ЗАКОН
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 90/19исправка), 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
броја, након истека рока важења овлашћења, наплаћује се такса у
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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)
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
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
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
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

1.520

10.110

5.400

7.000

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)
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
8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за
групе производа: фини пекарски производи (укључујући снек
производе) од кукуруза, храна за животиње биљног порекла
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
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)

12.640

16.180

19.710

25.780

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
2) за захтев за давање сагласности на измену и допуну основе
односно програма газдовања шума
3) за захтев за давање сагласности на Привремени програм
газдовања шумама

40.000
20.000
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
2) за давање претходне сагласности на измену и допуну
(ревизију) ловне основе, програм газдовања за ограђени део ловишта
и програм насељавања дивљачи

24.000

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
1ђ) за
истраживања

одобрење

за

33.420

инжењерскогеолошка-геотехничка
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
(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди
(3) преко 50 l/секунди

28.640
42.970
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
разврстаних резерви подземних вода, и то:

утврђивању

и

овери

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
експлоатациони простор

рока

важења

одобрења

за
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
здравствене технологије

дозвола

за

коришћење

нове
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
За упис у регистар лабораторија које врше лабораторијска
испитивања (у складу са смерницама добре лабораторијске праксе),
по захтеву

10.000

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
Додаје се тачка 1а), која гласи:

540”.
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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
43) Јужна Србија, туристичка карта, P1:215 000
44) Војводина, туристичка карта, P1:300 000
45) Источна Србија, туристичка карта, P1:215 000

200
200
200
100”.

У ставу 4. додаје се тачка 3), која гласи:
„3) географски атлас за основну и средње школе:
(1) до 50 примерака, по примерку
(2) од 51 до 100 примерака, по примерку
(3) преко 100 примерака, по примерку

650
630
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) за сваки наредни упит, по упиту

2.200
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.
Досадашњи став 4, који постаје став 5, мења се и гласи:
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„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
4) за техничку контролу главног пројекта, по сату

2.130
2.130

5) за стручни надзор над геодетским радовима у области
основних геодетских радова, топографског премера и гравиметријског
премера, по сату
6) за стручну обуку из области премера и катастра, по
запосленом, по сату

2.090
3.230

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

3.770
8) за консултантске услуге, по сату

9) за израду програма геофизичких радова
геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату

2.130
(област
1.420

10) за техничку контролу програма геофизичких радова, по
сату

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

12) за преглед и надзор радова у области државног
геомагнетског премера, по сату
13) за остале послове који се обављају на терену, по сату
14) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја, плаћа се после издавања списа,
односно вршења радње.
Под обуком из тачке 6) не подразумева се обука извршена
преко Националне академије за јавну управу.

2.130
2.130
920
360
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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”.

