
 

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, 90/19-
исправка и 144/20), у члану 1а тачка 3) после речи: „јавних овлашћењаˮ додају 
се запета и речи: „а која се за вршење јавних овлашћења финансирају из 
буџетских средстава”.  

Члан 2. 

У члану 19. став 1. тачка 5) после речи: „догађајаˮ додаје се запета, а 
речи: „укључујући и списе и радње у поступцима за остваривање права на 
подстицаје у складу са прописима који уређују пољопривредуˮ замењују се 
речима: „списе и радње у поступцима за остваривање права на подстицаје који 
се исплаћују у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и 
политике руралног развоја, списе и радње у поступцима за остваривање права 
на ИПАРД подстицаје, списе и радње у поступцима за спровођење правила и 
мера уређења тржишта пољопривредних производаˮ. 

Члан 3. 

У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за 
списе и радње органа у Републици Србији, у Тарифном броју 1. у Напомени у 
тачки 12) тачка на крају замењује се тачком и запетом.  

Додају се тач. 13) и 14), које гласе: 

„13) за захтев за издавање извода и уверења из матичних књига 
електронским путем; 

14) за издавање уверења о држављанству Републике Србије 
електронским путем.ˮ. 

Члан 4. 

У Тарифном броју 11. у Напомени у тачки 5) тачка на крају замењује се 
тачком и запетом.  

Додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) издавање уверења о држављанству Републике Србије електронским 
путем, аутоматским преузимањем података из регистра матичних књига путем 
средстава електронске комуникације.ˮ. 

Члан 5. 

У Тарифном броју 32. додаје се тачка 17), која гласи: 

„17) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц 
услед оштећења, губитка или крађе 330.ˮ. 

У Напомени став 1. мења се и гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање 
одобрења за набављање оружја, делова за оружје за потребе стрељачке 
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организације.ˮ. 

Додаје се нови став 2, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја плаћа се за захтев за издавање одобрења 
за набављање оружја, делова за оружје за потребе извођења обуке у руковању 
ватреним оружјем.ˮ. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 6. 

У Тарифном броју 33. став 3. додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) колекционарске дозволе услед оштећења, губитка 
или крађе 940.ˮ. 

У Напомени, став 1. мења се и гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за регистрацију 
оружја, односно унос података о оружју за потребе стрељачке организације.ˮ. 

Додаје се нови став 2, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја плаћа се за захтев за регистрацију оружја, 
односно унос података о оружју за потребе извођења обуке у руковању 
ватреним оружјем.ˮ. 

Досадашњи ст. 2 - 6. постају ст. 3 - 7. 

Члан 7. 

У Тарифном броју 39. став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

У Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„За захтев и решење за пријем у држављанство Републике Србије 
странца, чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао 
интерес за Републику Србију не плаћа се такса.ˮ. 

Члан 8. 

У Тарифном броју 44. став 1. износ: „13.470ˮ  замењује се износом: 
„7.790ˮ. 

Члан 9. 

У Тарифном броју 48.  речи: „За потврду о подацима из казнене 
евиденције ради осигурања права у иностранствуˮ замењују се речима: „За 
уверење о подацима из казнене евиденције ради остваривања права грађанаˮ. 

Члан 10.  

У Тарифном броју 49. речи: „За извод из казнене евиденције” замењују 
се речима: „За извод са подацима из казнене евиденције о физичком лицу, а по 
захтеву правног лица”. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Tакса из овог тарифног броја плаћа се за свако појединачно физичко 
лице за које се издаје извод са подацима из казнене евиденције.ˮ. 
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Члан 11. 

У Тарифном броју 57.  Напомена, мења се и гласи: 

„Сходно члану 11. Прилога А. Конвенције о привременом увозу, плаћа се 
такса за раздужење АТА карнета (регулациона такса) из овог тарифног броја.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се, сходно члану 11. Прилога А, 
Конвенције о привременом увозу, у случају кад АТА карнет није прописно 
раздужен и кад се као доказ о извозу робе прихвате подаци о увозу или 
поновном увозу које су царински органи друге стране уговорнице унеле у АТА 
карнет, или потврду коју су издали царински органи на основу података из 
купона (ваучер) откинутог са карнета приликом увоза или поновног увоза на 
њихову територију, или на основу другог доказа којим се потврђује да се роба 
налази изван земље увоза (случајеви из члана 10. став 2. Прилога А. 
Конвенције о привременом увозу).ˮ. 

