
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 и 95/18), у члану 5. став 2. 
брише се. 

Члан 2. 

У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за 
списе и радње органа у Републици Србији, у Тарифном броју 1, у Напомени 
тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 10)−12), које гласе: 

„10) за захтев за издавање уверења Пореске управе електронским 
путем; 

11) за захтев за издавање лиценце, овлашћења и других аката по 
Закону о приватном обезбеђењу и Закону о детективској делатности; 

12) за захтев за издавање привремене дозволе за кретање и 
задржавање на подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија, 
када извештавају о темама од јавног значаја.”.  

Члан 3. 

У Тарифном броју 9, у Напомени додаје се став 4, који гласи: 

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се одлучује о 
захтеву за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на 
подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија, када извештавају о 
темама од јавног значаја.ˮ. 

Члан 4. 

У Тарифном броју 11, у Напомени тачка на крају замењује се тачком и 
запетом и додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) издавање уверења Пореске управе електронским путем, 
аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем 
средстава електронске комуникације.”.  

Члан 5. 

Тарифни број 23. мења се и гласи:  

„Тарифни број 23. 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 
пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске 
идентификације који се води у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, електронска идентификација и услуге од 
поверења, и то за:  

1) решење по захтеву за упис шеме електронске 
идентификације високог нивоа поузданости у регистар пружалаца 

260.200 
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услуга електронске идентификације и шема електронске 
идентификације 

2) решење по захтеву за упис шеме електронске 
идентификације средњег нивоа поузданости у регистар пружалаца 
услуга електронске идентификације и шема електронске 
идентификације 132.200 

3) решење по захтеву за упис шеме електронске 
идентификације основног нивоа поузданости у регистар пружалаца 
услуга електронске идентификације и шема електронске 
идентификације 

 

66.200 

4) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис 
шеме електронске идентификације у регистар пружалаца услуга 
електронске идентификације и шема електронске идентификације 2.390 

5) решење о упису промене података у регистар пружалаца 
услуга електронске идентификације и шема електронске 
идентификације 2.390 

6) решење о брисању из регистра пружалаца услуга 
електронске идентификације и шема електронске идентификације 2.390 

НАПОМЕНА:  

Уколико захтев из тачке 1) овог тарифног броја подносе 
пружаоци квалификованих услуга од поверења уписани у регистар 
пружалаца квалификованих услуга од поверења, у том случају не 
примењује се такса из тачке 1) овог тарифног броја, већ такса из 
Тарифног броја 19. тачка 1) ове тарифе.ˮ.  

Члан 6. 

После Тарифног броја 23. додају се тарифни бр. 23а и 23б, који гласе: 

„Тарифни број 23а 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 
пружалаца квалификованих услуга од поверења који се води у 
складу са законом којим се уређује електронски документ, 
електронска идентификација и услуге од поверења, и то за:  

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
пружање квалификоване услуге од поверења, односно за упис 
пружаоца квалификоване услуге од поверења и/или квалификоване 
услуге од поверења у регистар пружалаца квалификованих услуга 
од поверења 260.200 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис 
у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења 2.390 

3) решење о упису промене података у регистар пружалаца 
квалификованих услуга од поверења 2.390 

4) решење о брисању пружалаца квалификованих услуга од 
поверења из регистра пружалаца квалификованих услуга од 
поверења 2.390 

НАПОМЕНА:  

Такса за решење по захтеву из става 1. тачка 1) овог 
тарифног броја плаћа се до акредитације првог тела за оцењивање 
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усаглашености у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, електронска идентификација и услуге од поверења. 

Таксa из става 1. тачка 1) овог тарифног броја након 
акредитације првог тела за оцењивање усаглашености износи 2.390 

Тарифни број 23б 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 
квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 
електронских печата који се води у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, електронска идентификација и 
услуге од поверења, и то за:  

1) решење по захтеву за упис у регистар квалификованих 
средстава за креирање електронских потписа и електронских 
печата 2.390 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис 
у регистар квалификованих средстава за креирање електронских 
потписа и електронских печата 2.390 

3) решење о упису промене података у регистар 
квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 
електронских печата 2.390 

4) решење о брисању квалификованих средстава за 
креирање електронског потписа односно печата из регистра 
квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 
електронских печата. 2.390 

Члан 7. 

Тарифни бр. 26. и 29. бришу се. 

Члан 8. 

У Тарифном броју 30. речи: „Страном држављанину за издавање:ˮ 
замењују се речима: „За захтев за издавање страном држављанину или 
српском држављанину који живи у иностранству:ˮ. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање 
одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију за потребе 
стрељачке организације.ˮ. 

Члан 9. 

У Тарифном броју 32. после тачке 13) додаје се тачка 13a), која гласи: 

„13a) решења којим се одобрава транспорт или транзит 
наоружања и војне опреме 5.590ˮ. 

