходно 
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одредбама чл. 13. и 35. став 2. Закона о граничној контроли („Службени гласник 
РСˮ, бр. 24/18), ако постоје услови за примену закона у ваздушном и водном 
саобраћају, и по одобрењу органа управе надлежног за послове царина и 
других надлежних органа, изузетно на захтев странке, граничне провере се 
могу обавити изузетно ван подручја граничног прелаза (на аеродромима који 
нису отворени за међународни саобраћај и хелиодромима), у ком случају 
трошкови граничне провере падају на терет странке. Висина таксе утврђена је у 
складу са методологијом из Правилника о методологији и начину утврђивања 
трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РСˮ, бр. 14/13, 25/13 - 
исправка, 99/13, у даљем тексту: Правилник). 

На иницијативу Министарства унутрашњих послова врши се 
усаглашавање са Правилником о начину спровођења стручне обуке и полагања 
испита припадника добровољних ватрогасних јединица („Службени гласник 
РСˮ, бр. 83/20). С тим у вези, брисане су таксе из Тарифног броја 43ђ, и то: 
такса за пријаву за спровођење обуке припадника добровољних ватрогасних 
јединица имајући у виду да предметне врсте обуке врши Министарство 
унутрашњих послова у сарадњи са Криминалистичко-полицијским 
универзитетом, као и таксе за пријаву за спровођење обуке и полагање 
стручног испита за руководиоца акције гашења пожара с обзиром да та врста 
обуке није прописана наведеним Правилником. Поред наведеног, предложена 
је измена у Напомени уз Тарифни број 43а у смислу смањења прописаних такси 
за 30% за обављање обуке лица за вршење послова приватног обезбеђења из 
тач. 1)-6) наведеног тарифног броја након истека рока важења овлашћења, 
имајући у виду да се ради о једноставнијем поступању приликом обнове 
овлашћења. Висина таксе је утврђена применом методологије из Правилника. 

 Поред тога, у Тарифном броју 46. тачка 4) прецизира се да се такса по 
захтеву за технички пријем инсталација и уређаја наплаћује за давање 
сагласности на инвестиционо-техничку документацију, а у Тачки 6) истог 
тарифног броја брише се такса по захтеву за давање овлашћења правном лицу 
за уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима 
разврстаним у категорије угрожености од пожара с обзиром да је за наведени 
поступак такса прописана Тарифним бројем 47б. 

На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, врши се усаглашавање са Законом о јавним путевима 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Уредбом о 
категоризацији путева. С тим у вези, брише се такса из Тарифног броја 143. 
став 3. за решење које се доноси на основу захтева за техничко регулисање 
саобраћаја на магистралном и регионалном путу, с обзиром да су престале да 
важе Одлука о утврђивању магистралних путева („Службени лист СФРЈˮ, бр. 
39/84 и 4/87) и Одлука о утврђивању регионалних путева („Службени гласник 
СРСˮ, бр. 20/76 и 14/77 и „Службени гласник РСˮ, бр. 35/91) а мрежа путева је 
категорисана на путеве I  и II реда. Такође, брише се такса из става 4. истог 
Тарифног броја за сагласност за одређивање правца магистралног и 
регионалног пута кроз град или друго насељено место ради усклађивања са 
чланом 6. став 5. Закона о путевима („Службени гласник РСˮ, бр.41/18 и 95/18) 
према коме Министарство издаје општини, односно граду предметну сагласност 
а исти су ослобођени плаћања републичке административне таксе. 

Предложено је и брисање таксе из Тарифног броја 147. став 3. за 
решење по захтеву за продужавање рока важења издатог решења за  техничко 
регулисање саобраћаја на државним путевима, с обзиром да је чланом 158. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РСˮ, бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19) 
прописано да Министарство издаје решење на основу анализе саобраћајног 
пројекта, а да се приликом продужења рока важења решења не врши поновна 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f92902&action=propis&path=09290201.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f93645&action=propis&path=09364501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f98427&action=propis&path=09842701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
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провера претходно достављеног саобраћајног пројекта. За наведену радњу ће 
се плаћати такса из Тарифног броја 9. Закона. 

Предложене су измене назива прописаних такси у Тарифном броју 
162а ст. 10.-20 ради прецизирања да се постојеће таксе односе на полагање 
испита и решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком 
знању из области ADN. 

На иницијативу Републичког геодетског завода извршено је 
прецизирање да се у поступку уписа у катастар непокретности и водова 
исправе које састављају, потврђују или оверавају јавни бележници, односно 
извршне одлуке које доносе, у оквиру законом поверених јавних овлашћења не 
сматрају поступком који се води по службеној дужности. 

У Тарифном броју 215б предложено је да се такса за издавање 
листа непокретности не разликује у зависности од броја страна, с обзиром да 
се лист непокретности издаје из централног регистра катастра непокретности, 
по непокретности. Предложена је такса у истом износу и за лист непокретности 
у форми оригиналног електронског документа, по непокретности. У Напомени уз 
наведени Тарифни број  предложено је да за списе и радње поднете 
електронским путем, таксена обавеза настаје по њиховом издавању. У 
Напомени уз Тарифни број 215ђ предложено је да се обрачун таксе врши 
сразмерно јединици мере, с тим да укупно обрачуната такса не може бити 
мања од прописане за јединицу мере како би се покрили стварни трошкови 
припреме података. Изменом у Тарифном броју 215е прецизира се за шта се 
наплаћује такса, односно да иста обухвата издавање и растерских - 
геореференцираних географских, туристичких, историјских и немих карата. У 
Тарифном броју 215ж предлаже се прописивање пет нових такси за издавање 
нових туристичких карата, односно географског атласа за основну и средње 
школе а висина такси је усклађена са висином постојећих. У Тарифном броју 
215и предложена је измена да се за приступ подацима катастра непокретности 
путем интернета – увид у базу података до 20 упита месечно наплаћује фиксна 
такса, имајући у виду да правна лица праве мање од 20 упита месечно а 
оптерећују инфраструктуру великим бројем претрага. Професионални 
корисници (банке, адвокати, агенције за промет непокретности) који користе 
месечно много више базу података не би имали додатно финансијско 
оптерећење. Предложено је брисање таксе за DOWNLOAD сервис националне 
инфраструктуре геопросторних података – шифарник Адресног регистра за 
територију Републике за приступ том сету података како би подаци били 
доступни за широку употребу органима јавне власти, привреди и грађанима. 
Такође је предложено да се такса за коришћење сервиса националне 
инфраструктуре геопросторних података не плаћа за номенклатуру 
статистичких јединица. Поред наведеног, предложено је и брисање Тарифног 
броја 215л  којима су прописане таксе за посебне радове у поступку 
катастарског и комасационог премера из разлога што на тендерима не могу 
учествовати државни органи, ненадлежности Републичког геодетског завода за 
вештачење, односно што су одређене таксе прописане Тарифним бројем 215б 
став 4. тачка 7). Предложено је прописивање таксе за геодетску лиценцу I реда 
и печат, за лица којим је претходно издата геодетска лиценца II реда. У 
Тарифном броју 215м су предложене измене ради усаглашавања са 
Правилником о садржини, поступку израде и доношења програма комасације 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 62/20), чл. 2 и 3. Правилника о садржини техничке 
документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у 
комасацији („Службени гласник РСˮ, бр. 85/20). 

У Тарифном броју 25,  на иницијативу Министарства правде, 
прописана је такса за пријаве, односно решења за упис у регистар, евиденцију 
или именик свих носилаца правосудних професија (сталних вештака и тумача, 
јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, посредника, јавних 



18 

бележника) чиме је уједначена висина таксе за регистре, евиденције, односно 
именике за све правосудне професије које води наведено министарство у 
тренутно постојећем износу. До сада је посебна такса била прописана за 
пријаву, односно решење по захтеву за упис у регистар сталних вештака, 
односно тумача.    

Предложено је да се у Тарифном броју 19. став 1. пропише 
умањење опште таксе за захтев за брисање када се врши брисање из регистра 
јавних складишта за пољопривредне производе за 1060, динара, тако да иста 
износи 550 динара. Висина таксе утврђена је применом Правилника. До сада се 
за поступак брисања примењивала општа такса за брисање чији је износ већи. 
Предложеним смањењима такси врши се усклађивање са Програмом „е-папир“ 
с обзиром да је утврђено да је такса која се до сада примењивала за поступак 
брисања (општа такса за брисање) била непримерена стварним трошковима 
предметне услуге. 

У Тарифном броју 64а став 9. Предложено је повећање таксе за 
признавање регистрације са 56.200,00 дин. на 102.400,00 дин. имајући у виду 
да се ради о сложеном поступку који захтева виши ниво знања и времена, 
коришћење база података Европске уније, ЕФСА, ЕППО и других међународних 
база и стандарда, с обзиром да се на тај начин добија регистрација за средство 
за заштиту биља на основу процене, без извршених додатних огледа. Измене у 
Напомени уз наведени тарифни број неопходне су како би се одвојило увећање 
таксе по усеву, односно активној супстанци у зависности од врсте процене. 
Наиме, када се врши процена ефикасности увећање таксе је по усеву. Када се 
врши процена активне супстанце, физичко хемијских параметара или 
токсикологије такса се увећава по активној супстанци.  

У Тарифном броју 64ж и 64з предлажу се нове, веће таксе за 
здравствени преглед матичњака врба и топола и објеката за производњу 
селекционисаног, квалификованог и тестираног шумског семена за текућу 
годину за објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП 
Војводине од Новог Сада, односно за здравствени преглед објеката за 
производњу садног материјала шумског и украсног дрвећа и жбуња за текућу 
годину. За постојеће таксе се прецизира да се односе на објекте који су 
удаљени 201 до 300 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од 
Новог Сада. 

Предложеним изменама Тарифног броја 64и Закона, којим су прописане 
таксе за поступак контроле хране биљног порекла, мешовите хране и хране за 
животиње биљног порекла при увозу и лабораторијска испитивања 
безбедности и квалитета по одређеним групама производа, одређени 
производи су другачије класификовани ради усклађивања са изменама прописа 
о квалитету, нпр. доношењем Правилника о квалитету шећера намењеног за 
људску употребу („Службени гласник РСˮ, бр. 88/17), престали су да важе 
Правилник о квалитету шећера („Службени лист СРЈˮ, бр. 7/92 и „Службени 
лист СЦГˮ, бр. 56/03-др. правилник и 4/04-др. правилник) и Правилник о 
квалитету скроба и производа од скроба за прехрамбене сврхе („Службени лист 
СРЈˮ, бр. 33/95и „Службени лист СЦГˮ, бр. 56/03-др. правилник и 4/04-др. 
правилник). Усвајањем Закона о јаким алкохолним пићима („Службени гласник 
РСˮ, бр. 92/15) прописане су и категорије јаких алкохолних пића. Висине 
накнада су прописане у зависности од врсте производа који се испитују, према 
висини трошкова испитивања за одређену категорију/групу производа и то као 
испитивања основних параметара безбедности и као додатна испитивања, при 
чему основним параметрима безбедности припадају и параметри квалитета. 
Такође, висина таксе утврђена је на основу просечне цене испитивања узорака 
хране и хране за животиње  које врше акредитоване лабораторије. 

У Тарифном броју 91а став 1. предложено је проширење наплате 
таксе и за промену намене шумског земљишта до 50 ари које се користи за 
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пољопривредну производњу, као и повећање постојеће таксе за захтев за 
промену намене шума и шумског земљишта ради изградње економских или 
стамбених објеката сопственика шуме на површини до 10 ари због повећања 
стварних трошкова (излазак на терен, контрола документације, повећање 
утрошка времена). 
 Прописују се нове таксе за поднети захтев за утврђивање висине 
накнаде за промену намене шуме и шумског земљишта,  за одобрење сече 
стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена строго заштићених и 
заштићених врста шумског дрвећа, за поднети захтев за давање сагласности на 
пројекат извођења радова који мењају водни режим у шуми, за поднети захтев 
за давање сагласности на санациони план, за поднети захтев за давање 
сагласности на Пројекат рекултивације, за поднети захтев за давање 
сагласности на плански документ газдовања шумама, за захтев за давање 
сагласности на измену и допуну основе односно програма газдовања шума, за 
захтев за давање сагласности на Привремени програм газдовања шумама, за 
поднети захтев за давање сагласности на планска документа у области 
ловства. Правни основ садржан је у чл. 10, 13, 50, 16, 25 и 118. Закона о 
шумама и чл. 49. став 2. Закона о дивљачи и ловству. У свим предложеним 
случајевима ради се о радњама органа који се врше на захтев странке. Висина 
такси утврђена је применом Правилника. Наведене таксе не представљају 
додатно оптерећење грађанима и привреди с обзиром да се тренутно за 
давање сагласности на планове (санације, рекултивације) плаћа накнада 
трошкова поступка издавања сагласности. 

         На иницијативу Управе за спречавање прања новца предложена је 
нова такса Тарифним бројем 231. за полагање стручног испита за лиценцу за 
обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и 
финансирања тероризма  ради усклађивања са чланом 50. Закона о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС” 
бр. 113/17 и 91/19). Наведеним се врши усклађивање са чланом 17. Закона о 
буџетском систему. 
 
 

• Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења 
Закона  

  
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, 

уређивањем материје републичких административних такси законом, даје се 
допринос правној сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у вођењу 
таксене политике, и с тим у вези нема могућности да се проблеми реше без 
доношења закона.  

 
• Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање 

проблема? 
 
Доношење овог закона је најбољи начин за решавање проблема, из 

разлога што се ради о законској материји коју је једино и могуће мењати и 
допуњавати одговарајућим изменама и допунама закона. 

Поред тога, уређивањем материје републичких административних 
такси Законом, даје се допринос правној сигурности и уједно обезбеђује 
транспарентност у вођењу таксене политике. Наиме, закон је општи правни акт 
који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се 
нађу у истој ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени. 
 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
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И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Уз члан 1. 
Извршено је прецизирање да се у поступку уписа у катастар 

непокретности и водова исправе које састављају, потврђују или оверавају јавни 
бележници, односно извршне одлуке које доносе, у оквиру законом поверених 
јавних овлашћења не сматрају поступком који се води по службеној дужности.  

Уз члан 2. 
Овим чланом врши се усклађивање са изменама Царинског 

закона и изменама Уредбе о царинским поступцима и царинским 
формалностима имајући у виду да поступке спроводе и Управа царина и 
царинарнице (измењена је надлежност за доделу статуса Овлашћеног 
привредног субјекта (АЕО) са надлежне царинарнице на Управу царина) и 
доносе решења, из ког разлога је неопходно да се наведе да је прописана такса 
за жалбу против надлежног царинског органа.  

Уз члан 3. 
Предложено је да се у Тарифном броју 19. дода Напомена којом се 

прописује умањење таксе за захтев за брисање из регистра јавних складишта 
за пољопривредне производе с обзиром да је поједностављена процедура за 
поступак брисања  па је општа такса за брисање непримерена стварним 
трошковима предметне услуге. Предложеним смањењем таксе врши се 
усклађивање са Програмом „е-папир“. 

Уз члан 4. 
Уређена је такса за пријаву, односно решење за упис у регистар, 

евиденцију или именик свих носилаца правосудних професија (сталних вештака 
и тумача, јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, посредника, 
јавних бележника) у истом износу имајући у виду да те регистре, евиденције, 
односно именике води исто министарство. Предложеним уједначавањем такси 
постиже се и смањење за упис у регистар осталих носилаца правосудних 
органа (осим сталних вештака и тумача) којима се до сада наплаћивала општа 
такса за регистрацију. 

Уз члан 5.  
Овим чланом се прописује смањење прописаних такси за 30% за 

обављање обуке лица за вршење послова приватног обезбеђења из тач. 1)-6) 
наведеног тарифног броја након истека рока важења овлашћења, имајући у 
виду да се ради о једноставнијем поступању приликом обнове овлашћења. 
Висина таксе је утврђена применом методологије из Правилника. 

Уз члан 6. 
Брисане су таксе из Тарифног броја 43ђ, и то: такса за пријаву за 

спровођење обуке припадника добровољних ватрогасних јединица имајући у 
виду да предметне врсте обуке врши Министарство унутрашњих послова у 
сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом, као и таксе за 
пријаву за спровођење обуке и полагање стручног испита за руководиоца акције 
гашења пожара с обзиром да та врста обуке није прописана наведеним 
Правилником. Наведеним брисањима врши се усаглашавање са Правилником о 
начину спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних 
ватрогасних јединица.  
  Уз члан 7. 

  Изменама у Тарифном броју 46. тачка 4) прецизира се да се такса 
по захтеву за технички пријем инсталација и уређаја наплаћује за давање 
сагласности на инвестиционо-техничку документацију, а у тачки 6) истог 
тарифног броја брише се такса по захтеву за давање овлашћења правном лицу 
за уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима 
разврстаним у категорије угрожености од пожара с обзиром да је за наведени 
поступак такса прописана Тарифним бројем 47б. 
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Уз члан 8. 
У овом члану предлаже се нова такса за давање сагласности за 

обављање граничне царинске контроле ван царинског подручја граничног 
прелаза изласком овлашћеног царинског службеника, имајући у виду да сходно 
одредбама чл. 13. и 35. Закона о граничној контроли („Службени гласник РСˮ, 
бр. 24/18), ако постоје услови за примену закона у ваздушном и водном 
саобраћају, уз одобрење органа надлежног за послове царина и других 
надлежних органа, изузетно на захтев странке, граничне провере могу обавити 
изузетно ван подручја граничног прелаза (на аеродромима који нису отворени 
за међународни саобраћај и хелиодромима), у ком случају трошкови граничне 
провере падају на терет странке.  