Члан 12. 

У Тарифном броју 58a став 3. брише се. 

У ставу 4, који постаје став 3, износ: „20.460ˮ  замењује се износом: 
„32.240ˮ. 

У ставу 5, који постаје став 4, износ: „10.230ˮ  замењује се износом: 
„20.230ˮ. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 13. 

У Тарифном броју 96. став 1. речи: „мишљење (сертификацију)ˮ 
замењују се речју: „сертификовањеˮ. 

У ст. 2. и 3. реч: „мишљењеˮ замењујe се речју: „сертификатˮ. 

Члан 14. 

У Тарифном броју 107. после става 5. додаје се нови став 6, који гласи: 

„За захтев за упис европског патента у регистар 
патената 8.210.ˮ. 

Досадашњи ст. 6-13. постају ст. 7-14. 

У Напомени, у ставу 3. после речи: „малог патентаˮ додају се запета и 
речи: „односно међународне пријаве патентаˮ. 

У ставу 7. речи: „ст. 8-10.ˮ замењују се речима: „ст. 9-11.ˮ. 

Члан 15. 

У Тарифном броју 134б додаје се став 2, који гласи: 

„За израду патентног списа у електронској форми 7.000.ˮ. 

Члан 16. 

У Тарифном броју 135. став 3. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) за издавање одобрења за експлоатацију 
неметаличних  минералних сировина за добијање 
грађевинских материјала/проширење граница одобреног 
експлоатационог поља 130.590ˮ. 

Тачка 3а) мења се и гласи: 
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„3а) за издавање одобрења за експлоатационо 
поље/проширење експлоатационог поља 125.680ˮ. 

Тач. 3б) и 3д) бришу се.  

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) за ручно испирање племенитих метала и сакупљање 
других минерала са површине земље 8.610ˮ. 

Тачка 4а) брише се. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) за издавање одобрења за извођење рударских 
радова и/или изградњу рударских објеката 108.800ˮ. 

Тачка 5б) мења се и гласи: 

„5б) за продужење рока важења одобрења за извођење 
рударских радова и/или изградњу рударских објеката 82.430ˮ. 

Тач. 5г), 5д), 5ђ), 6), 9) и 13) бришу се. 

Тачка 14) мења се и гласи: 

„14) за издавање одобрења за пренос одобрења на 
основу којих се врши експлоатација (одобрење за 
експлоатационо поље, одобрење за експлоатацију 
неметаличних сировина за грађевинске материјале, одобрење 
за извођење рударских радова и изградњу рударских објеката, 
одобрење за употребу и коришћење рударских објеката, 
одобрење за управљање рударским отпадом) 

 

 

 

 

57.290ˮ. 

Тачка 15) мења се и гласи: 

„15) за издавање одобрења за пренос одобрења за 
истраживање минералних сировина  57.290ˮ. 

После тачке 15) додаје се тачка 15а), која гласи: 

„15а) за издавање одобрења за пренос одобрења за 
истраживање подземних вода и геотермалних ресурса 38.190ˮ. 

У тачки 16) износ: „37.260ˮ замењује се износом: „57.290ˮ. 

Додаје се тачка 17), која гласи: 

„17) за издавање одобрења за пренос потврде о 
резервама минералних сировина и ресурса и/или других 
геолошких ресурса 57.290ˮ. 

Напомена мења се и гласи: 

„Ако се поднесе захтев за смањење експлоатационог поља 
дефинисаног одобрењем за експлоатацију неметаличних минералних 
сировина за добијање грађевинских материјала плаћа се такса у 
износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 3) овог тарифног 
броја, а у случају смањења експлоатационог поља дефинисаног 
одобрењем за експлоатационо поље плаћа се такса у износу од 50% 

 



5 
 

од таксе прописане у ставу 3. тачка 3а) овог тарифног броја.ˮ. 

Члан 17. 

У Тарифном броју 135а тачка 2) мења се и гласи:  

„2) термоминералне воде”.  

Члан 18. 

У Тарифном броју 135б тачка 2) мења се и гласи:  

„2) термоминералне воде”.  

Члан 19. 

После Тарифног броја 135д додаје се Тарифни број 135ђ, који гласи: 

„Тарифни број 135ђ 

За захтев за пренос одобрења експлоатационог 
простора и количине резерви и/или ресурса подземних вода и 
геотермалних ресурса 38.190.ˮ. 

Члан 20. 