У Напомени додаје се став 2, који гласи: 

„Грађани који су поседовали оружне листове или одобрења за држање 
оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене Закона о оружју 
и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15) за оружје које се у поступку 
регистрације може сврстати у оружје из Ц категорије или поседују више комада 
оружја евидентираног у Регистар старог оружја приликом подношења захтева 
за пријаву оружја из категорије Ц, плаћају само једну таксу предвиђену ставом 



4 

1. тачка 6) овог тарифног броја.ˮ. 

Члан 10. 

У Тарифном броју 33. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

У ставу 2. тачка 7) мења се и гласи: 

Додаје се став 3, који гласи: 

У Напомени, став 2. мења се и гласи:  

У ставу 3. после речи: „врстеˮ додаје се реч: „цевиˮ. 

У ставу 4. речи: „за захтеве поднете до 5. марта 2019. годинеˮ замењују 
се речима: „сходно роковима прописаним чланом 50. став 1. Закона о оружју и 
муницији („Службени гласник РСˮ, бр. 20/15 и 10/19).”. 

Додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

Члан 11. 

У Тарифном броју 35. став 1. брише се. 

„2) издавање дозволе за ношење оружја због губитка, крађе, 
оштећења или уништења дозволе за ношење оружја  840ˮ. 

„7) издавање оружног листа због губитка, крађе, оштећења, 
уништења или истека рока важења оружног листа 840ˮ. 

„За издавање:  

1) оружног листа у који је уграђен микроконтролер-чип 900 

2) дозволе за ношење оружја 900 

3) колекционарске дозволе 900 

4) оружног листа на папирном обрасцу 130”. 

„Лица која су поседовала оружне листове или одобрења за 
држање оружја издата по закону који је важио до дана почетка 
примене Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 
20/15), плаћају једну таксу за захтев:  

1) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у 
који се уносе подаци о регистрованом оружју са олученим цевима  2.800 

2) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у 
који се уносе подаци о регистрованом оружју са неолученим 
цевима 

 
1.330”. 

„Такса из овог тарифног броја плаћа се за трошкове техничке израде 
оружног листа у који је уграђен микроконтролер-чип, дозволе за ношење 
оружја, односно колекционарске дозволе и оружног листа на папирном 
обрасцу. 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се у случају одбијања захтева за 
издавање оружног листа у који је уграђен микроконтролер-чип, дозволе за 
ношење оружја, колекционарске дозволе и оружног листа на папирном 
обрасцу.ˮ. 
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Члан 12. 

У Тарифном броју 37. став 1. тач. 4) и 8) бришу се. 

У ставу 3. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) издавање обрасца – налепнице визе 370ˮ. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„За жалбу на одлуку о одбијању уласка странца, на одбијање 
захтева за издавање визе на граничном прелазу, на одлуку о 
поништењу или укидању визе, односно одлуку о одбијању захтева 
за продужење рока важења визе 12.000ˮ. 

Досадашњи став 4, који постаје став 5, мења се и гласи: 

„За издавање граничног одобрења 580ˮ. 

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додају се нови ст. 6. и 7, 
који гласе: 

„За издавање дозволе за кретање и задржавање на подручју 
граничног прелаза, односно привремене дозволе за кретање и 
задржавање на подручју граничног прелаза 150 

За одобрење за кретање члана посаде који нема визу 150ˮ. 

Досадашњи ст. 5−8. постају ст. 8−11. 

Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За сваку радњу прописану овим тарифним бројем плаћа се 
одговарајућа такса. 

 

За издавање личне карте за странца, односно привремене 
личне карте за странца, плаћа се прописана такса, а од 1. 
новембра 2019. године за издавање биометријске личне карте за 
странца, односно биометријске привремене личне карте за 
странца плаћа се прописана такса из става 3. тачка 1) овог 
тарифног броја. 

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани 
који, као стипендисти владе, бораве у Републици Србији по основу 
школовања или студирања. 

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани 
који у Републику Србију долазе на позив органа или организација 
Републике Србије, ради обављања активности везаних за научно-
техничку и културно-просветну сарадњу. 

 

Страни држављани, који су у браку или ванбрачној заједници 
са држављанином Републике Србије, плаћају таксу за привремени 
боравак у износу умањеном за 50% од прописане таксе. 

 



6 

Таксу за издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на 
граничном прелазу, за један улазак, са роком важења до 15 дана, 
не плаћају страни држављани који на позив државних органа и 
организација долазе у Републику Србију ради одржавања 
билатералних или мултилатералних састанака, односно страни 
држављани који у Републику Србију долазе организовано, као 
учесници на такмичењима, односно скуповима међународног 
карактера, односно лица у непосредној вези са учешћем учесника. 