Уз члан 9. 
У Тарифном броју 64а став 9. предложено је повећање таксе за 

признавање регистрације са 56.200,00 дин. на 102.400,00 дин. имајући у виду 
да се ради о сложеном поступку који захтева виши ниво знања и времена, 
коришћење база података Европске уније, ЕФСА, ЕППО и других међународних 
база и стандарда, што омогућава регистрацију за средство за заштиту биља на 
основу процене, без извршених додатних огледа. Измене у Напомени уз 
наведени тарифни број неопходне су како би се одвојило увећање таксе по 
усеву, односно активној супстанци у зависности од врсте процене. Наиме, када 
се врши процена ефикасности увећање таксе је по усеву. Када се врши 
процена активне супстанце, физичко хемијских параметара или токсикологије 
такса се увећава по активној супстанци. Поред тога, извршена су и 
одговарајућа прецизирања група производа за које се врше лабораторијска 
испитивања безбедности и квалитета, а висина таксе опредељена је у 
зависности од сложености испитивања и стварних трошкова.  

Уз чл. 10. и 11. 
У Тарифном броју 64ж и 64з предлажу се нове, веће таксе за 

здравствени преглед матичњака врба и топола и објеката за производњу 
селекционисаног, квалификованог и тестираног шумског семена за текућу 
годину за објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП 
Војводине од Новог Сада, односно за здравствени преглед објеката за 
производњу садног материјала шумског и украсног дрвећа и жбуња за текућу 
годину. Наведена такса се тренутно наплаћује у истом износу за све објекте 
удаљености преко 201 km За постојеће таксе се прецизира да се односе на 
објекте који су удаљени 201 до 300 km од Београда, односно за подручје АП 
Војводине од Новог Сада. 

Уз члан 12. 
Предложеним изменама Тарифног броја 64и Закона, којим су 

прописане таксе за поступак контроле хране биљног порекла, мешовите хране 
и хране за животиње биљног порекла при увозу и лабораторијска испитивања 
безбедности и квалитета по одређеним групама производа, одређени 
производи су другачије класификовани ради усклађивања са изменама прописа 
о квалитету.  

Уз члан 13. 
Предложеном изменом у Тарифном броју 71. став 1. тачка 4. прецизира 

се да се у поступку утврђивања испуњености услова за обављање делатности 
ветеринарских апотека и упис у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности наплаћује једна такса (до сада су се 
наплаћивале посебно такса за утврђивање испуњености услова за обављање 
делатности, односно такса за упис у Регистар). Наиме, овом изменом врши се 
испуњавање мере из Програма „е-Папир”с обзиром да је извршена 
оптимизација поступка на основу које се доноси  једно решење о утврђивању 
испуњености услова за обављање делатности и упис у регистар правних лица и 
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предузетника за обављање ветеринарске делатности и стога се смањују 
трошкови привреде у износу од 1.610 динара. 

Уз чл. 14. и 15. 
У Тарифном броју 91а став 1. предложено је проширење наплате 

таксе и за промену намене шумског земљишта до 50 ари које се користи за 
пољопривредну производњу, као и повећање постојеће таксе за захтев за 
промену намене шума и шумског земљишта ради изградње економских или 
стамбених објеката сопственика шуме на површини до 10 ари због повећања 
стварних трошкова (излазак на терен, контрола документације, повећање 
утрошка времена). 
 Прописују се нове таксе за поднети захтев за за промену намене шуме и 
шумског земљишта у случајевима: када је то утврђено планом развоја шумске 
области; ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом 
владе; ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора 
енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу 
прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних 
сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за те намене мања од 
15 ha,  за одобрење сече стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена 
строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа, за поднети захтев за 
давање сагласности на пројекат извођења радова који мењају водни режим у 
шуми, за поднети захтев за давање сагласности на санациони план, за поднети 
захтев за давање сагласности на Пројекат рекултивације, за поднети захтев за 
давање сагласности на плански документ газдовања шумама, за захтев за 
давање сагласности на измену и допуну основе односно програма газдовања 
шума, за захтев за давање сагласности на Привремени програм газдовања 
шумама, за поднети захтев за давање сагласности на планска документа у 
области ловства. Правни основ садржан је у чл. 10, 13, 50, 16, 25 и 118. Закона 
о шумама и чл. 49. став 2. Закона о дивљачи и ловству. У свим предложеним 
случајевима ради се о радњама органа који се врше на захтев странке. 
Предложеном изменом уводи се правна сигурност и транспарентност приликом 
наплате, с обзиром да су се до сада за наведене поступке надлежног органа 
наплаћивали трошкови поступка, који нису били прописани актима. Висина 
такси утврђена је применом Правилника. 

Уз члан 16. 

 Смањен је износ таксе за давање мишљења о идентификацији 
робе – потреби контроле спољне трговине – за правно лице и предузетника из 
Тарифног броја 98. став 6,  на иницијативу Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, ради усклађивања са стварним трошковима те услуге, 
имајући у виду да се не даје мишљење о примени прописа, већ само утврђује 
да ли је за конкретну робу потребна дозвола (даје се мишљење да дозвола није 
потребна, односно ако је потребна дозвола подносилац се упућује на даљи 
поступак). Наведеним предлогом се постиже усклађивање са Програмом „е-
Папирˮ. 

Уз чл. 17-20. 
Предлаже се смањење такси за 15% за захтев за раздвајање 

пријаве жига из Тарифног бр. 108, за захтев за раздвајање жига из Тарифног 
броја 117,  као и таксе за издвојени жиг, односно издвојене жигове, таксе за 
решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или 
других права патента, односно малог патента, односно топографије, односно 
права из пријаве за признавање патента, малог патента или топографије, као и 
таксе за решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно 
залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за 
признање жига, односно дизајна из Тарифног броја 125, као и таксе за решење 
по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне 
својине, таксе за захтев за доношење решења  које се односи на више жигова, 
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односно на више пријава за признавање жига, односно дизајна из Тарифног 
броја 126. Поред тога, предлаже се и смањење таксе за издвојену пријаву за 
признавање жига, односно издвојене пријаве за признавање жига за 25% из 
Тарифног броја 108, у случају када се исти подносе електронским путем. 
Предложеним смањењима такси врши се усклађивање са Програмом „е-папир“. 

Уз члан 21. 
Предложено је да се повећа такса за захтев за давање сагласности 

на предлог тарифе накнада које предлажу организације за колективно 
остваривање ауторског и сродних права из Тарифног броја 131. став 3. због 
измене поступка за издавање сагласности сходно изменама Закона о 
ауторским и сродним правима („Службени гласник РСˮ, бр. 104/09 ....66/19). 
Висина таксе је утврђена применом Правилника. 

Уз члан 22. 
Предложена је нова такса у оквиру новог тарифног броја 134м за 

приговор на пријаву жига услед измене Закона о жиговима („Службени гласник 
РСˮ, бр. 6/20) којим је прописана могућност стављања приговора на одбијање 
пријаве за признање жига у односу на део или на сву робу или услуге из 
пријаве. 

Уз члан 23. 
Предложено је да се брише такса из Тарифног броја 135. став 3. 

тачка 5в) и споји са таксом из тачке 5г) истог Тарифног броја. Наведене измене 
су предложене на основу практичне примене која је показала да захтеве за 
изградњу рударских објеката, извођење рударских радова и изградњу 
рударских објеката и извођење рударских радова треба спојити у једну таксу. 
Поред тога, Предложене су нове таксе у Тарифном броју 135. (за одобрење за 
истраживање геотермалних ресурса, за инжењерскогеолошка-геотехничка 
истраживања) сходно чл. 31. и 34. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима. Поред тога, предложена је и нова такса за издавање 
одобрења за пробни рад рударских објеката на основу члана 112. став 2. 
Закона о рударству и геолошким истраживањима, као и нова такса за издавање 
одобрења за управљање рударским отпадом ради усклађивања са чланом 144. 
став 1. Закона о рударству и геолошким истраживањима. Такође је предложено 
увођење нове таксе за захтев за продужење рока важења одобрења за 
експлоатациони простор сходно члану 61. став 2. тачка 3) Закона о рударству и 
геолошким истраживањима. Висина нових такси утврђена је применом 
Правилника.  

  Уз чл. 24. и 25. 
Изменама у Тарифном броју 135а извршена је промена распона у 

количини вода за које се наплаћује такса и смањење тренутно прописаних такси 
из разлога што се обим посла службеника смањио услед напретка дигиталних 
технологија. Поред обичних и минералних вода посебно се наводе и термалне 
воде ради усклађивања са чланом 3. став 1. тачка 4) Закона о рударству и 
геолошким истраживањима. У Тарифном броју 135б предлаже се раздвајање 
такси за решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви 
подземних вода према типу вода као и према количини воде која се оверава у 
складу са практичном применом која је показала да се обим посла приликом 
издавања решења разликује у зависности од типа и количина воде, као и обима 
инвестиција.  

Уз члан 26. 
Смањује се такса за захтев за утврђивање и оверу геотермалних 

ресурса из Тарифног броја 135в, с обзиром да се ради о обновљивом извору 
енергије као и ради подстицања коришћења обновљивих извора енергије ради 
достизања циљева дефинисаних Националним акционим планом за 
коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије. 

Уз члан 27. 
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Предлаже се прописивање нових Тарифних бр. 135б и 135г, којим 
се уређује износ такси за захтев за одобрење експлоатационог простора и 
количину резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса, 
односно за захтев за  продужење рока важења одобрења за експлоатациони 
простор ради усклађивања са чл. 59. и 61. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима. Висина такси утврђена је применом Правилника. 

Уз чл. 28. и 29. 
Брише се такса из Тарифног броја 143. став 3. за решење које се 

доноси на основу захтева за техничко регулисање саобраћаја на магистралном 
и регионалном путу, с обзиром да су престале да важе Одлука о утврђивању 
магистралних путева и Одлука о утврђивању регионалних путева а мрежа 
путева је категорисана на путеве I  и II реда. Такође, брише се такса из става 4. 
истог Тарифног броја за сагласност за одређивање правца магистралног и 
регионалног пута кроз град или друго насељено место ради усклађивања са 
чланом 6. став 5. Закона о путевима према коме Министарство издаје општини, 
односно граду предметну сагласност а исти су ослобођени плаћања 
републичке административне таксе. 

Предложено је и брисање таксе из Тарифног броја 147. став 3. за 
решење по захтеву за продужавање рока важења издатог решења за  техничко 
регулисање саобраћаја на државним путевима, с обзиром да сходно члану 158. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима Министарство издаје решење на 
основу анализе саобраћајног пројекта, а да се приликом продужења рока 
важења решења не врши поновна провера претходно достављеног 
саобраћајног пројекта. За наведену радњу ће се плаћати такса из Тарифног 
броја 9. Закона (мањи износ од таксе која се брише). Предложеним изменама 
врши се усаглашавање са Законом о јавним путевима и Уредбом о 
категоризацији путева.  

Уз члан 30. 
Предложене су измене назива прописаних такси у Тарифном броју 

162а ст. 10.-20 чиме се врши прецизирање да се постојеће таксе односе на 
полагање испита и решење по захтеву за издавање сертификата о 
специјалистичком знању из области ADN. 

Уз члан 31. 
Предложене су нове таксе у Тарифном броју 179. за захтев за 

претходни поступак процене квалитета КМЕ здравствених радника у области 
комплементарне медицине на основу члана 139. став 2. Закона о здравственој 
заштити и члана 11. Правилника о ближим условима и начину обављања 
метода и поступака комплементарне медицине, Обрасца 2.    

Уз члан 32. 
За захтев за издавање дозволе за коришћење нове здравствене 

технологије (технологија која се по први пут уводи за коришћење у Републици 
Србији, односно на одређеном нивоу здравствене заштите) коју подносе 
надлежном министарству  Здравствена установа, приватна пракса, произвођач, 
односно носилац дозволе за медицинско средство, предложено је да се уведе 
нова такса. Висина таксе утврђена је применом Правилника и усклађена са 
таксом која се наплаћује за подношење других захтева у области медицине. 

Уз члан 33. 
Предложено је да се пропишу таксе за упис у регистар произвођача 

активних супстанци, као и такса за упис у регистар лабораторија које врше 
лабораторијска испитивања која су до сада била прописана Правилником о 
начину и поступку уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар 
произвођача активних супстанци и Правилником о начину и поступку уписа, 
садржају пријаве и трошковима уписа у регистар лабораторија које врше 
лабораторијска испитивања. Наведеним се врши усклађивање са чланом 17. 
Закона о буџетском систему. Прецизира се да се умањење од 50% односи 
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искључиво за допуну дозволе. Такође се прописује посебна такса за издавање 
решења за имену дозволе и тиме врши значајно смањење таксе која се 
плаћала као за допуну дозволе. Предложеним смањењем такси врши се 
усклађивање са Програмом „е-папир“. 

Уз члан 34. 
Предложена нова такса у Тарифном броју 185а за издавање 

лиценце за предавача-испитивача прве помоћи према члану 242. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима. Висина таксе утврђена је у складу са 
Правилником. 

Поред тога, прописују се смањења такси из Тарифног броја 185а 
за 50% за захтев здравствене установе из тачке 1, приватне праксе и тачке 3. и 
организационе јединице факултета здравствене струке за проширење 
делатности, као и таксе за потврђујуће решење, по захтеву странке. 

Уз чл. 35-42. 
У Тарифном броју 215б предложено је да се такса за издавање 

листа непокретности не разликује у зависности од броја страна, с обзиром да 
се лист непокретности издаје из централног регистра катастра непокретности, 
по непокретности. Предложена је такса у истом износу и за лист непокретности 
у форми оригиналног електронског документа, по непокретности. У Напомени уз 
наведени Тарифни број  предложено је да за списе и радње поднете 
електронским путем, таксена обавеза настаје по њиховом издавању.  

У Напомени уз Тарифни број 215ђ предложено је да се обрачун 
таксе врши сразмерно јединици мере, с тим да укупно обрачуната такса не 
може бити мања од прописане за јединицу мере како би се покрили стварни 
трошкови припреме података. 

Измена у Тарифном броју 215е представља прецизирање да 
прописана такса обухвата издавање и геореференцираних географских, 
туристичких, историјских и немих карата. 

 У Тарифном броју 215ж предлаже се прописивање пет нових такси 
за издавање нових туристичких карата, односно географског атласа за основну 
и средње школе а висина такси је усклађена са висином постојећих.  

У Тарифном броју 215и предложена је измена да се за приступ 
подацима катастра непокретности путем интернета – увид у базу података до 
20 упита месечно наплаћује фиксна такса, имајући у виду да правна лица праве 
мање од 20 упита месечно а оптерећују инфраструктуру великим бројем 
претрага, при чему професионални корисници (банке, адвокати, агенције за 
промет непокретности) који користе месечно много више базу података не би 
имали додатно финансијско оптерећење. Предложено је брисање таксе за 
DOWNLOAD сервис националне инфраструктуре геопросторних података – 
шифарник Адресног регистра за територију Републике за приступ том сету 
података како би подаци били доступни за широку употребу органима јавне 
власти, привреди и грађанима. Такође је предложено да се такса за коришћење 
сервиса националне инфраструктуре геопросторних података не плаћа за 
номенклатуру статистичких јединица. 

 Поред наведеног предложено је и брисање Тарифног броја 215л  
којима су прописане таксе за посебне радове у поступку катастарског и 
комасационог премера из разлога што на тендерима не могу учествовати 
државни органи, ненадлежности Републичког геодетског завода за вештачење 
тих послова, односно што су одређене таксе прописане Тарифним бројем 215б 
став 4. тачка 7). Предложено је прописивање таксе за геодетску лиценцу I реда 
и печат, за лица којим је претходно издата геодетска лиценца II реда.  

У Тарифном броју 215м су предложене измене ради усаглашавања 
са Правилником о садржини, поступку израде и доношења програма комасације 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 62/20), чл. 2 и 3. Правилника о садржини техничке 
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документације за извођење геодетско-техничких радова (пројеката) у 
комасацији („Службени гласник РСˮ, бр. 85/20). 

Уз члан 43. 
Предлаже се прописивање новог Тарифног броја 231,  којим се 

уређује износ таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање 
послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања 
тероризма  ради усклађивања са чланом 50. Закона о спречавању прања новца 
и финансирања тероризма. Висина такси утврђена је применом Правилника. 

Уз члан 44. 
Уређује се начин плаћања таксене обавезе која је настала, а није 

плаћена до дана ступања на снагу овог закона. 
Уз члан 45. 
Предлаже се усклађивање динарских износа такси из овог закона, 

у 2021. години применом индекса потрошачких цена, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана 
наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2021. 
године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не 
узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Уз члан 46. 
Ступањем на снагу овог закона престају да важe одредбе 

подзаконских аката на основу којих је вршена наплата трошкова поступања 
органа. 

Уз члан 47. 
  Прописује се да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије. 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у 

буџету Републике Србије. 
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

Доношењем овог закона обезбеђује се усаглашавање предмета 
таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се 
рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим 
пословима у оквиру надлежности органа, односно измени списа и радњи, а које 
су инициране од стране надлежних органа, при чему се стварају једнака права 
и обавезе за све субјекте, тако да се обезбеђује транспарентност у његовој 
примени, с једне стране, а с друге стране стабилнији прилив средстава од тaкси 
у републички буџет. 

Поред наведеног, предложене допуне Закона којима се прописују 
нови тарифни бројеви у циљу усаглашавања са одредбама члана 17. Закона о 
буџетском систему, неће имати утицај на буџет Републике, имајући у виду да су 
се за непосредно пружене јавне услуге корисника средстава буџета Републике 
Србије правним и физичким лицима до сада наплаћивале таксе које су биле 
прописане подзаконским актима органа. 