У Тарифном броју 142. ст. 1. и 2. бришу се.  

Досадашњи став 3. постаје став 1.  

У досадашњем ставу 4, који постаје став 2, реч: „овлашћеногˮ брише се.  

Досадашњи став 5. постаје став 3.  

У досадашњем ставу 6, који постаје став 4, запета и речи: „односно 
продужењеˮ бришу се, као и реч: „овлашћеногˮ брише се.   

Члан 21. 

У Тарифном броју 146а став 1. мења се и гласи: 

„За утврђивање појединачног плана појединачних 
дозвола, односно ревизије појединачног плана 1.150.ˮ. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„За утврђивање појединачног плана временских дозвола 500 

За утврђивање појединачног плана ЦЕМТ дозвола 500.ˮ. 

Досадашњи ст. 2 - 7. постају ст. 4 - 9. 

Члан 22. 

У Тарифном броју 164. уводна реченица мења се и гласи:  

„За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде 
темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу, и то:”.  

Члан 23.  

У Тарифном броју 165. уводна реченица мења се и гласи:  

„За решење о грађевинској дозволи, решење о одобрењу за извођење 
радова, решење о привременој грађевинској дозволи, решење о грађевинској 
дозволи за припремне радове, решење о измени решења о грађевинској 
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дозволи и решење о измени решења о одобрењу за извођење радова, која 
доноси надлежни орган, у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња, и то:”.  

Члан 24. 

У Тарифном броју 171а уводна реченица мења се и гласи:  

„За потврду о пријави радова коју надлежни орган у складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња, издаје у складу са издатом 
грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, решењем 
о привременој грађевинској дозволи, решењем о грађевинској дозволи за 
припремне радове, решењем о измени решења о грађевинској дозволи и 
решењем о измени решења о одобрењу за извођење радова, и то:ˮ. 

Члан 25. 

После Тарифног броја 171в додаје се Тарифни број 171г, који гласи: 

„Тарифни број 171г 

За списе и радње који се врше у складу са 
прописом којим се уређују услови за стављање на 
тржиште и чињење доступним на тржишту 
грађевинских производа и, између осталог, 
спровођење оцењивања и верификације сталности 
перформанси грађевинских производа у складу са 
српском техничком спецификацијом или техничким 
прописом, и то:  

1) за захтев за именовање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 3.120 

2) за захтев за именовање тела за техничко 
оцењивање 3.120 

3) за решење које се доноси по захтеву 
поднетом за именовање тела за техничко оцењивање 131.100 

4) за решење које се доноси по захтеву 
поднетом за именовање тела за оцењивање и 
верификацију сталности перформанси 131.100 

5) за захтев за признавање важења у 
Републици Србији документа о оцењивању и 
верификацији сталности перформанси грађевинског 
производа издатог у иностранству 3.120 

6) за решење које се доноси по захтеву за 
признавање важења у Републици Србији документа о 
оцењивању и верификацији сталности перформанси 
грађевинског производа издатог у иностранству 59.600.ˮ. 

Члан 26. 

После Тарифног броја 186. додаје се Тарифни број 186а, који гласи: 

„Тарифни број 186а 

За подношење захтева за издавање услова 
заштите природе 

900 

За издавање стручне основе за израду  Решења  



7 
 

о условима заштите природе, и то: 

1) за просторно планску документацију и 
урбанистичко техничке документе: 

 

(1) за План детаљне регулације 20.000 

(2) за Урбанистички пројекат 20.000 

2) за пројекте:  

(1)  за пејзажно архитектонско уређење 10.000 

(2) за истраживања (односи се на све ресурсе) 25.000 

(3) за експлоатацију 25.000 

(4) за рекултивацију 30.000 

3) за техничку документацију, за изградњу 
објекта, реконструкцију, доградњу, адаптацију и 
санацију: 

 

(1) за хидроелектране, по објекту:  

– мање од 2 МW 20.000 

– 2–10 МW 30.000 

– више од 10 МW 40.000 

(2) за ветрогенераторе, по стубу:  

– до 5 30.000 

– од 6 до 10 50.000 

– преко 10 70.000 

(3) за соларне електране, по површини (m2):  

– до 5.000 20.000 

– од 5.001 до 10.000 30.000 

– преко 10.000 50.000 

(4) за привредне/индустријске/комерцијалне 
објекте, по објекту 

25.000 

(5) за стамбене објекте, по објекту и површини 
(m2) 

 