 

Таксу за привремени боравак не плаћају свештеници и 
верски службеници, који су страни држављани на служби у својим 
црквама и верским заједницама у Републици Србији. 

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани 
који се, у складу са законом, сматрају претпостављеном жртвом 
трговине људима, или жртвом трговине људима. 

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани 
којима се одобрава, односно продужава привремени боравак, из 
разлога што нису могли принудно да се удаље из Републике 
Србије у временском трајању од годину дана или више, који 
сарађују са полицијом или правосудним органима, или из разлога 
неопходног присуства у кривичном поступку или учешћа у истрази 
као сведок или оштећени, малолетни странци који су напуштени, а 
жртве су организованог криминала, или су из других разлога 
остали без родитељског старања или без пратње, односно страни 
држављани који у Републици Србији обављају хуманитарне 
активности. 

 

Таксу за издавање путног листа за странце не плаћају 
страни држављани којима се путни лист за странце издаје као 
путни документ којим у оквиру споразума о реадмисији са другим 
државама Република Србија страног држављанина принудно 
удаљава са територије Републике Србије.”. 

 

Члан 13.  

У Тарифном броју 40. ст. 9−13. мењају се и гласе: 

„За издавање возачке дозволе 1.100 

За издавање пробне возачке дозволе 1.100 

За издавање нове возачке дозволе (дупликат) 1.570 

За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат) 1.570 

За замену стране возачке дозволе возачком дозволом 
Републике Србије 8.870ˮ. 

Члан 14. 

Тарифни број 41. мења се и гласи: 

„Тарифни број 41. 

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о 
привременој регистрацији или регистрационе налепнице 
(дупликат) 480 

За захтев за издавање картонских таблица за привремено 
означавање возила „Проба” 280 
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За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских 
таблица за привремено означавање возила „Проба” 280 

За захтев за добијање овлашћења за издавање 
регистрационе налепнице 280 

За саобраћајну дозволу 650 

За потврду о привременој регистрацији 2.300 

За регистрациону налепницу за унутрашњу употребу 200 

За регистрациону налепницу за спољашњу употребу 200 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка 
возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила (пар) 1.100 

За регистарске таблице за возила којим се обавља ауто-
такси превоз – са ознаком „TX” (пар) 1.100 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, односно 
путничка возила по избору (пар) 79.190 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке 
четвороцикле, односно путничка возила (комад) 1.100 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке 
четвороцикле, односно путничка возила по избору (комад) 79.190 

За регистарске таблице за мотоцикле и тешке трицикле 
(комад) 770 

За регистарске таблице за мопеде, лаке трицикле и лаке 
четвороцикле (комад) 770 

За регистарске таблице за мотокултиваторе (пар) 550 

За регистарске таблице за тракторе и радне машине (пар) 550 

За регистарске таблице за прикључна возила (комад) 550 

За регистарске таблице за прикључно возило за трактор 
(комад) 550 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка 
возила, аутобусе и теретна возила дипломатско-конзуларних 
представништава и мисија страних држава и представништава 
међународних организација у Републици Србији и њиховог особља 
са ознаком „А” (пар) 1.100 

За допунску елипсоидну регистарску таблицу за тешке 
четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила 
дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних 
држава и представништава међународних организација у 
Републици Србији и њиховог особља са ознаком „CMD”„CD”„CC” 
(комад) 1.100 

За регистарску таблицу за прикључна возила дипломатско-
конзуларних представништава и мисије страних држава и 
представништава међународних организација у Републици Србији 
и њиховог особља са ознаком „А” (комад) 1.100 
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За регистарску таблицу за мопеде, лаке и тешке трицикле, 
лаке четвороцикле и мотоцикле дипломатско-конзуларних 
представништава и мисија страних држава и представништава 
међународних организација у Републици Србији и њиховог особља 
са ознаком „А” (комад)  770 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке 
четвороцикле, односно путничка возила дипломатско-конзуларних 
представништава и мисија страних држава и представништава 
међународних организација у Републици Србији и њиховог особља 
са ознаком „А” (комад) 1.100 

За регистарске таблице за привремено регистроване тешке 
четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна 
возила са ознаком „RP” (пар) 1.100 

За регистарске таблице за привремено регистроване 
мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле са 
ознаком „RP” (комад) 770 

За регистарске таблице за привремено регистровано 
прикључно возило са ознаком „RP” (комад) 550 

За посебну задњу регистарску таблицу за привремено 
регистроване тешке четвороцикле, односно путничка возила са 
ознаком „RP” (комад) 1.100 

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка 
возила, аутобусе и теретна возила који се одвозе из Републике 
Србије са ознаком „RPЕ” (пар) 1.100 

За регистарске таблице за мопеде, лаке и тешке трицикле, 
лаке четвороцикле и мотоцикле који се одвозе из Републике 
Србије са ознаком „RPЕ” (комад) 770 