Одређени број органа доставио је иницијативе за измену и допуну 
Закона о републичким административним таксама, сходно којима се 
републичке административне таксе плаћају када заинтересовано лице захтева 
доношење списа, односно извршење одређене радње од стране органа. Износ 
таксе за одговарајуће списе и радње органи су уз достављену иницијативу 
определили у односу на њихову сложеност, на бази елемената који утичу на 
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износ таксе, и огледају се у висини трошкова рада органа насталих у поступку 
издавања списа, односно за извршење радњи на захтев заинтересованих лица. 

 
1.  На кога ће и како ће највероватније утицати решења у 

Закону? 

 
Закон ће имати утицај нарочито на: 
1) правни систем Републике Србије имајући у виду да се 

усаглашава предмет таксене обавезе са списима и радњама из надлежности 
републичких органа (Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Завод за интелектуалну својину, Министарство 
здравља, Републички геодетски завод, као и организационе јединице 
Министарства финансија – Управа царина и Управа за спречавање прања 
новца); 

2) смањење трошкова лицима која се бришу из регистра јавних 
складишта за пољопривредне производе за 1060, дин. по захтеву;  

3) лица којима Министарство рударства и енергетике издаје 
одобрење за истраживање геотермалних ресурса, односно лица којима даје 
одобрење за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања, за издавање 
одобрења за пробни рад рударских објеката, за издавање одобрења за 
управљање рударским отпадом, за захтев за одобрење експлоатационог 
простора и количину резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних 
ресурса, за захтев за  продужење рока важења одобрења за експлоатациони 
простор имајући у виду да су прописане нове таксе за наведене поступке 
органа, при чему је висина такси усклађена са сличним поступцима за које се 
тренутно плаћа такса; 

4) лица којима се доноси решење по захтеву за продужење рока 
важења издатог решења за техничко регулисање саобраћаја на државним 
путевима имајући у виду да се наведена такса брише (износ 7.940 динара), па 
се за наведену радњу органа плаћа општа такса која је знатно нижа (550,00 
динара); 

5) лица која подносе захтев за давање сагласности на предлог 
тарифе накнада које предлажу организације за колективно остваривање 
ауторског и сродних права с обзиром да је предложено повећање са 21.860,00 
динара на 41.615,00 динара; 

6) лица која подносе приговор на пријаву жига имајући у виду да је 
прописана нова такса сходно новој процедури прописаној изменама Закона о 
жиговима у смислу повећања трошкова; 

7) лица која подносе захтев за раздвајање пријаве за признање 
жига електронским путем, односно издвојену пријаву за признање жига, 
односно издвојене пријаве за признање жига, прописана такса се смањује за 
15%, односно 25%; 

8) лица која подносе захтев за раздвајање жига електронским 
путем, односно лица која подносе За решење по захтеву за упис преноса права 
или лиценце, односно залоге или других права патента, односно малог патента, 
односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог 
патента или топографије, односно решење по захтеву за упис преноса права, 
односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, 
односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, решење по 
захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне 
својине, имајући у виду са се прописана такса умањује за 15%; 
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9) лица којима се даје мишљење о идентификацији робе – потреби 
контроле спољне трговине – за правно лице и предузетника прописана такса се 
смањује са 12.720,00 динара на 8.000,00 динара имајући у виду мању 
сложеност поступка (врши се административна провера да ли је роба на листи, 
а када је потребна дозвола упућује лице на даљи поступак); 

10) лица која се уписују у регистре, односно именик носилаца 
правосудних професија (јавних извршитеља, јавних бележника, посредника) 
имајући у виду да се наплаћује такса  коју су плаћали за упис у регистар стални 
вештаци и тумачи у износу од 850,00 динара, а претходно се плаћала такса у 
износу од 1.610,00 динара; 

11) лица која подносе захтев за измену решења донетог по захтеву 
за издавање дозволе за производњу  и промет лекова, односно медицинских 
средстава за употребу у хуманој медицини, имајући у виду да се до сада 
наплаћивала такса у распону од 13.605 динара до 40.015 динара зависно од 
решења које се мења, а сада је прописана висина таксе у износу од 550 динара; 

12) смањење трошкова лицима која се бришу из Регистра 
одобрених објеката за обављање делатности клања животиња, обраде, 
прераде и складиштењa производа животињског порекла, хигијене хране за 
животиње, сакупљања, прераде и уништавања споредних производа 
животињског порекла и објеката за пуњење и паковање меда за 1060, дин. по 
захтеву; 

13) смањење трошкова лицима која се бришу из регистра објеката 
који обављају ветеринарску делатност, производњу и промет лекова на велико 
и медицинских средстава за употребу у ветерини и услуге дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације за 1060, дин. по захтеву. 
 

2.  Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и 
радње код органа, плаћају се таксе по одредбама Закона. 

Законом су брисане одређене таксе, одређене таксе су смањене, 
али су истовремено прописане таксе за нове списе и радње органа, тако да ће 
се по једном основу извршити растерећење грађана и привреде, а по другом 
основу ће их оптеретити новим таксама. 

Републичке административне таксе наплаћују се у циљу 
подмирења трошкова проузрокованих радњама органа приликом пружања 
конкретних услуга на захтев заинтересованих лица.  
  

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити? 

 
Имајући у виду да се републичке административне таксе плаћају 

када заинтересовано лице захтева извршење одређене радње од стране 
органа, односно доношење списа, да је износ такси за одговарајуће списе и 
радње опредељен у односу на њихову сложеност, те да приход по том основу 
припада буџету Републике Србије, с једне стране, као и да Република Србија 
(између осталог) уређује и обезбеђује организацију и рад републичких органа, с 
друге стране, позитивне последице доношења овог закона огледају се, између 
осталог, у обезбеђењу средстава, као прихода Републике Србије, за 
подмирење трошкова органа насталих на захтев заинтересованих лица за 
издавање списа, односно за извршење радњи што би, кроз извршење буџета, 
требало да допринесе стварању услова за ефикаснији рад органа.  
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4.  Да ли се законом подржава стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишна конкуренција? 

 
 Републичке административне таксе представљају јавни приход који 
Република наплаћује за списе и радње у управним стварима, као и за друге 
списе и радње које њени органи доносе, односно врше физичким лицима и 
привредним субјектима, на њихов захтев. С тим у вези, предложене измене и 
допуне Закона, с обзиром на питања која уређују, немају за циљ подстицање 
стварања нових привредних субјеката на тржишту, нити тржишне конкуренције.  
 

5.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се 

изјасне о Закону? 

 
У поступку припреме овог закона остварена је сарадња са органима 

за чији се рад такса плаћа, а који су поднели иницијативу за измену и допуну 
Закона. Министарство финансија размотрило је иницијативе тих органа и, по 
сачињавању текста Нацртa закона, исти је достављен надлежним органима, као 
и другим органима на мишљење, тако да је заинтересованим странама пружена 
прилика да се изјасне о предложеном закону. 

Текст Нацрта закона објављен је на сајту Министарства финансија 
тако да су све заинтересовани стране имале прилику да се изјасне.  
 

6.  Које ће се мере током примене закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем Закона намерава? 

 
Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у 

примени Закона.  
Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним 

публиковањем Билтена службених објашњења и стручних мишљења за 
примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, додатно 
обезбеђује транспарентност, информисаност и доступност информацијама, 
како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених 
доношењем овог закона. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ВРШЕ 

 
Члан 19. 

  Не плаћа се такса за: 
  1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној 
дужности; 
  2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно 
плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних 
прихода; 
    3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у 
решењима, другим исправама и службеним евиденцијама; 
  4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају 
поднети уз пријаве; 
    5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе 
и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због 
елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних 
догађаја укључујући и списе и радње у поступцима за остваривање права на 
подстицаје у складу са прописима који уређују пољопривреду, као и списе и 
радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења 
код плаћања  јавних прихода; 
    6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног 
осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се 
уређује финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у 
поступку остваривања права жртава породичног насиља; 
  6а) списе и радње у поступку остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности; 
    7) списе и радње у вези са предшколским и школским 
васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним 
усавршавањем, односно преквалификацијом; 
    8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, 
у вези са регулисањем војне обавезе; 
    9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
  10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
  11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и 
остваривање права по том основу; 
  12) поднеске јавном тужилаштву; 
 13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе 
уређено међународним уговором; 
 14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама; 
  15) списе и радње у поступку за састављање, односно 
исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање; 
  16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе 
посебно прописано Тарифом; 
  17) за потврду о пријему захтева;  
  18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља 
на управни акт. 
  Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, поступак уписа у 
катастар непокретности и водова, на основу исправа које солемнизује јавни 
бележник ЈЕ САСТАВИО, ПОТВРДИО ИЛИ ОВЕРИО ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК, 
ОДНОСНО ИЗВРШНИХ ОДЛУКА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК У 
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ОКВИРУ ЗАКОНОМ ПОВЕРЕНИХ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА, не сматра се 
поступком који се води по службеној дужности, у смислу овог закона. 
  Ако орган надлежан за доношење списа, односно вршења радње, 
на захтев обвезника – физичког лица, на основу документованих података о 
примањима обвезника – физичког лица и чланова његове уже породице 
процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно 
издржавање или нужно издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити 
да се такса до износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана у 
износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у том случају такса плати у износу 
који представља разлику између прописане таксе и 10.000 динара. 
  У поступку код ДКП, такса се не плаћа ни за: 
  1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана 
Републике Србије у иностранству и на заступање држављана Републике Србије 
поводом мера које су противне међународним уговорима или начелима 
међународног права, односно међународним обичајима; 
  2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране 
дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше које издају међународне 
организације које признаје Република Србија, под  условом узајамности. 
 

Тарифни број 7. 
За жалбу против решења о прекршају  1.450 
За жалбу против решења царинарнице донетом у управном 

поступку ЗА ЖАЛБУ ПРОТИВ РЕШЕЊА ЦАРИНСКОГ ОРГАНА 
ДОНЕТОГ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 1.760 

За решење по жалби против решења Регистратора удружења 
донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар удружења 650 

За решење по жалби против решења Регистратора  страних 
удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар 
страних удружења 650 

За жалбу на решење Пореске управе донето у управном 
поступку 1.970 
 
 

Тарифни број 19. 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако 
овим законом није друкчије прописано, и то:  

1) по захтеву за упис у регистар  1.610 
2) по захтеву за упис промена у регистар  780 
3) по захтеву за брисање из регистра  1.610 
За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом 

није друкчије прописано 780 
НАПОМЕНА: 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ТАЧКЕ 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА: 
1) ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА 

ЈАВНИХ СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ  550 
2) ЗА ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ОБЈЕКАТА ИЗ РЕГИСТРА 

ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КЛАЊА 
ЖИВОТИЊА, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И СКЛАДИШТЕЊA ПРОИЗВОДА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ХИГИЈЕНЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ, 
САКУПЉАЊА, ПРЕРАДЕ И УНИШТАВАЊА СПОРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И ОБЈЕКАТА ЗА ПУЊЕЊЕ 
И ПАКОВАЊЕ МЕДА И БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА КОЈИ 
ОБАВЉАЈУ ВЕТЕРИНАРСКУ ДЕЛАТНОСТ, ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ ЛЕКОВА НА ВЕЛИКО И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 550 
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УПОТРЕБУ У ВЕТЕРИНИ И УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

 

Тарифни број 25. 

За пријаву за упис у регистар сталних вештака, односно тумача 
РЕГИСТАР, ЕВИДЕНЦИЈУ ИЛИ ИМЕНИК НОСИЛАЦА 
ПРОВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА 850 

За решење по захтеву за упис у регистар сталних вештака, 
односно тумача РЕГИСТАР, ЕВИДЕНЦИЈУ ИЛИ ИМЕНИК НОСИЛАЦА 
ПРAВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА 

 
 

850 

Тарифни број 43а  

За решење које се доноси по захтеву, и то:  
1) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење 

послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања 

 

 

46.260 

2) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење 

послова физичко-техничке заштите, редарске службе, транспорта и 

преноса новца и вредносних пошиљки 57.270 

3) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење 

послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система 

техничке заштите, монтаже, пуштања у рад и одржавање система 

техничке заштите и обуке корисника 46.260 

4) за добијање овлашћења из тач. 1) и 2) или из тач. 2) и 3) овог 

тарифног броја  65.660 

5) за добијање овлашћења из тач. 1) и 3) овог тарифног броја 54.980 

6) за добијање овлашћења из тач. 1)−3) овог тарифног броја 75.770 

7) за промену података у издатом овлашћењу, које захтева 

спровођење поступка поновног утврђивања испуњености услова за 

издавање овлашћења 10.920 

НАПОМЕНА: 

ЗА ПОНОВНО ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ОБУКЕ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИЗ ТАЧ. 1) ДО 6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, НАКОН ИСТЕКА РОКА 

ВАЖЕЊА ОВЛАШЋЕЊА, НАПЛАЋУЈЕ СЕ ТАКСА У ВИСИНИ ОД 30% 

ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ ТАЧ. 1) ДО 6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  

 
 

Тарифни број 43ђ 
За пријаву за спровођење обуке припадника добровољних 

ватрогасних јединица  8.090 
За пријаву за спровођење обуке руководиоца акције гашења 

пожара 8.090 
За пријаву за полагање стручног испита припадника 

добровољних ватрогасних јединица 810 
За пријаву за полагање стручног испита руководиоца акције 

гашења пожара 810 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 43Ђ 
ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРИПАДНИКА 320 
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ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
  

 
Тарифни број 46.  

За решење из области заштите од пожара које се доноси, и то:  
1) по захтеву за одобрење локација објеката  29.330 
2) по захтеву за одобрење – давање сагласности на 

инвестиционо-техничку документацију, односно на план заштите од 
пожара за објекте бруто површине   

(1) до 150 m² 12.000 
(2) преко 150 m² до 1.000 m² 25.340 
(3) преко 1.000 m² до 5.000 m² 50.660 
(4) преко 5.000 m² 96.000 
3) по захтеву за технички пријем објеката бруто површине  
(1) до 150 m² 12.000 
(2) преко 150 m² до 1.000 m² 25.340 
(3) преко 1.000 m² до 5.000 m² 50.660 
(4) преко 5.000 m² 96.000 
4) по захтеву за ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА 

ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОДНОСНО технички 
пријем инсталација и уређаја 25.340 

5) по захтеву за бављење пословима производње 
експлозивних материја 852.050 

6) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних 
материја, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 
израду главног пројекта заштите од пожара, односно по захтеву за 
давање овлашћења правном лицу за обављање послова 
пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од 
пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 
уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у 
субјектима разврстаним у категорије угрожености од пожара 586.650 

7) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних 
материја за сопствене потребе 293.340 

За решење из области заштите од пожара које се доноси по 
захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу за 
обављање послова пројектовања и извођења посебних система и 
мера заштите од пожара  22.570 
  
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја прописана тач. 1), 2), 3) и 4) 
плаћа се и по часу и рачуна за сваки цео или започети радни час 
сваког инспектора који учествује у процесу рада по  2.530 

 
 

Тарифни број 58а 

            За излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског 
службеника ван редовног радног времена или ван места, односно 
просторија и простора у којима царински орган редовно врши 
царински надзор и контролу или царињење робе, ради спровођења 
царинских формалности (за сваки започети час рада овлашћеног 
царинског службеника) 1.240 

            ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ГРАНИЧНЕ 
ЦАРИНСКЕ КОНТРОЛЕ ВАН ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА ГРАНИЧНОГ 
ПРЕЛАЗА ИЗЛАСКОМ ОВЛАШЋЕНОГ ЦАРИНСКОГ СЛУЖБЕНИКА  6.200 
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           За обуку за царинско заступање (по полазнику) 55.000 

           За организовање и полагање, односно поновно полагање 
стручног испита за заступање у царинском поступку 19.900 

          За организовање и полагање поправног стручног испита из 
једне или две области 9.950 

           За издавање дозволе за царинско заступање 2.750 

 
Тарифни број 64а 

 
За преглед и узорковање у поступку контроле производње, 

унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља 2.120 
За преглед и узорковање вагонских, камионских, контејнерских 

и бродских пошиљки до 10 тона, као и за авионске и денчане 
пошиљке до три колета у поступку контроле увоза, и то средстава за 
заштиту биља, активних супстанци, односно основних супстанци и 
претконцентрата за производњу средства за заштиту биља 1.770 

За преглед, узорковање, испитивање, суперанализу узорака и 
потврдно испитивање узорака узетих у поступку контроле биља, 
биљних производа, прописаних објеката, земљишта, воде за 
наводњавање, хране и хране за животиње на остатке средстава за 
заштиту биља 3.080 

За проверу испуњености услова ради издавања сертификата о 
поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе 7.950 

За процену средства за заштиту биља ради регистрације 23.460 
За процену средства за заштиту биља ради продужења 

важења рока регистрације  36.130 
За процену средства за заштиту биља ради измене, односно 

допуне решења о регистрацији 23.460 
За измену, односно допуну решења о регистрацији средства за 

заштиту биља, када измена нема утицаја на здравље људи и животну 
средину 4.340 

За признавање регистрације 56.820 
102.400 

За процену ради примене средстава за заштиту биља за мале 
усеве и мање значајне намене 23.460 

За процену средства за заштиту биља у поступку 
преиспитивања регистрације средства за заштиту биља 11.340 

За процену средстава за заштиту биља ради издавања 
решења о дозволи за истраживање и развој 5.340 

За процену података ради издавања решења о одобрењу 
ограничене и контролисане примене нерегистрованих средстава за 
заштиту биља или регистрованог средства за заштиту биља за 
примене које нису наведене у решењу о регистрацији 18.020 

За проверу испуњености услова за издавање решења о 
одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља 8.280 

За проверу испуњености услова за издавање решења о 
одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља 8.280 

За проверу, преглед и узорковање средстава за заштиту биља 
којима је истекао рок употребе ради издавања решења о одобрењу 
њихове примене 2.120 

 
НАПОМЕНА:  
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Ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, 
током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом, такса из 
ст. 1. и 2. овог тарифног броја увећава се 100%.  