- до 100 10.000 

- преко 100 18.000 

(6) за куће за одмор (викенд објекти), по објекту 
и површини (m2):  

 

- до 50 15.000 

- од 50 до 100 20.000 

- преко 100 25.000 

(7) за посебну врсту објеката (РБС, соларни и 
др.), по објекту 

20.000 

(8) за друге објекте, зграде (помоћне, 10.000 
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економске), по објекту 

(9) за туристичке, услужне објекте, хотеле, по 
објекту 

25.000 

4) за инфраструктурне објекте, изградњу, 
реконструкцију, санацију и одржавање: 

 

(1) за линијске инфраструктурне објекте и 
комуналну инфраструктуру 

 

30.000 

(2) за студију процене утицаја на животну 
средину 

35.000 

(3) за оцену прихватљивости 35.000 

5) за остало (за привредне и културне 
манифестације, мото трке и др.) 

10.000 

  

НАПОМЕНА:  

Износи такси из става 2. овог тарифног броја, 
умањују се за 50% за издавање стручне основе 
физичком лицу за израду Решења о условима заштите 
природе, и то:   

1) када обављају дозвољене активности, 
односно делатности у заштићеним природним 
подручјима на традиционалан начин, 

2) за водоснабдевање и унапређење 
инфраструктуре у сеоским домаћинствима, 

3) за изградњу стамбених, помоћних и 
некомерцијалних објеката у сеоским домаћинствима. 

Износи такси из става 2. овог тарифног броја, 
умањују се за 50% за издавање стручне основе 
правном лицу за израду Решења о условима заштите 
природе за потребе водоснабдевања становништва 
пијаћом водом и јавну канализацију. 

 

Таксе из става 2. овог тарифног броја не 
плаћају се за издавање стручне основе за израду 
Решења о условима заштите природе за израду: 

1) Просторног плана Републике Србије, 

2) регионалних просторних планова, 

3) просторних планова јединица локалне 
самоуправе, 

4) просторних планова подручја посебне 
намене, 

5) генералних урбанистичких планова, 

6) планова генералне регулације и 

7) шумских, риболовних, ловних и 
водопривредних основа. 
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Таксу за издавање стручне основе за израду 
Решења о условима заштите природе из става 2. овог 
тарифног броја не плаћају: 

1) управљачи природних добара, за активности 
у природном добру, 

2) републички, покрајински и органи локалне 
самоуправе, 

3) установе (делатност образовања, науке, 
културе, физичке културе, ученичког и студентског 
стандарда, здравствене и социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и 
здравствене заштите животиња), 

4) Црвени крст, Црвени полумесец и њихове 
подружнице, удружења која воде бригу о особама са 
посебним потребама и слично, 

5) цркве и верске заједнице – осим за изградњу, 
доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију 
комерцијалних објеката, 

6) физичка лица у заштићеним природним 
подручјима за радове/активности којима се унапређује 
природно добро, 

7) физичка лица за изградњу соларних панела 
на породичним и викенд објектима и 

8) физичка лица у заштићеним природним 
подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију и санацију стамбених, помоћних и 
некомерцијалних објеката у оквиру домаћинства са 
пребивалиштем на територији заштићеног подручја.ˮ. 

 

Члан 27. 

После Тарифног броја 204a додаје се Тарифни број 204б, који гласи: 

„Тарифни број 204б 

За доношење одобрења за чињење доступним 
на тржишту и коришћење биоцидног производа, и то: 

 1) за формалну процену документације која се 
доставља уз захтев за доношење одобрења  315.890 

2) за процену биоцидног производа на основу 
достављене документације 991.750 

За доношење одобрења за чињење доступним 
на тржишту и коришћење групе биоцидних производа, и 
то:  

1) за формалну процену документације која се 
доставља уз захтев за доношење одобрења 

 

631.790 

2) за процену биоцидних производа на основу 1.983.510 
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достављене документације 

За поједностављени поступак за доношење 
одобрења за чињење доступним на тржишту и 
коришћење биоцидног производа, и то:  

1) за формалну процену документације која се 
доставља уз захтев за доношење одобрења 31.590 

2) за процену биоцидних производа на основу 
достављене документације у поједностављеном 
поступку 99.170 

За поједностављени поступак за доношење 
одобрења за чињење доступним на тржишту и 
коришћење групе биоцидних производа, и то:  

1) за формалну процену документације која се 
доставља уз захтев за доношење одобрења 47.380 