За регистарску таблицу за прикључно возило које се одвози 
из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад) 550 

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке 
четвороцикле, односно путничка возила која се одвозе из 
Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад) 1.100 

За црвену регистарску таблицу за моторна возила која не 
испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је 
највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије 
осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног 
оптерећења (пар) 1.100 

За црвену регистарску таблицу за прикључна возила која не 
испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је 
највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије 
осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног 
оптерећења (комад) 550 

За картонске таблице за привремено означавање возила 
„Проба” (за употребу по једном дану) 1.300 

За металне таблице којима се обавља пробна вожња, са 
роком важења од једне године (пар) 1.100 
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За издавање таблица „L” за обуку мотоциклиста и 
тракториста (које се враћају након за употребе по једном дану) 
комад 420 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 
картонских таблица за привремено означавање возила „Проба” 6.050 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 
регистрационе налепнице  90.940 

НАПОМЕНА:  

За издавање дупликата саобраћајне дозволе, потврде о 
привременој регистрацији и регистрационе налепнице прописана 
такса увећава се за  2.000ˮ. 

Члан 15. 

Тарифни број 43а мења се и гласи: 

„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 45.760 

2) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за 
вршење послова физичко-техничке заштите, редарске службе, 
транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки 56.650 

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 45.760 

4) за добијање овлашћења из тач. 1) и 2) или из тач. 2) и 3) 
овог тарифног броја  64.950 

5) за добијање овлашћења из тач. 1) и 3) овог тарифног 
броја 54.380 

6) за добијање овлашћења из тач. 1)−3) овог тарифног броја 74.950 

7) за промену података у издатом овлашћењу, које захтева 
спровођење поступка поновног утврђивања испуњености услова за 
издавање овлашћења 10.800”. 

Члан 16. 

У Тарифном броју 43б тачка 2) после речи: „обезбеђењаˮ додају се речи: 
„или редарске службеˮ. 

Додаје се тачка 3), која гласи: 

„3) за промену података у издатом решењу из тачке 1) овог 
тарифног броја, која захтева поновно утврђивање испуњености 
услова за издавање решења 10.800ˮ. 

У Напомени додаје се став 3, који гласи: 

„Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата 
трошкове вршења безбедносне провере.ˮ. 
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Члан 17. 

У Тарифном броју 43в додаје се тачка 4), која гласи: 

„4) за промену података у издатом решењу из тач. 1) и 2) 
овог тарифног броја, које захтева поновно утврђивање 
испуњености услова за издавање решења 10.800ˮ. 

У Напомени став 3. мења се и гласи: 

„Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата 
трошкове вршења безбедносне провере.”.  

Члан 18. 

Тарифни број 43г мења се и гласи: 

„Тарифни број 43г 

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за 
вршење детективских послова 27.230 

За пријаву за полагање стручног испита за детектива и 
издавање уверења о положеном стручном испиту 8.180  

За поновно полагање стручног испита за детектива 3.970 

За пријаву за полагање стручног испита за приватно 
обезбеђење и издавање уверења о положеном стручном испиту 8.180 

За поновно полагање стручног испита за приватно 
обезбеђење 3.970 

За пријаву за полагање стручног испита за редара и 
издавање уверења о положеном стручном испиту 1.000 

За поновно полагање стручног испита за редара 500 

За промену података у решењу које се доноси по захтеву за 
издавање лиценце које захтева поновно утврђивање испуњености 
услова за издавање решења  10.800ˮ. 

Члан 19. 

После Тарифног броја 43г додају се тарифни бр. 43д и 43ђ, који гласе: 

„Тарифни број 43д  

За издавање легитимације службеника приватног 
обезбеђења (ФТО) 600 

За издавање детективске легитимације 600 

За издавање дупликата лиценце, овлашћења и других аката 
по закону којим се уређује приватно обезбеђење и закону којим се 
уређује детективска делатност 510 

Тарифни број 43ђ 

За пријаву за спровођење обуке припадника добровољних 
ватрогасних јединица 8.000 

За пријаву за спровођење обуке руководиоца акције гашења 
пожара 8.000 

За пријаву за полагање стручног испита припадника 800 



11 

добровољних ватрогасних јединица 

За пријаву за полагање стручног испита руководиоца акције 
гашења пожара 800ˮ. 

Члан 20. 

У Тарифном броју 44. ст. 1. и 4. бришу се. 

Члан 21. 

У Тарифном броју 46а ст. 1−6. бришу се. 

Члан 22. 

У Тарифном броју 47. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 

„6) за појединачни транспорт експлозивних материја 5.840ˮ. 

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

„6а) за вишекратни транспорт експлозивних материја 9.430ˮ. 