Износ из става 2. овог тарифног броја се за сваку наредну тону 
или колето увећава по тони, односно колету за 140 

Износ из става 5. овог тарифног броја увећава се зависно од 
врсте процене која се врши и од броја активних супстанци у средству 
које се региструје, и то:  

1) за процену еквивалентности извора активне супстанце и 
процену физичких-хемијских особина и аналитичких метода, процену 
токсиколошких података и процену ефикасности и додатних података, 
са једном активном супстанцом увећава се по процени за 40.440 

2) за процену изложености оператера, других присутних лица и 
пољопривредних радника, процену екотоксиколошких података, 
процену судбине и понашања у животној средини и процену остатака 
и изложености потрошача са једном активном супстанцом увећава се 
по процени за  30.330 

3) за процену еквивалентности извора активне супстанце и 
процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода за 
средство за заштиту биља које се додаје за сваку наредну активну 
супстанцу увећава се по процени за 

20.220 
 

4) за процену токсиколошких података, процену изложености 
оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 
процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и 
понашања у животној средини, процену екотоксиколошких података, 
за сваку наредну активну супстанцу увећава се по процени за 10.110 

5) за процену ефикасности и додатних података за сваку 
наредну активну супстанцу СВАКИ НАРЕДНИ УСЕВ увећава се по 
процени за  20.220 

Износ таксе из става 6. овог тарифног броја увећава се у 
зависности од врсте процене која се врши и од броја активних 
супстанци у средству које се региструје, и то:  

1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких 
метода, процену токсиколошких података, процену изложености 
оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 
процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и 
понашања у животној средини, процену екотоксиколошких података, 
процену ефикасности и додатних података, са једном активном 
супстанцом увећава се по процени за 20.220 

2) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких 
метода, процену токсиколошких података, процену изложености 
оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 
процена остатака и изложености потрошача, процена судбине и 
понашања у животној средини, процена екотоксиколошких података, 
процена ефикасности и додатних података, за сваку наредну активну 
супстанцу увећава се по процени за    10.110 

3) ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ПОДАТАКА ЗА 
СВАКИ НАВЕДЕНИ УСЕВ УВЕЋАВА СЕ ПО ПРОЦЕНИ ЗА  10.110 

  
Укупан износ таксе из става 6. овог тарифног броја зависи од 

врсте процена које су извршене за свако конкретно средство за 
заштиту биља.   

Износ таксе из става 7. овог тарифног броја увећава се у 
зависности од врсте процене која се врши:  
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1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких 
метода, процена токсиколошких података, процена изложености 
оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 
процена остатака и изложености потрошача, процена судбине и 
понашања у животној средини, процена екотоксиколошких података, 
увећава се по процени за  10.110 

2) за процену ефикасности и додатних података ЗА СВАКИ 
НАВЕДЕНИ УСЕВ увећава се за  20.220 

Износ таксе из става 9. овог тарифног броја увећава се зависно 
од врсте процене којa се врши, и то:  

1) за процену екотоксиколошких података увећава се за  10.110 
2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за 20.220 
Износ таксе из става 10. овог тарифног броја увећава се 

зависно од врсте процене којa се врши, и то:  
1) за процену остатака и изложености потрошача увећава се за 10.110 
2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за  20.220 
Износ таксе из става 11. овог тарифног броја за једну активну 

супстанцу увећава се зависно од врсте процене која се врши, и то:   
1) за процену еквивалентности извора активне супстанце 

увећава се за  40.440 
2) за процену токсиколошких података, односно за процену 

екотоксиколошких података увећава се по процени за  10.110 
3) за процену усклађености са добром пољопривредном 

праксом увећава се за 20.220 
За сваку наредну активну супстанцу у средству за заштиту 

биља износ таксе из става 11. овог тарифног броја увећава се за 
износ из става 9. тач. 1) и 2) ове напомене.  
 

Тарифни број 64ж 

За поднету пријаву за здравствени преглед матичњака врба и 
топола и објеката за производњу селекционисаног, квалификованог и 
тестираног шумског семена за текућу годину, и то за:  

1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје 
АП Војводине од Новог Сада  3.030 

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 4.040 

3) објекте удаљене преко 200  ОД 201 ДО 300 km од Београда, 
односно за подручје АП Војводине од Новог Сада 5.050 

4) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ПРЕКО 300 KM ОД БЕОГРАДА, 
ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 6.060 

Тарифни број 64з 

За поднету пријаву за здравствени преглед објеката за 
производњу садног материјала шумског и украсног дрвећа и жбуња за 
текућу годину, и то за:  

1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје 
АП Војводине од Новог Сада 10.110 

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 13.140 

3) објекте удаљене преко 200 ОД 201 ДО 300 km од Београда, 
односно за подручје АП Војводине од Новог Сада 15.160 

4) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ПРЕКО 300 KM ОД БЕОГРАДА, 
ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 17.170 
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Тарифни број 64и  

За извршене службене контроле хране биљног порекла, 
мешовите хране и хране за животиње биљног порекла при увозу, и 
то: 

 

1) за захтев за службену контролу пошиљке хране биљног 
порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла 
(преглед и узорковање пошиљке) 

 
 

1.500 
2) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

за следеће групе производа: шећерна репа; уљано семе; воће и 
поврће; пекарски квасац; прашак за пециво и прашак за пудинг; 
пиво 

 
 

10.000 

3) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 
следећих група производа: етил алкохол, ферментисан; сирће; 
сирћетна киселина прехрамбеног квалитета; алкохолна пића 

 
 

11.000 
4) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

следећих група производа: хмељ и производи од хмеља; сирова 
кафа и сирова кафа без кофеина; сирово уље; маслиново уље, 
јестиво и уље комине маслине; освежавајућа безалкохолна пића; 
вино 

 
 
 
 

12.500 
5) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

следећих група производа: шећер за људску употребу; 
беланчевинасти производи и мешавине беланчевинастих 
производа за прехрамбену индустрију; производи од скроба; 
бомбонски производи; печурке (јестиве) и производе од печурки; 
производи од воћа и поврћа; вoћни џeмoви, екстра џемови, жeлeи, 
екстра желеи, мaрмeлaде, желе мармеладе, домаће мармеладе, 
зaслaђeни кeстeн пирeи, пекмези и сродни производи (намази од 
воћа и поврћа, пасте од воћа, пасте од поврћа, термостабилни 
филови од воћа и поврћа за прехрамбену индустрију, намаз од 
леблебија − хумус, кикирики бутер, надев од мака и слично); 
производи од кафе без додатог млека и шећера (пржена кафа и 
екстракти од кафе), сурогати кафе и екстракти сурогата кафе и 
њихови производи без додатог млека и шећера; супе, сосови, 
додаци јелима и сродни производи (запршке, смеше за 
прехрамбене производе и слични производи) са поврћем; сенф; 
јестива биљна уља и масти, маргарин и други масни намази, 
мајонез и сродни производи; воћни сокови, концентрисани воћни 
сокови, воћни сокови у праху (дехидрирани воћни сокови), воћни 
нектари и сродни производи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.000 
6) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

за групе производа: жита, млински производи, пекарски производи 
и тестенине; фини пекарски производи, жита за доручак и снек 
производи; чај, биљни чај и њихови производи; зачини; супе, 
сосови, додаци јелима и сродни производи (запршке, смеше за 
прехрамбене производе и слични производи) са печуркама; скроб; 
какао-производи, чоколадни производи, производи слични 
чоколади и крем-производи; храна за животиње биљног порекла 

 
 
 
 
 
 
 

19.500 
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7) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 
за следеће групе производа: млечна чоколада (са или без 
пуњења); производи од кафе са додатком млека и шећера − 
сродни производи (капућино и остали производи), производи од 
кафе са додатком млека и шећера (пржена кафа и екстракти од 
кафе), сурогати кафе и екстракти сурогата кафе и њихови 
производи са додатком млека и шећера; супе, сосови, додаци 
јелима и сродни производи (запршке, смеше за прехрамбене 
производе и слични производи) са месом 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.500 
8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета 

осталих пољопривредних и прехрамбених производа, као што су: 
клице (спремне за конзумирање), бамбусови изданци, језгра 
кајсије, језгра брескве, укључујући нектарину, језгра шљиве, 
пињоле, воћни чипс, нискоалкохолна пића, кокосово брашно, 
кокосово млеко, кокосова вода, кокосов (палмин) шећер, копра 
(осушено језгро кокоса), сок дрвета брезе, сируп од јавора, 
смрзнуте махуне соје, паста од соје, тофу сир, напици од соје, 
љуспице и комадићи од соје, полуготова јела, биљна влакна 
(инулинска влакна и остала влакна), лист винове лозе (у свим 
облицима) и остали пољопривредни и прехрамбени производи који 
нису поменути на другом месту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.000 
НАПОМЕНА:  
Износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се за 

вагонске, камионске, контејнерске и авионске пошиљке до 20 тона, 
за бродске пошиљке до 100 тона и денчане пошиљке до пет 
колета, а за сваку наредну тону или колето износ се увећава по 
тони, односно колету, за 60 динара, а највише 4.000 динара.  

Ако се преглед и узорковање обавља у тoку нoћи (од 22 часа 
до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa, 
износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја се увећава 100%. 

За групе производа из тачке 2) овог тарифног броја испитују 
се параметри безбедности: остаци пестицида и тешки метали. Код 
пива, прашка за пециво и пекарског квасца врше се и 
микробиолошка испитивања. Само за резано – претходно исечено 
воће и поврће спремно за конзумирање испитује се Salmonella и E. 
сoli. 

За групе производа из тачке 3) овог тарифног броја испитују 
се тешки метали, а микробиолошка испитивања само код сирћета. 

За групе производа из тачке 4) овог тарифног броја испитују 
се параметри безбедности: остаци пестицида и тешки метали. 
Микотоксини, тј. охратоксин А се испитује само код вина. 
Микробиолошка испитивања се врше за групе производа: хмељ и 
производи од хмеља; сирово уље; маслиново уље, јестиво и уље 
комине маслине; освежавајућа безалкохолна пића. 
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За групе производа из тачке 5) овог тарифног броја испитују 
се тешки метали. Остаци пестицида испитују се само код бомбона 
са воћним пуњењем. Микотоксини испитују се код: драже бомбона 
са језгром лешника, кафе и цереалија; производа од кафе без 
додатог млека и шећера, сурогата кафе и екстракта сурогата кафе 
и њихових производа без додатог млека и шећера; супа, сосова, 
додатака јелима и сродним производима. Микробиолошка 
испитивања се врше код воћних сокова, концентрисаних воћних 
сокова, воћних сокова у праху (дехидрирани воћни сокови), воћних 
нектара и сродних производа, при чему се код непастеризованих 
сокова од воћа (спремних за конзумирање) микробиолошка 
испитивања односе на испитивање Salmonella и E. сoli. 

 

За групе производа из тач. 6)−8) овог тарифног броја 
испитују се параметри безбедности: остаци пестицида, тешки 
метали, микотоксини, микробиолошка испитивања. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 64И  

ЗА ИЗВРШЕНЕ СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ ХРАНЕ БИЉНОГ 
ПОРЕКЛА, МЕШОВИТЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
БИЉНОГ ПОРЕКЛА ПРИ УВОЗУ, И ТО: 

 

1) ЗА ЗАХТЕВ ЗА СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ ПОШИЉКЕ 
ХРАНЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА, МЕШОВИТЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА (ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ 
ПОШИЉКЕ) 

 
 
 

1.520 
2) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА ЗА СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: СЕНФ; 
ЧОКОЛАДНИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ СЛИЧНИ ЧОКОЛАДИ И 
КРЕМ ПРОИЗВОДИ СА ПИРИНЧЕМ; КИКИРИКИ БУТЕР; НАДЕВ 
ОД МАКА; ПШЕНИЧНИ ГЛУТЕН; БОМБОНСКИ ПРОИЗВОДИ 
(ДРАЖЕ БОМБОНЕ СА ЈЕЗГРОМ ЛЕШНИКА, ЦЕРЕАЛИЈА, СУВОГ 
ГРОЖЂА); УЉАНО СЕМЕ (СУНЦОКРЕТА, УЉАНЕ РЕПИЦЕ И 
ЛАНА) НАМЕЊЕНО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА; ФИНИ ПЕКАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ ОД КИКИРИКИЈА (УКЉУЧУЈУЋИ СНЕК 
ПРОИЗВОДЕ); ЈЕЗГРА КАЈСИЈЕ, БРЕСКВЕ, НЕКТАРИНЕ, 
ШЉИВЕ; ПИЊОЛИ; СЕМЕНКЕ МАКА, СУСАМА И БУНДЕВЕ; 
СИРОВИ КИКИРИКИ СА И БЕЗ ЉУСКЕ; СИРОВИ ПИСТАЋИ У 
ЉУСЦИ; УЉАНО СЕМЕ СОЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
УЉА; СКРОБ ОД КРОМПИРА И ЊЕГОВИ ПРОИЗВОДИ; 
НИСКОАЛКОХОЛНА ПИЋА, ОСИМ ПИЋА СА ВОЋНИМ СОКОМ 
ОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ; ВОЋНИ ДЕСТИЛАТИ, ОСИМ ВОЋНИХ 
ДЕСТИЛАТА ОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ; ВИШЊЕ У ЕТАНОЛУ; РОГАЧ; 
НАМАЗ ОД ЛЕБЛЕБИЈА-ХУМУС 10.110 

3) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 
КВАЛИТЕТА ЗА СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: ШЕЋЕР ЗА 
ЉУДСКУ УПОТРЕБУ, ПРАШАК ЗА ПЕЦИВО И ПУДИНГ, 
ПЕКАРСКИ КВАСАЦ, ЕТИЛ АЛКОХОЛ, СИРЋЕ, СИРЋЕТНА 
КИСЕЛИНА ПРЕХРАМБЕНОГ КВАЛИТЕТА; БЕЛАНЧЕВИНАСТИ 
ПРОИЗВОДИ ОД ПОВРЋА И ЊИХОВЕ МЕШАВИНЕ ЗА 
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ 5.400 
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4) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 
КВАЛИТЕТА ЗА СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: ПЕЧУРКЕ И 
ПРОИЗВОДИ ОД ПЕЧУРАКА; МАРГАРИН И ДРУГИ МАСНИ 
НАМАЗИ; ФИНИ ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ (УКЉУЧУЈУЋИ СНЕК 
ПРОИЗВОДЕ) ОД КРОМПИРА И ПИРИНЧА; ЧОКОЛАДНИ 
ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ СЛИЧНИ ЧОКОЛАДИ И КРЕМ 
ПРОИЗВОДИ БЕЗ ДОДАТАКА; МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА БЕЗ 
ПУЊЕЊА; МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА СА ПУЊЕЊЕМ, ОСИМ ПУЊЕЊА 
СА ПЕРСИПАН, МАРЦИПАН И НУГАТ МАСОМ; БРЕЗИНА ВОДА И 
ЈАВОРОВ СИРУП 7.000 

5) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 
КВАЛИТЕТА ЗА СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: РЕЗАНО ВОЋЕ И 
ПОВРЋЕ; КЛИЦЕ (СПРЕМНЕ ЗА КОНЗУМИРАЊЕ); МАЈОНЕЗ И 
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ; БАМБУСОВИ ИЗДАНЦИ; 
БЕЛАНЧЕВИНАСТИ ПРОИЗВОДИ И ЊИХОВЕ МЕШАВИНЕ ЗА 
ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ, ОСИМ ПШЕНИЧНОГ ГЛУТЕНА И 
БЕЛАНЧЕВИНА ОД ПОВРЋА; БОМБОНЕ СА ВОЋНИМ 
ПУЊЕЊЕМ; ОСТАЛИ БОМБОНСКИ ПРОИЗВОДИ; АЛКОХОЛНА 
ПИЋА; ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ НА 
ДРУГОМ МЕСТУ  НЕПОМЕНУТИ 

 
 

11.120 

6) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 
КВАЛИТЕТА СЛЕДЕЋИХ ГРУПА ПРОИЗВОДА: СИРОВО УЉЕ; 
ОСВЕЖАВАЈУЋА БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА; ВИНО; ЈЕСТИВО 
КУКУРУЗНО УЉЕ; ЗАСЛАЂЕНИ КЕСТЕН ПИРЕИ; ВОЋНИ 
СОКОВИ, УКЉУЧУЈУЋИ И РЕКОНСТИТУИСАНЕ, ОСИМ 
НЕПАСТЕРИЗОВАНИХ ВОЋНИХ СОКОВА СПРЕМНИХ ЗА 
КОНЗУМИРАЊЕ; ВОЋНИ НЕКТАРИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И РЕКОНСТИТУИСАНЕ; ВОЋНИ СОКОВИ У 
ПРАХУ (ДЕХИДРИРАНИ ВОЋНИ СОКОВИ); НЕПАСТЕРИЗОВАНИ 
ВОЋНИ СОКОВИ СПРЕМНИ ЗА КОНЗУМИРАЊЕ; ЧОКОЛАДНИ 
ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ СЛИЧНИ ЧОКОЛАДИ И КРЕМ 
ПРОИЗВОДИ СА ЈЕЗГРАСТИМ И ОРАШАСТИМ ПЛОДОВИМА, 
СУВИМ ВОЋЕМ (ОСИМ СУВОГ ГРОЖЂА) И КИКИРИКИЈЕМ; 
МЛЕЧНА ЧОКОЛАДА СА ПУЊЕЊЕМ ОД ПЕРСИПАН, МАРЦИПАН 
И НУГАТ МАСЕ; ПИРИНАЧ, ОЉУШТЕНА ЗРНА; ВОЋНА ВИНА, 
ОСИМ ВИНА ОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ; ШИРА; НИСКОАЛКОХОЛНА 
ПИЋА ОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ; ВОЋНИ ДЕСТИЛАТИ ОД ЈАБУКЕ И 
КРУШКЕ; СУПЕ, СОСОВИ, ДОДАЦИ ЈЕЛИМА И СРОДНИ 
ПРОИЗВОДИ (ЗАПРШКА, СМЕШЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ 
ПРОИЗВОДЕ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.640 
7) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА СЛЕДЕЋИХ ГРУПА ПРОИЗВОДА: ФИНИ ПЕКАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ (УКЉУЧУЈУЋИ СНЕК ПРОИЗВОДЕ), ОСИМ ОНИХ 
ОД КУКУРУЗА, ПИРИНЧА, КИКИРИКИЈА И КРОМПИРА; ЗАЧИНИ; 
ЧОКОЛАДНИ ПРOИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ СЛИЧНИ ЧОКОЛАДИ И 
КРЕМ ПРОИЗВОДИ СА СУВИМ ГРОЖЂЕМ; СКРОБ И 
ПРОИЗВОДИ ОД СКРОБА ОД ПШЕНИЦЕ И КУКУРУЗА; ВОЋНА 
ВИНА ОД ЈАБУКЕ И КРУШКЕ 