2) за процену групе биоцидних производа на 
основу достављене документације у поједностављеном 
поступку 148.760 

За процену документације ради доношења 
решења о упису биоцидног производа у Привремену 
листу 60.840 

За процену документације достављене уз захтев 
за доношење решења којим се признаје одобрење за 
чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног 
производа донетог у складу са прописом ЕУ од стране 
надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране 
Европске комисије  218.490 

За процену документације достављене уз захтев 
за доношење решења којим се признаје одобрење за 
чињење доступним на тржишту и коришћење групе 
биоцидних производа донетог у складу са прописом ЕУ 
од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије  

 

 

 

436.980 

За процену документације достављене уз захтев 
за доношење решења којим се признаје одобрење за 
чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног 
производа донетог у поједностављеном поступку у 
складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа 
државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 21.840 

За процену документације достављене уз захтев 
за доношење решења којим се признаје одобрење за 
чињење доступним на тржишту и коришћење групе 
биоцидних производа донетог у поједностављеном 
поступку у складу са прописом ЕУ од стране надлежног 
органа државе чланице ЕУ или од стране Европске 
комисије 32.770 
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За процену нових података који се односе на 
нежељене ефекте активне супстанце или биоцидног 
производа на људе, нарочито на осетљиве групе, на 
животиње или на животну средину, на могућност 
развоја резистенције на активну супстанцу, као и на 
недовољну ефикасност биоцидног производа 

 

 

 

 

213.970 

За процену података о новом биоцидном 
производу у групи биоцидних производа за коју је 
донето одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење 39.230 

За процену података о новом биоцидном 
производу у групи биоцидних производа за коју је 
донето одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење у поједностављеном поступку 3.920 

За процену података о новом биоцидном 
производу у групи биоцидних производа за коју је 
донето решење којим се признаје одобрење за чињење 
доступним на тржишту и коришћење донетог у складу 
са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе 
чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

 

 

 

6.550 

За процену података о новом биоцидном 
производу у групи биоцидних производа за коју је 
донето решење којим се признаје одобрење за чињење 
доступним на тржишту и коришћење донетог у 
поједностављеном поступку у складу са прописом ЕУ 
од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије 

 

 

 

 

650 

За процену нових података у поступку 
продужења важења одобрења за чињење доступним на 
тржишту и коришћење биоцидног производа 653.820 

За процену нових података у поступку 
продужења важења одобрења за чињење доступним на 
тржишту и коришћење групе биоцидних производа 1.307.650 

За процену нових података у поступку 
продужења важења одобрења за чињење доступним на 
тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 
поједностављеном поступку 65.380 

За процену нових података у поступку 
продужења важења одобрења за чињење доступним на 
тржишту и коришћење групе биоцидних производа 
донетог у поједностављеном поступку 98.070 

За процену нових података у поступку 
продужења важења решења којим се признаје 
одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење биоцидног производа донетог у складу са 
прописом ЕУ од стране надлежног органа државе 

109.240 
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чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

За процену нових података у поступку 
продужења важења решења којим се признаје 
одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење групе биоцидних производа донетог у 
складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа 
државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 218.490 

За процену нових података у поступку 
продужења важења решења којим се признаје 
одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење биоцидног производа донетог у 
поједностављеном поступку у складу са прописом ЕУ 
од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије 

 

 

 

 

10.920 

За процену нових података у поступку 
продужења важења решења којим се признаје 
одобрење за чињење доступним на тржишту и 
коришћење групе биоцидних производа донетог у 
складу са прописом ЕУ у поједностављеном поступку 
од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије 16.380 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења одобрења 
за чињење доступним на тржишту и коришћење 
биоцидног производа 45.760 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења одобрења 
за чињење доступним на тржишту и коришћење групе 
биоцидних производа 91.530 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поједностављеном поступку 
доношења одобрења за чињење доступним на тржишту 
и коришћење биоцидног производа 4.570 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поједностављеном поступку 
доношења одобрења за чињење доступним на тржишту 
и коришћење групе биоцидних производа 9.150 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења решења о 
упису биоцидног производа у Привремену листу 7.170 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења решења 
којим се признаје одобрење за чињење доступним на 
тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 
складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа 
државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 7.640 
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За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења решења 
којим се признаје одобрење за чињење доступним на 
тржишту и коришћење групе биоцидних производа 
донетог у складу са прописом ЕУ од стране надлежног 
органа државе чланице ЕУ или од стране Европске 
комисије 15.290 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења решења 
којим се признаје одобрење за чињење доступним на 
тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 
поједностављеном поступку у складу са прописом ЕУ 
од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 
стране Европске комисије 