После тачке 10) додаје се тачка 11), која гласи: 

„11) за промену података у решењу из тачке 7) овог 
тарифног броја које захтева поновно утврђивање испуњености 
услова за издавање решења 10.800 ˮ. 

Члан 23. 

После Тарифног броја 47. додају се тарифни бр. 47а и 47б, који гласе: 

„Тарифни број 47а  

За решење о давању овлашћења за обављање послова 
заштите од експлозивних остатака рата (ЕОР) 5.200 

За сагласност на процену ризика од катастрофа, односно на 
план заштите и спасавања  13.020 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 
другом правном лицу за обављање послова израде процене 
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 28.600 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 
другом правном лицу која израђују сопствене процене ризика од 
катастрофа и плана заштите и спасавања за обављање послова 
израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и 
спасавања 10.000 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 
другом правном лицу за израду плана заштите од удеса 28.600 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 
другом правном лицу која израђују сопствени план заштите од 
удеса, за израду плана заштите од удеса 10.000 

За решење о давању овлашћења привредном друштву и 
другом правном лицу за организовање и спровођење обуке за 
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 
спасавања 28.600 

За сагласност за пројектну документацију за изградњу 
система за јавно узбуњивање 12.630ˮ. 
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Тарифни број 47б 

За решење о давању овлашћења за обављање послова 
организовања заштите од пожара у субјектима прве категорије 
угрожености од пожара 50.000 

За решење о давању овлашћења за обављање послова 
организовања заштите од пожара у субјектима друге и треће 
категорије угрожености од пожара 30.000ˮ. 

Члан 24. 

После Тарифног броја 49. додаје се Тарифни број 49а, који гласи: 

„Тарифни број 49а 

За давање података физичким лицима из евиденције 
министарства надлежног за унутрашње послове 500 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се по појединачном 
захтеву за давање, односно достављање података из евиденције 
министарства надлежног за унутрашње послове, осим за податке 
из тарифног бр. 48. и 49. овe тарифе.ˮ.  

 

Члан 25. 

У Тарифном броју 64. став 3. брише се. 

Члан 26. 

После Тарифног броја 64. додају се тарифни бр. 64а до 64и, који гласе:  

„Тарифни број 64а 

За преглед и узорковање у поступку контроле производње, 
унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља 

 

2.100 

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 

 

 

 

1.750 

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 

 

 

 

3.050 

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

 

7.860 

За процену средства за заштиту биља ради регистрације 23.200 

За процену средства за заштиту биља ради продужења 
важења рока регистрације  

 

35.740 

За процену средства за заштиту биља ради измене, односно 
допуне решења о регистрацији 

 

23.200 
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За измену, односно допуну решења о регистрацији средства 
за заштиту биља, када измена нема утицаја на здравље људи и 
животну средину 

 

 

4.290 

За признавање регистрације 56.200 

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

 

23.200 

За процену средства за заштиту биља у поступку 
преиспитивања регистрације средства за заштиту биља 11.220 

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

 

5.280 

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 17.820 

За проверу испуњености услова за издавање решења о 
одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља 8.190 

За проверу испуњености услова за издавање решења о 
одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља 8.190 

За проверу, преглед и узорковање средстава за заштиту 
биља којима је истекао рок употребе ради издавања решења о 
одобрењу њихове примене 2.100 

НАПОМЕНА:  

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 

 

 

40.000 

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  30.000 

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 20.000 

4) за процену токсиколошких података, процену изложености 
оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, 
процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и 10.000 
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понашања у животној средини, процену екотоксиколошких 
података, за сваку наредну активну супстанцу увећава се по 
процени за 

5) за процену ефикасности и додатних података за сваку 
наредну активну супстанцу увећава се по процени за 20.000 

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 20.000 

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 10.000 

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:  

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  10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се 
за  20.000 

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

1) за процену екотоксиколошких података увећава се за  10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се 
за 20.000 

Износ таксе из става 10. овог тарифног броја увећава се 
зависно од врсте процене које се врши, и то:  

1) за процену остатака и изложености потрошача увећава се 
за 10.000 

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се 
за  20.000 

Износ таксе из става 11. овог тарифног броја за једну 
активну супстанцу увећава се зависно од врсте процене које се 20.000 
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врши, и то:  

1) за процену еквивалентности извора активне супстанце 
увећава се за  40.000 

2) за процену токсиколошких података, односно за процену 
екотоксиколошких података увећава се по процени за  10.000 

3) за процену усклађености са добром пољопривредном 
праксом увећава се за 20.000 

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 64б 

За проверу испуњености услова за упис у регистар:  
 

1) промета средстава за заштиту биља на мало 
3.900 

2) промета средстава за заштиту биља на велико 
4.890 

3) пружаоца саветодавних услуга у области средстава за 
заштиту биља 

5.220 
4) пружаоца оперативних услуга у области средстава за 

заштиту биља 
7.860 

За проверу испуњености услова за обављање послова 
периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту 
биља 