 
 
 
 
 

 
 

16.180 
8) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА ЗА ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: ФИНИ ПЕКАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ (УКЉУЧУЈУЋИ СНЕК ПРОИЗВОДЕ) ОД КУКУРУЗА, 
ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА 

 
 

 
19.710 
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9) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 
КВАЛИТЕТА ЗА СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: ВОЋЕ И 
ПОВРЋЕ ОСИМ СЕМЕНКИ МАКА, БУНДЕВЕ И СУСАМА И 
РОГАЧА И БЕЗ СИРОВОГ КИКИРИКИЈА СА И БЕЗ ЉУСКЕ И 
ПИСТАЋА У ЉУСЦИ; ПИВО; СУРОГАТИ КАФЕ ОД ЖИТАРИЦА И 
ЕКСТРАТИ СУРОГАТА КАФЕ ОД ЖИТАРИЦА И ЊИХОВИ 
ПРОИЗВОДИ СА И БЕЗ ДОДАТНОГ МЛЕКА И ШЕЋЕРА; ЖИТА 
НЕПРЕРАЂЕНА (ЖИТАРИЦЕ КОЈЕ НИСУ БИЛЕ ПОДВРГНУТЕ 
НИКАКВОЈ МЕХАНИЧКОЈ НИ ТОПЛОТНОЈ ОБРАДИ ОСИМ 
СУШЕЊА, ЧИШЋЕЊА И РАЗВРСТАВАЊА), ОСИМ ПИРИНЧА; 
МЛИНСКИ ПРОИЗВОДИ, УКЉУЧУЈУЋИ ПРОИЗВОДЕ ОД 
ПИРИНЧА; ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИТА (ЖИТА ЗА ДОРУЧАК), ТЕСТА И ТЕСТЕНИНЕ; ХМЕЉ И 
ПРОИЗВОДИ ОД ХМЕЉА; СИРОВА КАФА И СИРОВА КАФА БЕЗ 
КОФЕИНА; ПРОИЗВОДИ ОД КАФЕ СА И БЕЗ ДОДАТНОГ МЛЕКА И 
ШЕЋЕРА (ПРЖЕНА КАФА И ЕКСТРАКТИ КАФЕ, КАПУЋИНО И 
ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ); ЧАЈ, БИЉНИ ЧАЈ И ЊИХОВИ 
ПРОИЗВОДИ; ПОЛУГОТОВА ЈЕЛА И ЛИСТ ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 
СВИМ ОБЛИЦИМА; БИЉНА ВЛАКНА (ИНУЛИНСКА И ОСТАЛА 
ВЛАКНА); КОРА ОД ПОМОРАНЏЕ; ЗРНА КАКАА; ШЕЋЕРНА РЕПА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.780 
10) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА ЗА ГРУПЕ ПРОИЗВОДА: МАСЛИНОВО УЉЕ, 
ЈЕСТИВО И УЉЕ ОД КОМИНЕ МАСЛИНЕ, ЈЕСТИВО; 
ПРОИЗВОДИ ОД ВОЋА И ПОВРЋА, УКЉУЧУЈУЋИ ЧИПС ОД 
ВОЋА И ПОВРЋА; ВОЋНИ ЏЕМОВИ; ЕКСТРА ЏЕМОВИ; ЖЕЛЕИ; 
ЕКСТРА ЖЕЛЕИ; МАРМЕЛАДА; ПЕКМЕЗИ; НАМАЗИ ОД ВОЋА И 
ПОВРЋА; ПАСТЕ ОД ВОЋА И ПОВРЋА; ТЕРМОСТАБИЛНИ 
ФИЛОВИ ОД ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ; 
ПРОИЗВОДИ ОД КОКОСА (КОКОСОВО БРАШНО, КОКОСОВО 
МЛЕКО, КОКОСОВА ВОДА, КОКОСОВ-ПАЛМИН ШЕЋЕР, КОПРА 
(OСУШЕНО ЈЕЗГРО КОКОСА); ПРОИЗВОДИ ОД СОЈЕ 
(СМРЗНУТЕ МАХУНЕ ОД СОЈЕ, ЉУСПИЦЕ И КОМАДИЋИ СОЈЕ, 
ТОФУ, ПАСТА ОД СОЈЕ, НАПИЦИ ОД СОЈЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.000 
11) ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕКЛА 

ЕТАНОЛА У РАКИЈАМА ВОЋА 
 

32.400 
НАПОМЕНА:  
ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА 

ПЛАЋА СЕ ЗА ВАГОНСКЕ, КАМИОНСКЕ, КОНТЕЈНЕРСКЕ И 
АВИОНСКЕ ПОШИЉКЕ ДО 20 ТОНА, ЗА БРОДСКЕ ПОШИЉКЕ ДО 
100 ТОНА И ДЕНЧАНЕ ПОШИЉКЕ ДО ПЕТ КОЛЕТА, А ЗА СВАКУ 
НАРЕДНУ ТОНУ ИЛИ КОЛЕТО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ПО ТОНИ, 
ОДНОСНО КОЛЕТУ, ЗА 60 ДИНАРА, А НАЈВИШЕ 4.000 ДИНАРА.  

АКО СЕ ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ ОБАВЉА У ТOКУ НOЋИ 
(ОД 22 ЧАСА ДО 6 ЧАСОВА ИДУЋЕГ ДАНА), НEДEЉOМ И У 
ДAНE ДРЖAВНИХ ПРAЗНИКA, ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА СЕ УВЕЋАВА 100%. 

 

 

 
Тарифни број 71. 

За решење из области ветеринарства и заштите биља, и то:  
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1) по захтеву за давање овлашћења за вршење 

лабораторијских, фармаколошко-токсиколошких и клиничких 

испитивања лекова за употребу у ветеринарству, односно заштити 

биља (фитомедицини) 15.090 

2) по захтеву за давање дозволе за производњу лекова за 

употребу у ветеринарској медицини 

 

25.420 

3) по захтеву за давање дозволе за промет на велико лекова 

који се користе у ветеринарској медицини 12.710 

4) по захтеву за давање дозволе за промет на мало лекова који 

се користе у ветеринарској медицини ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВЕТЕРИНАРСКИХ АПОТЕКА 

И УПИС У РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 12.710 
 

 
Тарифни број 91а 

 
За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског 

земљишта ради изградње економских или стамбених објеката 
сопственика шума на површини до 10 ари  ИЛИ ПРОМЕНУ НАМЕНЕ 
ШУМЕ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ СОПСТВЕНИКА У 
ПОВРШИНИ ДО 50 АРИ, КОЈЕ СЕ У СЛУЖБЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ 
ВОДИ КАО ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ, А КОРИСТИ СЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ 

1.370 
3.000 

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског  
земљишта ради изградње објекта за коришћење осталих обновљивих 
извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични 
објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и 
експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског 
земљишта за ове намене  мања од 15 ha 7.000 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Б 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ШУМЕ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
СЛУЧАЈЕВИМА: КАДА ЈЕ ТО УТВРЂЕНО ПЛАНОМ РАЗВОЈА 
ШУМСКЕ ОБЛАСТИ; АКО ТО ЗАХТЕВА ОПШТИ ИНТЕРЕС УТВРЂЕН 
ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ ИЛИ АКТОМ ВЛАДЕ; РАДИ ИЗГРАДЊЕ 
ОБЈЕКАТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
ЕНЕРГИЈЕ МАЛИХ КАПАЦИТЕТА (МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ДРУГИ 
СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ, У СМИСЛУ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ) И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА, АКО ЈЕ ПОВРШИНА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ТЕ НАМЕНЕ МАЊА ОД 15 HA. 7.600 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 91В 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ СЕЧЕ СТАБАЛА, УНИШТАВАЊЕ 
ПОДМЛАТКА И САКУПЉАЊЕ СЕМЕНА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И 
ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ШУМСКОГ ДРВЕЋА 5.000 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Г 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА КОЈИ МЕЊАЈУ ВОДНИ РЕЖИМ У ШУМИ 5.000 
 



43 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Д 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА САНАЦИОНИ 

ПЛАН 17.000 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Ђ 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ 

РЕКУЛТИВАЦИЈЕ 16.000 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Е 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА, И ТО:  
1) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВУ 

ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 40.000 
2) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ОСНОВЕ ОДНОСНО ПРОГРАМА ГАЗДОВАЊА ШУМА  20.000 
3) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИВРЕМЕНИ 

ПРОГРАМ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 20.000 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91Ж 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНСКА 

ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЛОВСТВА, И ТО: 
1) ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЛОВНУ 

ОСНОВУ, ПРОГРАМ ГАЗДОВАЊА ЗА ОГРАЂЕНИ ДЕО ЛОВИШТА И 
ПРОГРАМ НАСЕЉАВАЊА ДИВЉАЧИ 24.000 
           2) ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ (РЕВИЗИЈУ) ЛОВНЕ ОСНОВЕ,  ПРОГРАМ ГАЗДОВАЊА ЗА 
ОГРАЂЕНИ ДЕО ЛОВИШТА И ПРОГРАМ НАСЕЉАВАЊА ДИВЉАЧИ 

 
 
 

15.500 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 91З 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АКТЕ 

КОРИСНИКА ЛОВИШТА 3.000 
 

 
Тарифни број 98. 

За упис у регистар лица која могу да обављају послове спољне 
трговине у области наоружања и војне опреме 

 
19.290 

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном робом 
(наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) – за правно лице и 
предузетника 

 
 

12.860 
За издавање међународног увозног сертификата, сертификата 

крајњег корисника и других сертификата који прате спољну трговину 
контролисаном робом 

 
 

8.030 
За потврду о издатим дозволама за обављање спољне трговине 

контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке 
намене) 

 
 

5.050 
За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу 

да обављају послове спољне трговине у области наоружања и војне 
опреме 

 
5.050 

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле 
спољне трговине – за правно лице и предузетника 

12.860 
8.000 

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле 
спољне трговине – за физичко лице  

 
1.550 

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 
робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене) – за 
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Тарифни број 108  
За захтев за раздвајање пријаве за признање жига   2.400 
За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене 

пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:  
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 16.020 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 
класификације роба и услуга 3.210 
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 
решењем 3.210 

За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више 
појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку 
појединачну, односно вишеструку пријаву 2.400 

За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву 
дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве 
дизајна, за сваку пријаву 2.400 
 
НАПОМЕНА: 

            Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн 
физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним 
бројем.  

ЗА СЛУЧАЈЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, 
ТАКСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ У ИЗНОСУ 
УМАЊЕНОМ ЗА 15%. 

ЗА СЛУЧАЈЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, 
ТАКСА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ У ИЗНОСУ 
УМАЊЕНОМ ЗА 25%. 

Tарифни број 117. 
За захтев за раздвајање жига       2.400 
За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и 

то:  
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 32.020 

физичка лица 1.550 
За извод из регистра лица овлашћених за обављање послова 

спољне трговине у области наоружања и војне опреме 
 

5.050 
За потврду о упису у регистар лица овлашћених за обављање 

послова спољне трговине у области наоружања и војне опреме 5.050 
За решење о сагласности за извоз технологије 12.340 
За решење о опозиву тајности података из дозволе  5.050 

За решење о измени дозволе 5.050 

За издавање дупликата или преписа дозволе, решења или 
сертификата 

 
5.050 

За издавање дозволе за извоз и увоз робе која би се могла 
користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, 
нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање 

 
 

12.340 
За издавање потврде и других сертификата по основу уредбе 

о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење 
смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или 
понижавајуће поступање или кажњавање  

 
 
 

             5.050 
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2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 
класификације роба и услуга 4.810 

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким 
решењем 4.810 
НАПОМЕНА:  
            ЗА СЛУЧАЈЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, 
ТАКСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ У ИЗНОСУ 
УМАЊЕНОМ ЗА 15%.  

 
Тарифни број 125. 

 

За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, 
односно залоге или других права патента, односно малог патента, 
односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, 
малог патента или топографије 

 
4.810  

За решење по захтеву за упис преноса права, односно 
лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, 
односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:  

1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно 
дизајн 4.810 

2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више 
пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно 
пријави, односно дизајну  3.210 
 
НАПОМЕНА:  
             ЗА СЛУЧАЈЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАВАЊА АКТА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ТАКСА ИЗ 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ У ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 
15%.  

 
Тарифни број 126.  

За решење по захтеву за упис промене пријављених или 
признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није 
друкчије прописано 

 
 

2.400  
Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног 

броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање 
жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно 
дизајну 1.610 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије, односно права на дизајн, физичко 
лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 
50%. 

ЗА СЛУЧАЈЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И 
ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАВАЊА АКТА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ТАКСА ИЗ 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ У ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 
15%.  

 
          Тарифни број 131.  

  
За захтев за издавање дозволе за обављање делатности 

колективног остваривања ауторског и сродних права 128.020 
            За захтев за обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја 128.020 

За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада 
које предлажу организације за колективно остваривање ауторског и 

21.990 
41.620 
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сродних права 
 

          ТАРИФНИ БРОЈ 134M  
ЗА ПРИГОВОР НА ПРИЈАВУ ЖИГА 18.740 

 
 

Тарифни број 135. 
 

За захтев за увид у катастар истражних права и 
експлоатационих поља, односно књигу исправа и евиденцију 
предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију 4.830 

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних 
сировина 60.140 

За решење из области геологије и рударства, које се доноси на 
основу захтева:   

1) за одобрење за истраживање 63.520 
1а) за одобрење за геолошка истраживања за добијање 

природних грађевинских материјала 20.050 
1б) за одобрење за задржавање права на истражни простор 20.050 
1в) за одобрење по анексу пројекта за геолошка истраживања 20.050 
1г) за престанак важења одобрења за истраживање 5.010 
1Д) ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ГЕОТЕРМАЛНИХ 

РЕСУРСА 33.420 
1Ђ) ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА-

ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 33.420 
2) за продужетак истражног права 21.160 
3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних 

сировина 127.030 
3а) за издавање одобрења за експлоатационо поље 122.260 
3б) за продужење рока из одобрења за експлоатационо поље 15.030 
3в) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију 

неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских 
материјала 60.090 

3г) за издавање одобрења за експлоатацију минералних 
ресурса за добијање природних грађевинских материјала 40.090 

3д) за издавање одобрења за измену граница експлоатационог 
поља за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних 
грађевинских материјала 30.060 

4) за испирање племенитих метала  8.380 
4а) за издавање одобрења за сакупљање других минерала са 

површине земље 8.060 
5) за извођење рударских радова 105.840 
5а) за извођење рударских радова по рударском пројекту на 

истраживању чврстих минералних сировина 62.790 
5б) за продужење рока важења одобрења за извођење 

рударских радова и изградњу рударских објеката 80.180 
5в) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката 101.870 
5г) за издавање одобрења за изградњу рударских објеката и 

извођење рударских радова 101.870 
5Г) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА 101.870 
5д) за продужење рока важења одобрења за изградњу 

рударских објеката 40.090 
5ђ) за продужење рока важења одобрења за извођење 

рударских радова 80.180 
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6) за извођење радова по упрошћеном рударском  пројекту 42.340 
7) за одобрење употребе рударског објекта, односно употребну 

дозволу 84.680 
7А) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРОБНИ РАД РУДАРСКИХ 

ОБЈЕКАТА 38.190 
8) за утврђивање испуњености услова за обављање послова 

одржавања унутрашњих гасних инсталација 16.750 
9) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију 

минералних сировина 55.980 
10) за издавање лиценце за извођење рударских радова и за 

вршење стручног надзора над рударским радовима 256.020 
11) за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката 128.020 
12) за издавање лиценце за вршење техничке контроле  

рударских пројеката и објеката 128.020 
13) за издавање одобрења за проширење експлоатационог 

поља 111.140 
14) за издавање одобрења за пренос одобрења за 

експлоатацију резерви минералних сировина и пратећих одобрења за 
извођење радова и за употребу рударских објеката (одобрење за 
извођење радова и одобрење за употребу рударских објеката) 37.670 

14а) за издавање одобрења за пренос одобрења за 
експлоатационо поље 36.250 

14б) за издавање одобрења за пренос одобрења за изградњу 
рударских објеката 36.250 

14В) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
РУДАРСКИМ ОТПАДОМ 95.480 

15) за издавање одобрења за пренос одобрења за 
истраживање минералних сировина и подземних вода 37.670 

16) за издавање одобрења за пренос одобрења за задржавање 
права на истражни простор 36.250 

  
НАПОМЕНА:  

Ако се поднесе захтев за издавање одобрења за смањење 
експлоатационог поља, плаћа се такса у износу од 50% од таксе 
прописане у ставу 3. тачка 13) овог тарифног броја.  