 

 

 

 

760 

За процену документације за одобрење измене 
података достављених у поступку доношења решења 
којим се признаје одобрење за чињење доступним на 
тржишту и коришћење групе биоцидних производа 
донетог у поједностављеном поступку у складу са 
прописом ЕУ од стране надлежног органа државе 
чланице ЕУ или од стране Европске комисије 1.520 

За процену података који се достављају уз 
захтев за доношење привремене дозволе за чињење 
доступним на тржишту или коришћење биоцидног 
производа 238.670 

За процену података који се достављају уз 
захтев за доношење дозволе за експеримент или 
испитивање за сврхе научног истраживања и развоја 
или производ и процес-оријентисаног истраживања и 
развоја 13.070.ˮ. 

Члан 28. 

У Тарифном броју 212. ст. 1. и 2. бришу се. 

Члан 29. 

У Тарифном броју 214. тачка 1) износ: „246.750ˮ замењује се износом: 
„31.660ˮ. 

Члан 30. 

У Тарифном броју 215а у ставу 2. додаје се тачка 9), која гласи: 

„9) за 12 месеци коришћења сервиса за издавање 
координата тачака геодетске основе 37.200.ˮ. 

Став 4. мења се и гласи: 

„За 12 месеци коришћења софтвера за 
трансформацију координата etrf 2.000-gk и рачунање 
ундулације геоида из геоидног модела (sqm 2.011) 16.700.ˮ. 

У Напомени додаје се став 7, који гласи: 

„Услуга из става 2. тачка 9) овог тарифног броја ће се примењивати од 1. 
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маја 2023. године.ˮ. 

Члан 31. 

У Тарифном броју 215б  став 2. тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 

„3) катастарски план у векторском облику, по 
парцели:  

(1) за једну катастарску парцелу 1.000 

(2) за сваку следећу до 100 катастарских парцела 700 

(3) за сваку следећу преко 100 катастарских 
парцела 400 

4) алфанумеричке податке из базе података 
катастра непокретности у дигиталном облику, на основу 
списка непокретности, по непокретности 20ˮ. 

Додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) алфанумеричке податке из базе података 
катастра непокретности у дигиталном облику, по 
специфичном захтеву, по непокретности 50ˮ. 

У ставу 3. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) за уверење о променама на непокретности:  

(1) за првобитно стање и до пет промена 5.010 

(2) за првобитно стање и преко пет промена 8.030ˮ. 

У ставу 5. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) за промену насталу изградњом гараже 
површине до 30 m2, помоћног објекта површине до 50 m2, 
са уписом имаоца права  2.700ˮ. 

У Напомени додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:  

„Подаци из става 2. тачка 1) овог тарифног броја издају се само у 
случају када за непокретност из захтева не постоји катастарски план у 
растерском (геореференцираном) облику или у векторском облику. 

Подаци из става 2. тачка 2) овог тарифног броја издају се само у 
случају када за непокретност из захтева не постоји катастарски план у 
векторском облику.ˮ. 

Досадашњи ст. 1-17. постају ст. 3-19. 

Члан 32. 

У Тарифном броју 215в став 1. тач. 3) - 6) бришу се. 

У Напомени став 2. брише се. 

Члан 33. 

У Тарифном броју 215ђ став 2. тачка 7) мења се и гласи: 

„7) за оверену копију ортофотоа – штампани 
облик, колор, папир до А3 формата 2.010.ˮ. 

У ставу 4. у уводној реченици после речи: „модела (ОТМ)ˮ додају се 
речи: „у дигиталном облику – растерˮ. 
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У тач. 1) - 3) речи: „(аналогни облик)ˮ бришу се. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

„6а) додатак за штампани – колор облик основне 
државне карте размере 1:5.000 или 1:10.000, топографску карту 
размере 1:20.000 или 1:250.000 

1.000ˮ. 

Став 5. брише се. 

У Напомени став 2. брише се. 

Члан 34. 