7.860 
За штампање маркица за обележавање уређаја за примену 

средстава за заштиту биља 
60 

Тарифни број 64в 

За обуку и полагање стручних испита који се спроводе у 
области средстава за заштиту биља 

5.280 
За обуку и проверу знања ради издавања сертификата 

професионалног корисника који користе средстава за заштиту 
биља 

2.640 

Тарифни број 64г 

По захтеву за извршен фитосанитарни преглед пошиљке 
биља, биљних производа и прописаних објеката приликом увоза, 
извоза и реекспорта, и то за: 

 1) проверу документације по пошиљци 
330 

2) проверу идентитета по пошиљци 
330 

3) проверу здравственог стања пошиљке биља, биљних 
производа и прописаних објеката у зависности од врсте пошиљке, 
и то: 

 (1) за вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у 
кoнтejнeримa дo 10 тoнa 

660 
(2) зa брoдскe пoшиљкe, по пошиљци тежине до 10 тона 

660 
(3) зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe дo три кoлeтa 

660 
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(4) зa пoштaнскe пoшиљкe дo 10 килoгрaмa 
330 

(5) зa пoшиљкe дo 10 килoгрaмa кoje путници и oсoбљe 
прeвoзних срeдстaвa нoсe сa сoбoм 

330 
(6) зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, 

рaзнe врстe прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) до 11 метара кубних, 
односно до 11 прoстoрних мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг 
дрвeтa по пошиљци 

660 
(7) зa прeглeд oстaткa тoвaрa биљнoг пoрeклa пoслe 

чишћeњa брoдa, oднoснo шлeпa, пo jeднoм брoду, oднoснo шлeпу 
660 

НАПОМЕНА: 
 

За фитосанитарне прегледе пошиљки приликом увоза, 
извоза и реекспорта плаћа се такса за проверу документације, 
проверу идентитета и проверу здравственог стања пошиљке. 

 
Такса из овог тарифног броја не садржи износ 

лабораторијског тестирања узорака биља, биљних производа и 
прописаних објеката. 

 
Када се у међународном промету фитосанитарни преглед 

обавља на месту утовара, висина таксе за извршени 
фитосанитарни преглед пошиљака у међународном промету 
увећава се за  

990 
Висинa таксе зa извршeни фитосанитарни прeглeд и 

кoнтрoлу сoртнoсти и квaлитeтa сeмeнa, рaсaдa и сaднoг 
мaтeриjaлa приликом увоза увeћaвa сe зa 100% oд висинe таксе 
утврђeнe у овом тарифном броју. 

 
Зa прaзну aмбaлaжу биљнoг пoрeклa кoja сe врaћa у 

Рeпублику Србиjу, a служилa je зa oтпрeмaњe пoшиљaкa биљa, 
плaћa сe 50% oд висинe таксе утврђeнe у овом тарифном броју. 

 
За фитосанитарни преглед амбалаже и робе приликом увоза 

и у међународном промету која не подлеже обавезном 
фитосанитарном прегледу плаћа се такса за фитосанитарни 
преглед пошиљака из овог тарифног броја. 

 
Зa извршeни фитосанитарни прeглeд пoшиљкe кoja сaдржи 

вeћи брoj врстa биљa такса сe плаћа прeмa врсти биљa кoja je 
нajвишe зaступљeнa у пoшиљци и висини таксе утврђеној за ту 
врсту биља, a зa oстaлe врстe биљa такса се увећава за свaку 
врсту, за највише до 20 врста приликом извоза, осим за мaлe 
пoштaнскe пoшиљкe из тачке 3) подтачка (7) овог тарифног броја 

330 
Висинa таксе зa фитосанитарни прeглeд пoшиљaкa кojи сe 

врши у тoку нoћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и 
у дaнe држaвних прaзникa увeћaвa сe зa 100% oд висинe таксе 
утврђене у овом тарифном броју. 

 
Зa свaки чaс чeкaњa фитoсaнитaрног инспeктoра због 

неблaгoврeмeне припрeме пoшиљка зa прeглeд приликом увоза и 
у међународном промету, након упућеног пoзива за прeглeд 
пoшиљке  

1.980 
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Зa пoшиљкe нaмeњeнe пoтрeбaмa спeциjaлизoвaних 
oргaнизaциja Уjeдињeних нaциja, кao и пoтрeбaмa хумaнитaрних 
oргaнизaциja, такса зa прeглeд приликом увоза и у међународном 
промету нe нaплaћуje се. 