 
 

Тарифни број 135а   
За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања 

подземних вода, и то:  
1) обичне воде:   
(1) до 10 l/секунди 32.060 
(2) преко 10 l/секунди до 100 l/секунди 48.070 
(3) преко 100 l/секунди 64.060 
2) минералне воде:   
(1) до 5 l/секунди 48.070 
(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди 64.060 
(3) преко 10 l/секунди 96.090 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 135А   
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ДЕТАЉНА 

ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, И ТО:  
1) ОБИЧНЕ ВОДЕ:   

(1) ДО 5 L/СЕКУНДИ 28.640 
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(2) ПРЕКО 5 L/СЕКУНДИ ДО 50 L/СЕКУНДИ 42.970 
(3) ПРЕКО 50 L/СЕКУНДИ 57.290 

2) МИНЕРАЛНЕ И ТЕРМАЛНЕ ВОДЕ:   
(4) ДО 5 L/СЕКУНДИ 47.740 
(5) ПРЕКО 5 L/СЕКУНДИ ДО 10 L/СЕКУНДИ 57.290 
(6) ПРЕКО 10 L/СЕКУНДИ 76.680 

 
Тарифни број 135б 

За решење, односно потврду о утврђивању и овери 
разврстаних резерви подземних вода 60.140 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 135Б 

ЗА РЕШЕЊЕ, ОДНОСНО ПОТВРДУ О УТВРЂИВАЊУ И 
ОВЕРИ РАЗВРСТАНИХ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 
И ТО:  
1) ОБИЧНЕ ВОДЕ:   

(1) ДО 5 L/СЕКУНДИ 52.510 
(2) ПРЕКО 5 L/СЕКУНДИ ДО 50 L/СЕКУНДИ 57.290 
(3) ПРЕКО 50 L/СЕКУНДИ 76.380 
2) МИНЕРАЛНЕ И ТЕРМАЛНЕ ВОДЕ:   
(1) ДО 5 L/СЕКУНДИ 57.290 
(2) ПРЕКО 5 L/СЕКУНДИ ДО 10 L/СЕКУНДИ 62.060 
(3) ПРЕКО 10 L/СЕКУНДИ 76.380 

 

Тарифни број 135в 

За захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса 60.140 

33.420 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 135Г 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПРОСТОРА 
И КОЛИЧИНУ РЕЗЕРВИ И/ИЛИ РЕСУРСА ПОДЗEМНИХ ВОДА И 
ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА 33.420 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 135д 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОСТОР 23.870 

 
Тарифни број 143. 

За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање 
превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају и 
упису у регистар превозника 850 

За решење о издавању одобрења за превоз опасних материја, 
изузев експлозивних у друмском и железничком саобраћају 1.680 

За решење које се доноси на основу захтева за техничко 
регулисање саобраћаја на магистралном и регионалном путу 16.750 

За сагласност за одређивање правца магистралног и 
регионалног пута кроз град или друго насељено место 16.750 
 

Тарифни број 147. 
За оверу техничке документације за извођење радова на  
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периодичном одржавању државних путева плаћа се 0,2% од 
предрачунске вредности радова 

За решење по захтеву за одобравање техничког регулисања 
саобраћаја на државним путевима првог и другог реда 16.020 

За решење по захтеву за продужавање рока важења издатог 
решења за  техничко регулисање саобраћаја на државним путевима 7.990 

За решење инспектора за државне путеве због неизвршавања 
налога из записника, и то:  

1) до три налога за извршење 11.200 
2) по сваком налогу за извршење преко три налога 3.210 
За закључак о дозволи извршења, због непоступања по 

решењу инспектора за државне путеве, и то:  
1) до три налога 11.200 
2) по сваком налогу за извршење преко три налога 3.210 
За издавање техничке документације о путевима на реверс, по 

свесци (књизи) по дану 3.210 
  

НАПОМЕНА:  
Предрачунска вредност објекта, односно радова из става. 1. 

овог тарифног броја усклађује се применом индекса потрошачких 
цена, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца 
утврђивања предрачунске вредности до последњег дана месеца који 
претходи месецу у коме је захтев поднет.  

Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса из 
става 4. овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица 
којима се решење уручује.  

Ако се доноси један закључак о дозволи извршења по захтеву 
више лица, такса из става 5. овог тарифног броја плаћа се онолико 
пута колико има лица којима се закључак о дозволи извршења 
уручује.  
 

Тарифни број 162а 
За решење по захтеву за издавање одобрења за тип амбалаже, 

односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасне робе 52.330 
За решење по захтеву којим се издаје лиценца привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку кандидата за 
саветника за безбедност у транспорту опасне робе 70.210 

За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном лицу 33.630 
За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку кандидата за 
обављање послова лица са сертификатом о специјалистичком знању 
из области ADN 45.610 

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 
друштву, односно другом правном лицу за стручну обуку кандидата за 
обављање послова возача возила за транспорт опасне робе 45.610 

 За решење по захтеву за издавање дозволе за транспорт опасне 
робе која је сврстана у класу 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) 
која важи до шест месеци 14.950 

По захтеву за издавање сертификата за саветника за безбедност 
у транспорту опасне робе 15.820 

По захтеву за продужење важења сертификата за саветника за 
безбедност у транспорту опасне робе  10.540 

За издавање дупликата сертификата за саветника за безбедност 
у транспорту опасне робе 860 
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За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за издавање ADR 
сертификата о стручној оспособљености возача из области основног 
познавања транспорта опасне робе  4.230 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за издавање ADR 
сертификата о стручној оспособљености за возача возила за транспорт 
опасне робе из специјалистичких области за транспорт опасне робе у 
цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети 
класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја)  2.100 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за продужење 
важења ADR сертификата о стручној оспособљености за возача возила 
за транспорт опасне робе из области основног познавања транспорта 
опасне робе  2.100 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за продужење 
важности ADR сертификата о стручној оспособљености за возача 
возила за транспорт опасне робе из специјалистичких области за 
транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 
(експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних 
материја) 1.050 

За издавање дупликата сертификата за возача возила за 
транспорт опасне робе 860 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за издавање 
сертификата о специјалистичком знању из области ADN из основног 
познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта 
танкерима и комбинованог транспорта у складу са ADN 10.540 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за продужење 
важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN из 
основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања 
транспорта танкерима у складу са ADN 5.280 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за издавање 
сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт 
гасова 20.050 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за продужење 
важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN за 
транспорт гасова 10.020 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за издавање 
сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт 
хемикалија 20.050 

За ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И решење по захтеву за продужење 
важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN за 
транспорт хемикалија 10.020 

За издавање дупликата сертификата за саветника за лице са 
сертификатом о специјалистичком знању из области ADN 860 

За решење о одобрењу одступања од одредаба ADR/RID/ADN 79.750 
 

 
Тарифни број 179. 

 За решење по захтеву за издавање дозволе за увођење 
метода и поступака традиционалне КОМПЛЕМЕНТАРНЕ медицине у 
здравственој установи, односно приватној пракси 3.540 

За решење по захтеву за издавање дозволе здравственим 
радницима за обављање метода и поступака традиционалне 
КОМПЛЕМЕНТАРНЕ медицине  3.540 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ 
КВАЛИТЕТА КМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕМЕНТАРНЕ МЕДИЦИНЕ 3.540 
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ТАРИФНИ БРОЈ 179А  

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
3.540 

 
Тарифни број 182. 

За решење по захтеву за вршење лабораторијских  
испитивања лекова за употребу у хуманој медицини, односно 
медицинских средстава за употребу у хуманој медицини 48.030 

За решење по захтеву за издавање дозволе за производњу 
лекова за употребу у хуманој медицини, односно за производњу 
медицинских средстава за употребу у хуманој медицини 80.030 

 За решење по захтеву за издавање дозволе за промет на 
велико лекова за употребу у хуманој медицини, односно медицинских 
средстава за употребу у хуманој медицини 40.020 

За решење по захтеву за издавање дозволе за промет 
медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама 27.210 

За решење по захтеву за издавање дозволе за израду 
галенских лекова 32.020 

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА АКТИВНИХ 
СУПСТАНЦИ, ПО ЗАХТЕВУ 10.000 

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈА КОЈЕ ВРШЕ 
ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА (У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА 
ДОБРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПРАКСЕ), ПО ЗАХТЕВУ 10.000 

  
НАПОМЕНА: 

 
За свако следеће решење из овог тарифног броја, које се 

издаје подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење, плаћа се 
такса у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане 
овим тарифним бројем.  

ЗА РЕШЕЊЕ ЗА ДОПУНУ ДОЗВОЛЕ, КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ 
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА КОМЕ ЈЕ ВЕЋ ИЗДАТО ЈЕДНО РЕШЕЊЕ 
ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, ПЛАЋА СЕ ТАКСА У ИЗНОСУ 
УМАЊЕНОМ ЗА 50% ОД ОДГОВАРАЈУЋЕ ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ 
ОВИМ ТАРИФНИМ БРОЈЕМ.  

ЗА РЕШЕЊЕ ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ 
ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА КОМЕ ЈЕ ВЕЋ ИЗДАТО ЈЕДНО РЕШЕЊЕ 
ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА 550 

 
 Тарифни број 185а 

  
За решење о испуњености услова за обављање здравствене 

делатности, и то за:  
1) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак 

рада и обављање здравствене делатности у здравственој установи – 
дом здравља, завод, општа болница, специјална болница, клиника, 
институт, клиничко-болнички центар, по објекту 47.230 

2) утврђивање испуњености прописаних услова за почетак 
рада и обављање здравствене делатности у здравственој установи – 
апотеци, по објекту 35.690 

3) утврђивање испуњености услова за почетак рада и 
обављање здравствене делатности у приватној пракси, по објекту 23.490 

4) утврђивање испуњености услова за почетак рада и 
обављање здравствене делатности у организационим јединицама 33.580 
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факултета здравствене струке 
5) утврђивање испуњености услова за почетак рада и 

обављање здравствене делатности у установама социјалне заштите, 
заводима за извршавање заводских санкција и другим правним 
лицима за које је посебним законом предвиђено да обављају и 
одређене послове из здравствене делатности 21.000 

6) утврђивање испуњености услова за почетак рада и 
обављање послова превентивне здравствене делатности у 
ординацији медицине рада за потребе запослених код одређеног 
послодавца 23.490 

7) утврђивање испуњености услова за обављање прекида 
трудноће у гинеколошкој ординацији у приватној пракси 23.490 

8) утврђивање испуњености услова за вршење здравствених 
прегледа и издавање лекарских уверења о телесној и душевној 
способности лица за управљање возилом на моторни погон, за 
држање и ношење оружја, за чланове посаде бродова других пловила 
и поморце 23.490 

9) претходне и периодичне лекарске прегледе радника  13.650 
10) утврђивање испуњености прописаних услова за вршење 

обуке и прве помоћи и организовање и спровођење испита  27.700 
11) ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕДАВАЧА-ИСПИТИВАЧА 

ПРВЕ ПОМОЋИ 1.920 
За доношење одлуке да се, у промет пусти лек у паковању које 

није обележено у складу са дозволом у Републици Србији за тај лек 1.370 
За доказ (мишљење) да су се стекли услови за подношење 

захтева за увоз нерегистрованог лека 1.860 
НАПОМЕНА:  
ЗА ЗАХТЕВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА, ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ ИЗ ТАЧКЕ 3) И 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 
ЗА ПРОШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЛАЋА СЕ 50% ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ 
У ТАЧКИ 1), ОДНОСНО ТАЧКИ 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ЗА ПОТВРЂУЈУЋЕ РЕШЕЊЕ, ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ ПЛАЋА СЕ 50% 
ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ ТАЧ. 1-10. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.   
  

Тарифни број 215б  
За издавање података премера, и то за:  
1) координате граничних тачака (x, y), односно извод из 

записника геодетског мерења, по граничној тачки 70 
2) копију скице или фотоскице, за све размере премера, по 

катастарској парцели 460 
3) фотокопију индикационе скице, односно катастарског плана 

у аналогном или растерском облику формата А3 380 
4) копију скице геодетске основе (полигонска, нивелманска, 

мрежа оријентационих тачака) у аналогном или растерском облику 
формата Б1 1.240 

5) збирни преглед површина и катастарског прихода по 
културама и класама и неплодним површинама, за једну катастарску 
општину 550 

6) податак о катастарској култури и класи за најближу парцелу 
исте катастарске културе, за једну катастарску парцелу 610 

За издавање података катастра непокретности, и то:  
1) катастарски план у аналогном облику, по dm2 660 
2) катастарски план у растерском (геореференцираном) 

облику, по dm2  640 
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3) катастарски план у векторском облику, по dm2 1.330 
4) алфанумеричке податке из базе података катастра 

непокретности на дигиталном медију, према специфичном захтеву, по 
непокретности 10 

За издавање исправа, и то:  
1) за лист непокретности:  
(1)  до 50 страна формата А4 940 
(2)  за сваку следећу страну формата А4 70 
1) ЗА ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ ГЕОДЕТСКОГ 
КАТАСТАРСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ПО 
НЕПОКРЕТНОСТИ 540 
1А) ЗА ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ ГЕОДЕТСКОГ 
КАТАСТАРСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, У ФОРМИ 
ОРИГИНАЛНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА, ПО 
НЕПОКРЕТНОСТИ 540 
2) за копију плана катастарске парцеле:  

(1)  за једну катастарску парцелу  760 
(2)  за сваку следећу суседну катастарску парцелу 320 

3) за уверење о подацима последњег стања у катастру 
непокретности 660 

4) за уверење о променама на непокретности:  
(1) за првобитно стање и до три промене 1.070 
(2) за првобитно стање и од четири до шест промена  1.710 
(3) за првобитно стање и преко шест промена 2.350 
5) за уверење о идентификацији катастарске парцеле у односу 

на претходни премер:  
(1)  за једну катастарску парцелу 650 
(2)  за сваку следећу катастарску парцелу 270 

6) за уверење о удаљености објекта у којем се приређују игре 
на срећу од зграде образовних установа (основних и средњих школа) 2.150 

7) за уверење о поседовању непокретности на територији 
Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:  

(1) до десет лица 350 
(2) за свако следеће лице 30 
8)за извештај о поседовању непокретности на територији 

Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:  
(1)  до десет лица 350 
(2)  за свако следеће лице 30 

За геодетске радове на терену, и то:  
1) за промену на земљишту насталу реализацијом 

пројекта парцелације/препарцелације за потребе 
формирања нове катастарске парцеле, по парцели новог 
стања  11.020 

2) за промену на земљишту насталу реализацијом 
пројекта парцелације/препарцелације за потребе 
експропријације:   

(1) до 100 преломних тачака експропријационе 
линије и пресечних тачака са границом катастарске 
парцеле, по тачки 320 

(2) за сваку следећу преломну тачку 
експропријационе линије и пресечну тачку са границом 
катастарске парцеле 220 

3) за промену на земљишту насталу деобом 
парцеле (условна деоба и деоба према фактичком стању):  

(1) за две парцеле новог стања  13.200 
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(2) за сваку следећу парцелу новог стања 4.400 
4) за промену насталу изградњом или доградњом 

објекта:  
(1) за објекат површине до 150 m2 у основи 11.560 
(2) за објекат површине преко 150 до 500 m2 у 

основи 13.200 
(3) за објекат површине преко 500 m2 у основи 16.510 
5) за мерење посебног дела објекта (етажирање), 

по m2 70 
6) за промену на терену насталу уклањањем објекта 

или дела објекта, по објекту/делу објекта 2.210 
7) за утврђивање катастарске културе и класе 

земљишта:  
(1) за парцелу до 1 ha 11.020 
(2) за парцелу од 1 ha до 3 ha 17.620 
(3) за парцелу од 3 ha до 8 ha 33.030 
(4) за парцелу од 8 ha до 15 ha 52.840 
(5) за парцелу преко 15 ha, за сваки следећи хектар 1.100 
8) за премеравање катастарске парцеле у поступку 

утврђивања катастарске културе и класе, по делу парцеле 
новог стања 3.850 

9) за обнову границе катастарске парцеле 
површине:  

(1) до 30 ари 10.670 
(2) веће од 30 ари, за сваки следећи ар 110 
10) за обнову границе катастарске парцеле путева, 

пруга, канала или других уских парцела:  
(1) за парцелу дужине до 100 m 10.670 
(2) за сваки метар преко 100 m 70 
11) за идентификацију парцеле са увиђајем на 

терену, по парцели 3.090 
За провођење промена у бази података катастра 

непокретности, и то:  
1) за промену на земљишту насталу деобом 

парцеле:  
(1) за две парцеле новог стања 4.210 
(2) за сваку следећу парцелу новог стања 1.580 
2) за промену на земљишту насталу спајањем 

парцела:  
(1) за две парцеле старог стања 2.090 
(2) за сваку следећу парцелу старог стања 850 
3) за промену насталу:  
(1) изградњом објекта, са уписом имаоца 

права на објекту 5.770 
(2) доградњом објекта, са уписом имаоца 

права на дограђеном делу објекта 5.770 
(3) доградњом објекта, са уписом права на 

дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на 
објекту 2.630 

4) за промену насталу изградњом гараже површине 
до 30 m2 трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или 
помоћног објекта површине до 50 m2, са уписом имаоца 
права  2.630 

5) за упис посебног дела објекта, са уписом имаоца 
права:  
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(1) за један посебан део објекта  4.720 
(2) за сваки следећи посебан део објекта, у 

истом поступку 1.580 
6) за упис објекта или посебног дела објекта, са 

уписом сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних 
супружника, као и са уписом права у корист особа са 
инвалидитетом 310 

7) за упис гаражног места, са уписом имаоца права 2.090 
8) за упис новоформираног посебног дела објекта 

насталог деобом или спајањем посебних делова објекта 2.090 
9) за промену насталу:  
(1) уклањањем објекта 850 
(2) уклањањем дела објекта 2.090 
(3) деобом објекта 2.630 
10)  за промену начина коришћења 

земљишта, по парцели 2.090 
11)  за промену начина коришћења земљишта 

утврђену премеравањем, по делу парцеле 5.490 
12)  за промену имаоца права на 

непокретности:  
(1) на основу једне исправе 5.250 
(2) за сваку следећу исправу којом се доказује 

правни континуитет у односу на уписаног имаоца права 1.580 
13)  за промену имаоца права на 

непокретности – упис сусвојине у корист брачних, односно 
ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа 
са инвалидитетом, по захтеву 310 

13а) за накнадни упис заједничке својине брачних, односно 
ванбрачних супружника на непокретности на којој је уписан само један 
од супружника – упис на основу изјаве оба супружника да се у 
конкретном случају ради о заједничкој својини – по захтеву 300 

14)  за промену врсте права или облика 
својине на непокретности, по захтеву 3.150 

15)  за упис права својине већ уписаног 
држаоца, по захтеву 2.630 

16)  за упис хипотеке којом се обезбеђује 
потраживање у износу:  

(1) до 6.000.000,00 динара 22.020 
(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара  55.050 
(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара 110.090 
(4) преко 60.000.000,00 динара 165.120 
17)  упис стварних и личних службености 2.310 
18) за упис уговорног права прече куповине, 

права откупа и права прекупа или права закупа, по 
исправи 3.630 

19)  за упис забележбе:  
(1)  постојања уговора о доживотном 

издржавању, по исправи 3.150 
(2)  које се односе на личност, по исправи 760 
(3) које се односе на непокретности, по 

исправи 3.630 
20) за брисање уписа:  
(1) хипотеке, по исправи 3.630 
(2) стварних и личних службености, по 

исправи 710 
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(3) уговорног права прече куповине, права 
откупа и права прекупа и права закупа, по исправи 900 

(4) забележбе, по исправи 900 
21) за промену података о уписаном имаоцу 

права (за физичка лица: име и презиме, пребивалиште и 
адреса; за правна лица: назив и седиште), по захтеву 550 

22) за промену података о уписаној хипотеци 
(поверилац, дужник, непокретност, рок отплате, каматна 
стопа, грејс период, валута), по хипотеци 2.870 

23) за промену података о уписаном објекту, 
односно посебном делу објекта (намена, површина, 
структура), по објекту/посебном делу објекта 870 

  
НАПОМЕНА:  

Ако се у истом поступку врши спајање и деоба парцела, плаћа 
се такса из става 5. тачка 1) овог тарифног броја.   