Тарифни број 215и мења се и гласи: 

„Тарифни број 215и 

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

1) од 0 до 20 упита месечно 2.260 

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, и 
то:  

1) за 12 месеци коришћења WMS стандард сервиса 
НИГП-а за територију Републике или 200.000 упита 
годишње 20.000 

2) за 12 месеци коришћења WMS стандард сервиса 
НИГП-а за територију Републике или 500.000 упита 
годишње 40.000 

3) за 12 месеци коришћења WMS прилагођеног 
корисничког сервиса НИГП-а или 500.000 упита годишње 80.000 

4) за 12 месеци коришћења WMТS стандард 
сервиса НИГП-а за територију Републике или 200.000 
упита годишње 20.000 

5) за 12 месеци коришћења WMТS стандард 
сервиса НИГП-а за територију Републике или 500.000 
упита годишње 40.000 

6) за 12 месеци коришћења WMТS прилагођеног 
корисничког сервиса НИГП-а или 500.000 упита годишње 80.000 

7) за 12 месеци коришћења WFS стандард сервиса 
НИГП-а за територију Републике или 200.000 упита 
годишње 200.000 

8) за 12 месеци коришћења WFS стандард сервиса 
НИГП-а за територију Републике или 400.000 упита 
годишње 400.000 

9) за 12 месеци коришћења REST стандард сервиса 
НИГП-а за територију Републике или 200.000 упита 
годишње  200.000 
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10) за 12 месеци коришћења REST стандард 
сервиса НИГП-а за територију Републике или 500.000 
упита годишње 400.000 

11) за 12 месеци коришћења REST прилагођеног 
корисничког сервиса НИГП-а или 500.000 упита годишње 800.000 

12) за 12 месеци коришћења DOWNLOAD вектор 
сервиса НИГП-а за територију Републике или 10.000 упита 
годишње 20.000 

За приступ подацима путем WEB сервиса, за 
алфанумеричке податке катастра непокретности 
(катастарски операт) – месец дана приступа, претплата за 
једну општину (градску општину)  

 

10.780 

  

НАПОМЕНА:  

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

Не плаћа се такса за DOWNLOAD вектор сервис 
НИГП-а за:  

1) Адресни регистар за територију Републике Србије 
(Извод из дистрибуционе базе улица и кућних бројева са 
геометријом месечне ажурности).  

2) Регистар просторних јединица (Извод из 
дистрибуционе базе територијалне поделе Републике 
Србије са геометријом месечне ажурности).  

3) Регистар географских имена (Извод из 
дистрибуционе базе регистра географских имена месечне 
ажурности).  

4) Регистар инвестиционих локација (Извод из 
дистрибуционе базе регистра инвестиционих локација са 
геометријом месечне ажурности).  

5) Номенклатура статистичких јединица (Извод из 
дистрибуционе базе номенклатуре статистичких јединица 
са геометријом месечне ажурности).  

Не плаћа се такса за коришћење НИГП сервиса за 
трансформацију података - ГИС Трансформација.ˮ.  

Члан 35. 

Тарифни број 215ј мења се и гласи: 

„Тарифни број 215ј 

За издавање података архива – копија планова 
карата, и то:  

1) за копију катастарског плана архивског оригинала 
и осталих геодетских планова у дигиталном облику - растер:  

(1) за формат А4 1.200 
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(2) за формат А3  2.400 

(3) већи од А3 формата, по dm2 250 

2) за копију катастарског плана архивског оригинала 
и осталих геодетских планова, додатак за штампане 
примерке:  

(1) колор примерак формата А4 60 

(2) колор примерак формата А3  120 

3) за кoпију осталих карата (аграрне, педолошке, 
прегледне карте атара, хидрогеолошке, хидролошке, 
тематске) у дигиталном облику - растеру:  

(1) за размеру 1:20.000 и 1:25.000, по листу карте 2.000 

(2) за размере ситније од 1:25.000 до размере 
крупније од 1:400.000, по листу карте 4.000 

(3) размере од 1:400.000 до 1:1.000.000, по листу 
карте 5.100 

4) за кoпију осталих карата (аграрне, педолошке, 
прегледне карте атара, хидрогеолошке, хидролошке, 
тематске) додатак за штампање:  

(1) за размеру 1:20.000 и 1:25.000, по листу карте 
штампање црно-бело 800 

(2) за размеру 1:20.000 и 1:25.000, по листу карте 
штампање у колору 1.200 

(3) за размере ситније од 1:25.000 до размере 
крупније од 1:400.000, по листу карте штампање црно бело 1.600 

(4) за размере ситније од 1:25.000 до размере 
крупније од 1:400.000, по листу карте штампање у колору 2.400 