 
Зa вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у 

кoнтejнeримa преко 10 тона, износ из тачке 3) подтачка (1) овог 
тарифног броја увећава се зa свaку слeдeћу тoну, oднoснo 
зaпoчeту тoну за 

60 
За бродске пошиљке преко 10 тона, износ из тачке 3) 

подтачка (2) овог тарифног броја увећава се по тони за 
60 

Зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe преко три кoлeтa, износ из 
тачке 3) подтачка (3) овог тарифног броја увећава се по колету за 

 
60 

Зa пoштaнскe пoшиљкe преко 10 килoгрaмa, износ из тачке 
3) подтачка (4) овог тарифног броја увећава се по килограму за 

 60 
Зa пoшиљкe кoje путници и oсoбљe прeвoзних срeдстaвa 

нoсe сa сoбoм преко 10 килoгрaмa, износ из тачке 3) подтачка (5) 
овог тарифног броја увећава се за сваких започетих 10 килограма 
за 

60 
Зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, 

рaзнe врстe прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) преко 11 метара кубних, 
односно преко 11 прoстoрних мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и 
oгрeвнoг дрвeтa износ из тачке 3) подтачка (6) овог тарифног броја 
увећава се по кубном мeтру, oднoснo по прoстoрном мeтру 
пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa за 

 
 

60 

Тарифни број 64д 

За издавање фитосертификата  
660 

За издавање фитосертификата за реекспорт 
660 

За издавање биљног пасоша 
660 

Тарифни број 64ђ 

За извршен фитосанитарни преглед биља, биљних 
производа и прописаних објеката у производњи, доради, преради, 
складиштењу и промету ради издавања биљног пасоша 

2.640 
За извршене фитосанитарне прегледе ради уписа у 

фиторегистар 
2.640 

За утврђивање услова ради уписа у регистар пружалаца 
услуга 

2.640 

Тарифни број 64е 

За дозволу за издавање биљног пасоша  
2.640 

За коришћење ознаке ISPM 15 
2.640 

За обуку у вези са издавањем биљног пасоша и издавање 
уверења о завршеној обуци за издавање биљног пасоша 

5.610 
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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  

3.000 
2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно 

за подручје АП Војводине од Новог Сада 
4.000 

3) објекте удаљене преко 200 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 

5.000 

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 

10.000 
2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно 

за подручје АП Војводине од Новог Сада 
13.000 

3) објекте удаљене преко 200 km од Београда, односно за 
подручје АП Војводине од Новог Сада 

15.000 

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 
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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 

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 
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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%. 

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. 

 

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 производи 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.”. 

 

Члан 27. 

Тарифни број 65. мења се и гласи: 

„Тарифни број 65. 

За решење по захтеву о испуњености ветеринарско-
санитарних услова, односно општих и посебних услова у објектима 
у којима се обавља ветеринарска делатност 

9.990ˮ. 

Члан 28. 

У Тарифном броју 66. став 2. брише се. 
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Члан 29. 

У Тарифном броју 67. став 1. мења се и гласи:  

„За решење по захтеву за утврђивање испуњености 
ветеринарско-санитарних услова у објектима, за: 

 
1) узгој и држање животиња (фарме) 

4.220 
2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла:  
 

(1) већег обима производње (индустријски) 
25.270 

(2) мањег обима производње (занатски) 
12.630 

(3) објекти (просторије) у домаћинству  
4.220 

3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места и сабирни 
центри) 

25.270 
4) продају производа животињског порекла ван пословних 

просторија (зелене пијаце, вашари) 
25.270 

5) сакупљање, прераду и уништавање споредних производа 
животињског порекла 

12.630 
6) производњу и промет хране за животиње 12.630”. 

У ставу 2. после речи: „центрима за репродукцију и вештачко 
осемењавањеˮ додају се запета и реч: „лабораторијамаˮ. 

Члан 30. 

Тарифни број 77. мења се и гласи: 

„Тарифни број 77. 

За решења по захтеву за одређивање карантина за увезене 
животиње, јаја за приплод и репродуктивни материјал  

4.220 
За измену, односно допуну решења о одређивању карантина 

за увезене животиње, јаја за приплод и репродуктивни материјал 
 

780”. 

Члан 31. 

После Тарифног броја 78. додају се тарифни бр. 78а−78з, који гласе: 

„Тарифни број 78а 

За контролу производње семена пољопривредног биља и 
здравствени преглед усева и објекта за производњу семена по 
захтеву, за сваки започети хектар, и то за: 

 
1) стрна жита 

720 
2) семенски кукуруз 

3.000 
3) семенски сунцокрет 

1.640 
4) шећерну репу  

3.780 
5) луцерку 

1.050 
6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно 

биље 
840 

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље 
2.400 
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8) кромпир 
7.200 

Тарифни број 78б 

По захтеву за издавање уверења о признавању семенског 
усева, за сваки започети хектар признатог семенског усева, и то за: 