У износ таксе из става 5. тач. 3), 4) и 9) овог тарифног броја 
урачунати су и трошкови промене начина коришћења земљишта.  

У износ таксе из става 5. тач. 1)–9), 12), 13), 14) и 15) овог 
тарифног броја урачунати су и трошкови евентуалног уписа, односно 
брисања забележби по службеној дужности.  

Такса из става 5. тачка 12) подтачка (1) овог тарифног броја не 
плаћа се за:  

1) упис по основу исправе о враћању непокретности у складу 
са законом, која је одузета по ранијим прописима;  

2) упис по основу решења о наслеђивању.  
Такса из става 5. тачка 14) овог тарифног броја не плаћа се по 

основу претварања права коришћења у право својине ако је обвезник 
у складу са законом стекао право својине на грађевинском земљишту 
без накнаде.  

У износ таксе из става 5. тачка 15) овог тарифног броја 
урачунати су и трошкови евентуалне промене правног статуса објекта.  

Ако је вредност потраживања из става 5. тачка 16) овог 
тарифног броја изражена у страној валути, прерачунавање у динарски 
износ врши се по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
подношења захтева. 

Ако се ради обезбеђења једног потраживања хипотека уписује 
на више непокретности, без обзира да ли припадају истом или 
различитим власницима, плаћа се такса за једну (заједничку) хипотеку 
из става 5. тачка 16) овог тарифног броја. 

Ако се хипотека уписује ради обезбеђења потраживања која су 
настала из више правних послова – уговора, а која су кумулативно 
повезана тако да хипотека не може престати ако се намири само једно 
од тих потраживања, већ сва потраживања морају бити намирена у 
потпуности, плаћа се такса за једну (заједничку) хипотеку из става 5. 
тачка 16) овог тарифног броја.  

Ако се хипотеком обезбеђује више самосталних, независних 
потраживања, плаћа се такса за више хипотека.  

У износ таксе из става 5. тачка 19) подтачка (3) овог тарифног 
броја урачунати су и трошкови евентуалног брисања претходно 
уписане забележбе која се односи на правни статус објекта.  

За упис државине у катастар непокретности плаћају се таксе из 
става 5. овог тарифног броја за упис права.  
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За упис предбележбе плаћају се таксе из става 5. овог 
тарифног броја за упис одговарајућег стварног права на 
непокретности, у ком случају су у износ таксе урачунати и трошкови 
уписа оправдања или брисања предбележбе.  

Такса из става 5. овог тарифног броја не плаћа се у поступку 
излагања на јавни увид података о непокретностима и стварним 
правима на њима.  

Таксе из ст. 2, 3. и 5. овог тарифног броја примењиваће се и у 
катастарским општинама у којима је још увек на снази катастар 
земљишта.  

Ако се радња врши у поступку вештачења, износ таксе из става 
4. овог тарифног броја увећава се за 100%.  

АКО СЕ ЗАХТЕВ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА ПОДНОСИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ТАКСЕНА ОБАВЕЗА ЗА 
ТАЈ ЗАХТЕВ И СПИСЕ И РАДЊЕ КОЈИ СЕ У СКЛАДУ СА ТИМ 
ЗАХТЕВОМ ДОНОСЕ, ОДНОСНО ВРШЕ НАСТАЈЕ ПО ЊИХОВОМ 
ИЗДАВАЊУ.  

 
 Тарифни број 215ђ  

За издавање аерофотограметријских снимака, и то:  
1) за аерофотограметријске „frame” снимке са 

четири канала боје, до 500 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 8.790 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 7.130 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 5.910 

2) за аерофотограметријске „frame” снимке са три 
канала боје, до 500 снимака:  

(1)за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 7.920 
(2)за снимак резолуције од 10 до 20 cm 6.420 
(3)за снимак резолуције веће од 20 cm 5.310 
3) за аерофотограметријске „frame” снимке са 

четири канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 6.150 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 5.000 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 4.130 
4) за аерофотограметријске „frame” снимке са три 

канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 5.540 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 4.490 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 3.710 
5) за аерофотограметријске „frame” снимке са 

четири канала боје, преко 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 4.400 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.570 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 2.950 
6) за аерофотограметријске „frame” снимке са три 

канала боје, преко 5000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 

cm 3.960 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.220 
(3)  за снимак резолуције веће од 20 cm 2.660 
7) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, до 

1.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 3.890 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 2.060 
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(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 980 
8) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, од 

1.000 до 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.730 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.450 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 680 
9) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, 

преко 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 1.950 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.030 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 480 
10) за скенирани аерофотограметријски 

снимак, црно-бели 4.300 
За издавање ортофотоа, и то:  

1) за дигитални ортофото, до 1.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 3.080 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.800 
(3) за један km² резолуције веће од 20 cm, по 

km² 990 
2) за дигитални ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.140 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.270 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 690 
3) за дигитални ортофото, преко 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 1.540 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 910 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 490 
4) за дигитални „true” ортофото, до 1.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 4.570 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 2.730 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 1.410 
5) за дигитални „true” ортофото, од 1.000 до 40.000 

km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 3.210 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.910 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 990 
6) за дигитални „true” ортофото, преко 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по km² 2.290 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.370 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 700 
7) за оверену копију ортофотоа – штампани облик, 

колор, папир, по dm² 380 
За издавање дигиталног модела терена, и то:  

1) за дигитални модел терена, до 1.000 km²:  
(1) за дигитални модел терена, димензија 

грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 10.830 
(2) за дигитални модел терена, димензија 

грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km²  3.900 
(3) за дигитални модел терена, димензија 

грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 2.620 
(4) за дигитални модел терена, димензија 

грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.660 
2) за дигитални модел терена, од 1.000 до 40.000 

km²:  
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(1) за дигитални модел терена, димензија 
грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 7.600 

(2) за дигитални модел терена, димензија 
грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 2.730 

(3) за дигитални модел терена, димензија 
грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.820 

(4) за дигитални модел терена, димензија 
грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.160 

3) за дигитални модел терена, преко 40.000 km²:  
(1) за дигитални модел терена, димензија 

грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 5.410 
(2) за дигитални модел терена, димензија 

грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 1.950 
(3) за дигитални модел терена, димензија 

грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.310 
(4) за дигитални модел терена, димензија 

грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 820 
За издавање основне државне карте (ОДК), топографских 

карата и основног топографског модела (ОТМ), и то:  
1) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 

(аналогни облик), по листу карте 2.740 
2) за топографску карту размере 1:20.000 (аналогни облик), по 

листу карте 3.090 
3) за топографску карту размере 1:250.000 (аналогни облик), по 

листу карте 3.240 
4) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 

(геореференцирана), по листу карте 2.570 
5) за топографску карту размере 1:20.000 (геореференциране), 

по листу карте 2.890 
6) за топографску карту размере 1:250.000 

(геореференцирана), по листу карте 2.930 
7) за основни топографски модел за размеру 1:5.000 (векторски 

облик):  
(1) за све теме, по km² 4.940 
(2) за тему рељеф, по km² 830 
(3) за тему објекти, по km² 1.160 
(4) за тему саобраћај, по km² 1.160 
(5) за тему хидрографија, по km² 1.160 
(6) за тему земљишни покривач, по km² 650 
(7) за тему водови (надземни), по км2 650 
8) за основни топографски модел за размеру 1:20.000 

(векторски облик):  
(1) за све теме, по km² 790 
(2) за тему рељеф, по km² 130 
(3) за тему објекти, по km² 250 
(4) за тему саобраћај, по km² 250 
(5) за тему хидрографија, по km² 250 
(6) за тему земљишни покривач, по km² 100 
(7) за тему водови (надземни), по км2 100 
9) за топографску карту размере 1:250.000 (векторски облик)  
(1) за све теме, по km² 120 
(2) за тему рељеф, по km² 20 
(3) за тему објекти, по km² 20 
(4) за тему саобраћај, по km² 20 
(5) за тему хидрографија, по km² 20 
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(6) за тему земљишни покривач, по km² 10 
За издавање података регистра географских имена (тачке), у 

векторском облику, и то: 
1) подаци Регистра географских имена (тачке):  
(1) имена објеката (јавни, привредни, здравствени, културни, 

образовни, спортски, археолошки, религијски, паркови, гробља и др), 
по имену 60 

(2) хидроними (извори, бање, бунари, чесме, водопади и др), по 
имену 60 

(3) ороними (врхови, пећине, стене, превоји и др), по имену 60 
(4) ојконими (градови, села, засеоци, делови насеља и др), по 

имену 60 
(5) имена саобраћајних објеката (станице, тунели, рампе, 

прелази, аеродроми, мостови, преводнице, луке, пристаништа и др) 60 
2) подаци Регистра географских имена (линије): 
(1) хидроними (реке, потоци, канали и др), по имену 120 
(2) дримоними (шуме, засади, ливаде, пашњаци и др), по имену 120 
(3) ороними (планине, брда, долине, клисуре, острва, гребени и 

др), по имену 120 
(4) хороними (области, регије, крајеви, поља, потеси и др), по 

имену 120 
(5) дромоними (путеви, пруге, тунели, мостови и др), по имену 120 

НАПОМЕНА:  
Обрачун висине таксе у овом тарифном броју врши се 

сразмерно јединици мере (снимак, дециметарски квадрат, km2, лист 
карте).  

ОБРАЧУН ВИСИНЕ ТАКСЕ У ОВОМ ТАРИФНОМ БРОЈУ ВРШИ 
СЕ СРАЗМЕРНО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (СНИМАК, ДЕЦИМЕТАРСКИ 
КВАДРАТ, KM2, ЛИСТ КАРТЕ), С ТИМ ДА УКУПНО ОБРАЧУНАТА 
ТАКСА НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊА ОД ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ ЗА 
ЈЕДИНИЦУ МЕРЕ. 

Ако обвезник таксе једним захтевом тражи више од 1000 
података из става 5. тач. 1) и 2) овог тарифног броја, укупно утврђени 
износ таксе умањује се за 10%.  

 
Тарифни број 215е  

За издавање зидних географских и тематских карата, и то:  
1) свет, географска карта (198 x 134 cm) 4.400 
2) свет, политичко-географска карта (138 х 99 cm) 3.310 
3) источна полулопта, географска карта (99 х 142 

cm) 3.310 
4) запaдна полулопта, географска карта (99 х 143 

cm) 3.310 
5) Европа, географска карта (158 х 136 cm) 3.850 
6) Средоземље, географска карта (132 х 88,5 cm) 2.420 
7) Азија, географска карта (141 x 136 cm) 4.400 
8) Африка, географска карта (134,5 х 139 cm) 4.400 
9) Северна Америка, географска карта (97,5 x 136 

cm) 3.310 
10) Јужна Америка, географска карта (94 x 135 cm) 3.310 
11) Аустралија и Океанија, географска карта (162 x 

137 cm) 3.850 
12) Балканско полуострво, географска карта (98 x 

118 cm) 2.420 
13) Србија, географска карта (128 x 174 cm) 3.850 
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14) Црна Гора, географска карта (97,5 x 138,5 cm) 3.310 
15) Војводина, географска карта (121 x 99 cm) 3.310 
16) Београд, зидни план (152 x 207 cm) 6.610 
17) Београд, фотокарта (186 x 198 cm) 8.800 
18) Босна и Херцеговина, географска карта (106 x 99 

cm) 2.750 
19) административна карта Србије (116 x 168 cm) 4.400 
20) тематске карте – Геомагнетска карта СР 

Југославије у формату до А3 за одређену епоху (после 
1960. године) 4.400 

21) тематске карте – Геомагнетска карта Србије за 
одређену епоху у формату до А3 за одређену епоху (после 
1960. године) 4.400 

22) Србија, географско-туристичка карта P 1:300 000 (126×171 
cm) 3.870 

За издавање зидних историјских карата, и то:  
1) Српске земље од IX до XII века 2.750 
2) Српске земље у другој половини XII и првој 

половини XIII века 2.750 
3) Србија 1282–1321. године 2.750  
4) Српске државе половином XIV века 2.750 
5) Српске државе и области 1356–1371. године 2.750 
6) Српске државе и области 1373–1395. године 2.750 
7) Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој 

четвртини XV века 2.750 
8) Српска деспотовина и Краљевина Босна 

половином XV века 2.750 
9) Црна Гора од XVIII века до 1913. године 2.750 
10) Европа половином XIV века 2.750 
11) Европа у другој половини XV века 2.750 
12) Војна крајина крајем XVIII века 2.750 
13) Европска Турска у XVI и XVII веку 2.750 
14) Србија 1804–1833. године 2.750 
15) Србија 1876–1885. године 2.750 
16) Србија у Балканским ратовима 1912–1913. 

године 2.750 
17) Привреда Србије до 1912. године 2.750 
18) Црна Гора 1913. године 2.750 
19) Османско царство у XIX и почетком XX века 2.750 
20) Османско царство од XVI до XVIII века 2.750 
21) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века 2.750 
22) Хабзбуршка монархија у XIX веку 2.750 
23) Венеција од XV–XVIII века 2.750 
24) Европа од XVI–XVIII века 2.750 
25) Европа у XIX веку 2.750 
26) Римско царство у доба цара Трајана 2.750 
27) Римско царство у IV веку после Христа 2.750 
28) Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата 2.750 
29) Освајања Александра Македонског и земље 

истока 2.750 
30) Први светски рат 2.750 
31) Други светски рат 2.750 
32) Велика географска открића 2.750 

33) Маричка битка и последице 2.760 
34) Бој на Косову 2.760 
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35) Наполеонова освајања 2.760 
За издавање савијених географских карата, и то:  

1) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б1 
формат 210 

2) Свет, физичко-географска и политичка карта (са 
лајснама) 270 

3) Свет, физичко-географска карта са подводним 
рељефом 210 

4) Свет, физичко-географска карта са подводним 
рељефом (са лајснама) 270 

5) Свет, физичко-географска и политичка карта – Б2 
формат 90 

6) Европа, политичко-географска карта 210 
7) Азија, политичко-географска карта 210 
8) Северна Америка, политичко-географска карта 210 
9) Јужна Америка, политичко-географска карта 210 
10) Србија, физичко-географска карта; Тема: 

Минерали 210 
11) АП Косово и Метохија, атласна карта 90 
12) Централна Србија, физичко-географска карта 90 
13) Западна Србија, физичко-географска карта 90 
14) Србија, физичко-географска карта – Б2 формат 40 
15) Србија, физичко-географска карта на енглеском 

језику – Б2 формат 40 
16) Србија, физичко-географска карта у листу – Б2 

формат 40 
За издавање савијених историјских карата, и то:  

1) Српске земље од IX до XII века 90 
2) Српске земље у другој половини XII и првој 

половини XIII века 90 
3) Српске државе и области 1356–1371. године 90 
4) Српске државе и области 1373–1395. године 90 
5) Српска деспотовина и краљевина Босна у првој 

четвртини XV века 90 
6) Српска деспотовина и краљевина Босна 

половином XV века 90 
7) Црна Гора од XVIII века до 1913. године 90 
8) Европа половином XIV века 90 
9) Европа у другој половини XV века 90 
10) Војна крајина крајем XVIII века 90 
11) Европска Турска у XVI и XVII веку 90 
12) Србија 1804–1833. године 90 
13) Србија 1878–1913. године 90 
14) Турско царство у XIX и почетком XX века 90 
15) Османско царство од XVI до XVIII века 90 
16) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века 90 
17) Хабзбуршка монархија у XIX веку 90 

За издавање растерских (ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНИХ) 
географских, туристичких, историјских и немих карата, и то:  

1) географско-туристичка карта Србије размере 1:300 000 3.540 
2) карта до формата Б2 1.520 
3) карта до формата Б1 3.030 
4) карта већа од формата Б1 6.070 
  

НАПОМЕНА:  
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У ставу 1. тач. 20) и 21) овог тарифног броја под појмом епоха 
подразумева се година која се завршава цифром 0 или 5.  