(5) размере од 1:400.000 до 1:1.000.000, по листу 
карте штампање црно бело 1.800 

(6) размере од 1:400.000 до 1:1.000.000, по листу 
карте штампање у колору 2.650 

За издавање докумената, и то:  

1) у дигиталном облику – растеру из архиве по листу 100 

2) додатак за штампани облик докумената из архиве:  

(1) до формата А4, по листу црно бело 20 

(2) до формата А4, по листу у колору 60 

(3) од формата А4 до формата А3, по листу црно 
бело 40 

(4) од формата А4 до формата А3, по листу у 
колору 120 

(5) од формата А3 до формата А2, по листу црно 
бело 80 

(6) од формата А3 до формата А2, по листу у 
колору 300 
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(7) од формата А2 до формата А0, по листу црно 
бело 250 

(8) од формата А2 до формата А0, по листу у 
колору 1.000 

За скенирање и геореференцирање, и то:  

1) за скенирање документације у резолуцији 300 dpi, 
формату TIFF G4 и JPEG, пун колор (RGB):  

 (1) до формата мањег од А4, по листу плана/карте 10 

(2) од формата А4 до формата мањег од А3, по листу 
плана/карте 10 

(3) од формата А3 до формата мањег од А2, по листу 
плана/карте 20 

(4) од формата А2 до формата мањег од А1, по листу 
плана/карте 350 

(5) од формата А1 до формата мањег од А0, по листу 
плана/карте 700 

(6) од формата А0 до формата 1.600 x 1.000 mm, по 
листу плана/карте 1.400 

2) за геореференцирањe геодетских планова или 
карата, по листу плана/карте 1.000 

3) за припрему растерских подлога, исецање према 
траженом обухвату, по листу плана или карте, по листу 
плана/карте 600 

  

Напомена:  

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја 
увећава се за: 

1) испоруку у компримованом DjVu формату за 10% 
прописане таксе;  

2) увећање резолуције скенирања за сваких 100 dpi 
за 50% прописане таксе;  

3) скенирање укоричене документације за 30% 
прописане таксе;  

4) унос атрибута растерских фајлова (метаподатака) 
у базу података 10 динара по једном мета податку.  

Такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја 
умањује се за:  

1) скенирање у „грејскелу” (Grayscale) или 8-битном 
колору за 50% прописане таксе;  

2) скенирање црно-бело (B&W) за 70% прописане 
таксе;  

3) умањење резолуције скенирања за сваких 100 dpi 
за 30% прописане таксе.  
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Aко обвезник таксе из става 3. овог тарифног броја, 
по једном захтеву скенира више од 50 докумената, односно 
геореференцира или трансформише више од 50 планова и 
карата, укупна такса за скенирање, геореференцирање или 
трансформацију умањује се, и то:  

1) од 50 до 100 комада за 20% прописане таксе;  

2) од 100 до 1.000 комада за 30% прописане таксе;  

3) преко 1.000 комада за 50% прописане таксе.ˮ.  

Члан 36. 

У Тарифном броју 215љ додаје се став 2, који гласи: 

„За издавање података и извештаја, и то:  

1) за извештаје и за уверења о подацима последњег 
стања регистра геодетских организација 690 

2) за уверење о врсти геодетских радова за које 
геодетска организација има издату лиценцу за рад од 
стране Републичког геодетског завода   690 

3) за издавање докумената из архиве, то јест 
дистрибуцију докумената у електронском формату 690ˮ. 

Члан 37. 

После Тарифног броја 215н додаје се Тарифни број 215њ, који гласи: 

„Тарифни број 215њ 

За решење којим се одбија захтев за исправку 
грешке у катастру  

 

5.050.ˮ. 

Члан 38. 

У Тарифном броју 220. у Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за уверења из матичних књига 
у електронском облику.ˮ. 

Члан 39.  

У Тарифном броју 221. у уводној реченици после речи: „књигаˮ додају се 
речи: „у штампаном обликуˮ. 

У Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за изводе из матичних књига у 
електронском облику.ˮ. 

Члан 40. 

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 41. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, 
извршиће се у 2023. 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. 
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априла 2023. 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 42. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

1) Уредбa о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања 
такси за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени 
гласник РСˮ, број 90/15); 

2) Правилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издвање 
аката о условима заштите природе („Службени гласник РСˮ, бр. 73/11 и 106/13). 

Члан 43. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