Висина такси из ст. 1. и 2. овог тарифног броја односи се на 
карте израђене на тајвеку, фото папиру или цирадном платну. Ако се 
захтева карта израђена на канвасу, износ таксе из ст. 1. и 2. овог 
тарифног броја увећава се за 40%.  
 

Тарифни број 215ж  
За издавање туристичких карата и аутокарата, и то:  

1) Србија и Црна Гора, ауто-карта (68 х 48 cm) 90 
2) Србија и Црна Гора, ауто-карта у свесци 210 
3) Европа, ауто-карта 210 
4) Копаоник, планинарско-туристичка карта 210 
5) Црногорско приморје, туристичка карта 90 
6) Србија, ауто-карта 210 
7) Београд, туристичко подручје 210 
8) Фрушка гора, туристичка карта 210 
9) Фрушка гора, туристичка карта (са лајснама) 270 
10) Војводина, туристичка карта са планом Новог 

Сада 210 
11) Војводина, туристичка карта са планом Новог 

Сада (са лајснама) 270 
12) Златибор, туристичка карта и план 210 
13) Златибор, туристичка карта и план (са лајснама) 270 
14) Балкан, ауто-карта 210 
15) Бјеласица и Комови, планинарско-туристичка 

карта 210 
16) Сремски Карловци, план града 90 
17) Тара, планинарско-туристичка карта 210 
18) Тара, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама) 270 
19) Дурмитор и кањон Таре, планинарско-туристичка 

карта 210 
20) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото 

карта 210 
21) Дивчибаре, планинарско-туристичка ортофото 

карта (са лајснама) 270 
22) Рајац, планинарско-туристичка карта 210 
23) Стара планина, планинарско-туристичка карта 210 
24) Стара планина, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама) 270 
25) Србија, манастири и цркве 210 
26) Србија, манастири и цркве (са лајснама) 270 
27) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине 210 
28) Голија, планинарско-туристичка карта 210 
29) Власина, планинарско-туристичка карта 210 
30) Стари Бегеј и Царска бара, карта специјалног 

резервата природе 210 
31) Београд, туристичка карта подручја 210 
32) Београд, туристичка карта подручја (са лајснама) 270 
33) Радан и околне планине, планинарско-туристичка 

карта 210 
34) Радан и околне планине, планинарско-туристичка 

карта (са лајснама) 270 
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35) Сува планина, планинарско-туристичка карта 210 
36) Сува планина, планинарско-туристичка карта (са 

лајснама) 270 
37) Ваљевске планине, планинарско-туристичка 

карта 210 
38) Ваљевске планине, планинарско-туристичка 

карта (са лајснама) 270 
39) Централна Србија, туристичка карта 210 
40) Дунавом кроз Србију, туристичка карта 210 
41) Србија, ауто-карта (68 х 48 cm) 90 

42) ЗАПАДНА СРБИЈА, ТУРИСТИЧКА КАРТА, P1:215 000 200 
43) ЈУЖНА СРБИЈА, ТУРИСТИЧКА КАРТА, P1:215 000 200 
44) ВОЈВОДИНА, ТУРИСТИЧКА КАРТА, P1:300 000 200 
45) ИСТОЧНА СРБИЈА, ТУРИСТИЧКА КАРТА, P1:215000 100 
За издавање планова градова, и то:  

1) Београд, план града 210 
2) Београд, план града (са лајснама) 270 
3) Београд, фото карта 210 
4) Београд, фото карта (са лајснама) 270 
5) Београд, план града (68 х 48 cm) 90 

За издавање CD-ова и DVD-ова, и то:  
1) Манастири и цркве Србије и Црне Горе 440 
2) Беоинфо – Електронски план и водич Београда, 

верзија 4.0 440 
3) Атлас света 440 
4) Каталог планова и карата Београда 440 
5) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине на DVD-у и карта, на српском језику 660 
6) Манастири и цркве Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине на DVD-у и карта, на енглеском језику 
 

660 
7) DVD – Виртуелни атлас 660 
8) Ортофото планови градова Србије 440 
9) Манастири и цркве Србије на CD-у, српски и 

енглески језик 440 
10) Србија, планинарске карте на CD-у 440 

За издавање атласа, и то:  
1) Географски атлас за V, VI, VII и VIII разред основне школе:  

(1) до 50 примерака, по примерку 440 
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 410 
(3) преко 100 примерака, по примерку 390 

2) Историјски атлас:  
(1) до 50 примерака, по примерку 490 
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 460 
(3) преко 100 примерака, по примерку 440 

3) ГЕОГРАФСКИ АТЛАС ЗА ОСНОВНУ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:  
(1) ДО 50 ПРИМЕРАКА, ПО ПРИМЕРКУ 650 
(2) ОД 51 ДО 100 ПРИМЕРАКА, ПО ПРИМЕРКУ  630 
(3) ПРЕКО 100 ПРИМЕРАКА, ПО ПРИМЕРКУ  610 
За издавање вежбанки, и то:  
1) Србија:  

(1) до 50 примерака, по примерку 80 
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 
(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

2) Европа:  
(1) до 50 примерака, по примерку 80 
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(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 
(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

3) Ваневропски континенти:  
(1) до 50 примерака, по примерку 80 
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 
(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

4) Свет:  
(1) до 50 примерака, по примерку 80 
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку 80 
(3) преко 100 примерака, по примерку 70 

За издавање књига, и то:  
1) Геодетски премер 1.650 
2) Физичка геодезија 990 
3) 20 година Републичког геодетског завода 440 
4) Монографија „Геодетска делатност у Србији 

1837–2012.” 3.310 
 

Тарифни број 215и  
За приступ подацима катастра непокретности путем интернета 

– увид у базу података катастра непокретности (претплатнички 
сервис), по упиту 

110 
ЗА ПРИСТУП ПОДАЦИМА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА – УВИД У БАЗУ ПОДАТАКА КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ПРЕТПЛАТНИЧКИ СЕРВИС), И ТО:  

1) ОД 0 ДО 20 УПИТА МЕСЕЧНО 2.200 
            2) ЗА СВАКИ НАРЕДНИ УПИТ, ПО УПИТУ 110 

За приступ сетовима просторних података путем сервиса 
националне инфраструктуре геопросторних података (у даљем 
тексту: НИГП) према врсти сервиса за сет података, и то:  

1) WMS стандард сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
20.220 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
120 

2) WMS прилагођени кориснички сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
36.400 

(2) за сваких следећих 1000 упита  
120 

3) WMТS стандард сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
20.220 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
120 

4) WMТS кориснички прилагођени сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
36.400 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
120 

5) WfS стандард сервис НИГП-а: 
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(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
181.980 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
910 

6) REST стандард сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 
181.980 

(2) за сваких следећих 1000 упита  
910 

7) REST кориснички прилагођени сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 
363.960 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
910 

8) DOWNLOAD вектор сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 10.000 преузимања месечно 
181.980 

(2) за сваких следећих 1.000 преузимања 
15.160 

9) DOWNLOAD сервис НИГП-а – шифарник Адресног 
регистра за територију Републике за приступ том сету података 300 

За приступ подацима путем WEB сервиса, за алфанумеричке 
податке катастра непокретности (катастарски операт) – месец дана 
приступа, по претплати и општини (градској општини) ПРЕТПЛАТА 
ЗА ЈЕДНУ ОПШТИНУ (ГРАДСКУ ОПШТИНУ) 10.490 

За приступ подацима путем web сервиса, за податке из 
јединствене евиденције стамбених заједница – месец дана 
приступа 10.620 

  
  
НАПОМЕНА:  

Такса из става 1. овог тарифног броја не плаћа се за јавни увид 
у податке катастра непокретности. 

ТАКСА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ 
ПО ОПШТИНИ (ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ) ЗА 100 ДИНАРА.  

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја 
уговара за период од 12 месеци, укупан износ таксе умањује се за 
20%.  

Такса из става 4. овог тарифног броја увећава се за преглед по 
матичном броју 30 

Не плаћа се такса за DOWNLOAD сервис за Регистар 
просторних јединица, као и Номенклатуру статистичких јединица.  

НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА ЗА СЕРВИСЕ НАЦИОНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА РЕГИСТАР 
ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА, КАО И ЗА DOWNLOAD СЕРВИС НИГП-А 
ЗА ШИФАРНИК АДРЕСНОГ РЕГИСТРА ЗА ТЕРИТОРИЈУ 
РЕПУБЛИКЕ, КАО И ЗА НОМЕНКЛАТУРУ СТАТИСТИЧКИХ 
ЈЕДИНИЦА.  

 

Тарифни број 215л 

За посебне радове у поступку катастарског и комасационог 
премера, и то:  
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1) за комасациону процену земљишта, по сату 2.050 
2) за кaтастарско класирање земљишта, по сату 1.630 
3) за бонитирање земљишта, по сату 1.520 
4) за лабораторијско испитивање земљишта, и то:  
(1) за испитивање pH узорка у H2O и KCl, по узорку 320 
(2) за испитивање хигроскопске влаге, по узорку 110 
(3) за механичку анализу пирофосфатном „Е” 

методом, по узорку 1.100 
(4) за квантитативно одређивање CaCO3, по узорку 220 
(5) за квалитативно одређивање CaCO3, по узорку 50 
(6) за испитивање хидролитичке киселости „Y1”, по 

узорку 320 
(7) за испитивање суме база по Капену „S”, по узорку 320 
(8) за испитивање хумуса по Коцману, по узорку 320 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из тач. 1)–4) овог тарифног броја плаћа се после 
издавања списа, односно вршења радње.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 
100% за радњу извршену у поступку вештачења.  

Тарифни број 215љ 

За издавање лиценци и легитимација, и то:  
1) за лиценцу за рад геодетске организације 8.800 
2) за измену лиценце за рад геодетске организације 3.310 
3) за геодетску лиценцу и печат 11.020 
3а) ЗА ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ I РЕДА И ПЕЧАТ, ЗА 

ЛИЦА КОЈИМ ЈЕ ПРЕТХОДНО ИЗДАТА ГЕОДЕТСКА 
ЛИЦЕНЦА II РЕДА 9.260 

4) за легитимацију за запосленог у геодетској 
организацији 1.430 

 

Тарифни број 215м 

За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:  
1) за пројектовање, по сату 2.130 
2) за техничку контролу пројекта, по сату 2.130 
3) за стручни надзор над геодетским радовима у 

области премера и катастра (катастарски премер, 
комасациони премер и уређење земљишне територије 
комасацијом, топографски премер, гравиметријски премер), 
по сату 2.100 

4) за преглед и пријем геодетских радова у области 
премера и катастра:  

(1)  за катастарски премер, по хектару 490 
(2)  за комасациони премер и уређење земљишне 

територије комасацијом, по хектару 320 
(3)  за топографски премер, по хектару 420 
5) за стручну обуку из области премера и катастра, 

по сату 3.250 
6) за стручну обуку из области примене ГНСС 

технологије, по сату 3.790 
7) за консултантске услуге, по сату 1.430 
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8) за израду програма геофизичких радова (област 
геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату 1.430 

9) за техничку контролу програма геофизичких 
радова, по сату 2.130 

10)  за преглед и надзор програма геофизичких 
радова, по сату 2.130 

11)  за преглед и надзор радова у области државног 
геомагнетског премера, по сату 2.130 

12)  за остале послове који се обављају на терену, по 
сату 920 

13)  за остале послове који се обављају у 
канцеларији, по сату 360 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из тачке 3) овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 100% за радњу извршену у поступку вештачења.  

Такса из овог тарифног броја, осим за радње из тачке 4), плаћа 
се после издавања списа, односно вршења радње.  

Тарифни број 215м 

ЗА АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧЊАКА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ 
ЗАВОДА, И ТО:  

1) ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ, ПО САТУ 2.130 
2) ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНИХ И ГЛАВНИХ ПРОЈЕКТА, 

ПО САТУ 2.130 
3) ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА, 

ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПО САТУ 2.130 
4) ЗА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА, 

ПО САТУ 2.130 
5) ЗА СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ГЕОДЕТСКИМ 

РАДОВИМА У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ГЕОДЕТСКИХ 
РАДОВА, ТОПОГРАФСКОГ ПРЕМЕРА И 
ГРАВИМЕТРИЈСКОГ ПРЕМЕРА, ПО САТУ 2.090 

6) ЗА СТРУЧНУ ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И 
КАТАСТРА, ПО ЗАПОСЛЕНОМ, ПО САТУ 3.230 

7) ЗА СТРУЧНУ ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ 
ГНСС ТЕХНОЛОГИЈЕ, ПО САТУ 3.770 

8) ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ, ПО САТУ 2.130 
9) ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ГЕОФИЗИЧКИХ РАДОВА 

(ОБЛАСТ ГЕОМАГНЕТИЗАМ, ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ И 
АЕРОНОМИЈА), ПО САТУ 1.420 

10)  ЗА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ПРОГРАМА 
ГЕОФИЗИЧКИХ РАДОВА, ПО САТУ 2.130 

11) ЗА ПРЕГЛЕД И НАДЗОР ПРОГРАМА 
ГЕОФИЗИЧКИХ РАДОВА, ПО САТУ 2.130 

12)  ЗА ПРЕГЛЕД И НАДЗОР РАДОВА У ОБЛАСТИ 
ДРЖАВНОГ ГЕОМАГНЕТСКОГ ПРЕМЕРА, ПО САТУ 2.130 

13)  ЗА ОСТАЛЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ НА 
ТЕРЕНУ, ПО САТУ 920 

14)  ЗА ОСТАЛЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У 
КАНЦЕЛАРИЈИ, ПО САТУ 360 

  
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, ПЛАЋА СЕ ПОСЛЕ 
ИЗДАВАЊА СПИСА, ОДНОСНО ВРШЕЊА РАДЊЕ.  
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ПОД ОБУКОМ ИЗ ТАЧКЕ 6) НЕ ПОДРАЗУМЕВА СЕ ОБУКА 
ИЗВРШЕНА ПРЕКО НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ.  

ПОД ПОСЛОВИМА ИЗ ТАЧ. 13) И 14) НЕ ПОДРАЗУМЕВА СЕ 
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ГЕОДЕТСКИМ РАДОВИМА У ОБЛАСТИ 
ПРЕМЕРА И КАТАСТРА, КАО НИ ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ГЕОДЕТСКИХ 
РАДОВА У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА.  
 
 

                      ТАРИФНИ БРОЈ 231.  
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА 

 
 

10.600 
 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 
 

ЧЛАН 44. 

 ЗА ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ, А НИСУ ПЛАЋЕНЕ ДО 
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ТАКСА СЕ ПЛАЋА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИ ЈЕ БИО НА СНАЗИ У ВРЕМЕ НАСТАНКА ТАКСЕНЕ 
ОБАВЕЗЕ.  

 

ЧЛАН 45. 

 УСКЛАЂИВАЊЕ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА ТАКСИ ПРОПИСАНИХ ОВИМ 
ЗАКОНОМ, ИЗВРШИЋЕ СЕ У 2021. ГОДИНИ ПРИМЕНОМ ИНДЕКСА 
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА, ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 
НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, ЗА ПЕРИОД ОД ПРВОГ ДАНА 
НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ДО 30. 
АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ЗАОКРУЖИВАЊЕ ВРШИ ТАКО ШТО 
СЕ ИЗНОС ДО ПЕТ ДИНАРА НЕ УЗИМА У ОБЗИР, А ИЗНОС ПРЕКО ПЕТ 
ДИНАРА ЗАОКРУЖУЈЕ НА ДЕСЕТ ДИНАРА. 
 ВЛАДА ЋЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 
ФИНАНСИЈА, ОДЛУКОМ УТВРДИТИ И ОБЈАВИТИ УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ 
ИЗНОСЕ ТАКСИ ИЗ СТAВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  
 ОБЈАВЉЕНИ УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ТАКСИ ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД ПРВОГ ДАНА НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ОД 
ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
  

ЧЛАН 46. 
 ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ 
ОДРЕДБЕ: 

1) ЧЛАНА 6. ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА, 
САДРЖАЈУ ПРИЈАВЕ И ТРОШКОВИМА УПИСА У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА 
АКТИВНИХ СУПСТАНЦИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 4/11); 

2) ЧЛАНА 6. ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УПИСА, САДРЖАЈУ ПРИЈАВЕ И 
ТРОШКОВИМА УПИСА У РЕГИСТАР ЛАБОРАТОРИЈА КОЈЕ ВРШЕ 
ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА  („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 4/11). 

 
ЧЛАН 47. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
 
 



70 

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА  
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа – Влада  
    Обрађивач – Министарство финансија  
 
2. Назив прописа 
 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
DRAFT LAW ON AMENDMENT TO THE LAW ON REPUBLIKE ADMINISTRATIVE 
FEES  
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 
 
Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума  
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 
 
Примењује се рок из члана 72. Споразума, као општи рок за усклађивање 
прописа. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
У потпуности испуњава обавезе које произилазе из одредбе Споразума. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума, 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 

/ 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
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образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Не постоје одговарајући прописи. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 
Не. 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и 
њихово мишљење о усклађености. 
 
У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о републичким 
административним таксама  нису учествовали консултанти. 
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