 
1) стрна жита 

720 
2) семенски кукуруз 

3.000 
3) семенски сунцокрет 

1.640 
4) шећерну репу  

3.780 
5) луцерку 

1.050 
6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно 

биље 
840 

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље 
2.400 

8) кромпир 
7.200 

Тарифни број 78в 

За подношење пријаве за производњу садног материјала 
воћака и винове лозе и здравствени преглед објекта за 
производњу садног материјала, и то за: 

1) воћне саднице 
240 

2) лозне калемове 
90 

3) подлоге (сејанце и младице) 
30 

4) матична стабла воћака 
450 

5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке) 
150 

6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 
90 

7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке 
леске и облачинске вишње 

1.800 
8) матичне засаде малине 

6.600 
9) матичне засаде јагоде 

4.950 
10) контејнерску производњу 

210 
НАПОМЕНА: 

 
Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени 

преглед објекта за производњу садног материјала воћних садница, 
подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, исказана 
је по свакој пријави и за количину до 1000 комада, а за сваки комад 
преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на 
износе из тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја. 

 
Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени 

преглед објекта за производњу садног материјала матичних 
стабала воћака исказана је по свакој пријави и за количину до 10 
комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 6,7% по сваком 
комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја. 

 
Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени  
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преглед објекта за производњу садног материјала матичних 
стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних жбунова 
(воћне вегетативне подлоге) исказана је по свакој пријави и за 
количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећава 
за 1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овог 
тарифног броја. 

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени 
преглед објекта за производњу садног материјала матичних засада 
купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње, 
исказана је по свакој пријави за површину до 1 хектара, а за 
површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у 
односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја. 

 
Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени 

преглед објекта за производњу садног материјала малине и јагоде, 
исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину 
преко износ се увећава 10% за сваки започети хектар у односу на 
износе из тач. 8) и 9) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 78г 

По захтеву за издавање сертификата о производњи садног 
материјала воћака и винове лозе, и то за: 

 
1) воћне саднице 

720 
2) лозне калемове 

270 
3) подлоге (сејанце и младице) 

90 
4) матична стабла воћака 

1.350 
5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке) 

450 
6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 

270 
7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке 

леске и облачинске вишње 
5.400 

8) матичне засаде малине 
19.800 

9) матичне засаде јагоде 
14.850 

10) контејнерску производњу 
630 

НАПОМЕНА: 
 

Такса за издавање сертификата о производњи садног 
материјала воћних садница, подлога, лозних калемова и за 
контејнерску производњу, исказана је по сваком захтеву и за 
количину до 1000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава 
за 0,1% по сваком комаду, у односу на износе из тач. 1)−3) и 10) 
овог тарифног броја. 

 
Такса за издавање сертификата о производњи садног 

материјала матичних стабала воћака исказана је по сваком 
захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ 
се увећава за 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) 
овог тарифног броја. 

 
Такса за издавање сертификата о производњи садног 

материјала матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и 
матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по  
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сваком захтеву и за количину до 100 комада, а за сваки комад 
преко износ се увећава за 1% по сваком комаду, у односу на износ 
из тач. 5) и 6) овог тарифног броја. 

Такса за издавање сертификата о производњи садног 
материјала матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке 
леске и облачинске вишње, исказана је по захтеву за површину до 
1 хектара, а за површину преко износ се увећава 25% за сваки 
започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја. 

 
Такса за издавање сертификата о производњи садног 

материјала малине и јагоде, исказана је по захтеву за површину до 
1 хектара, а за површину преко износ се увећава 10 % за сваки 
започети хектар у односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног 
броја. 

 

Тарифни број 78д 

По захтеву за вршење контроле садног материјала ружа и 
здравствени преглед објекта за производњу садног материјала 
ружа, и то за: 

 
1) матичне жбунове ружа за производњу семена 

400 
2) садницe ружа 

120 
3) сејанице ружа 

30 
НАПОМЕНА: 

 
Такса по захтеву за вршење контроле производње и 

здравствени преглед објекта за производњу матичних жбунова 
ружа за производњу семена исказана је по сваком захтеву и за 
количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 
10% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 1) овог тарифног 
броја. 

 
Такса по захтеву за вршење контроле производње и 

здравствени преглед објекта за производњу садница ружа и 
контролу производње сејанаца исказана је по сваком захтеву и за 
количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава 
за 0,1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 2) и 3) овог 
тарифног броја. 

 

Тарифни број 78ђ 

По захтеву за издавање уверења о производњи 
репродукционог садног материјала ружа, и то за: 

 
1) матичне жбунове ружа за производњу семена 

800 
2) садницe ружа 

360 
3) сејанице ружа 90 

 
НАПОМЕНА: 

 
Такса за издавање уверења о производњи репродукционог 

садног материјала матичних жбунова ружа за производњу семена 
исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за 
сваки комад преко износ се увећава за 10% по сваком комаду, у 
односу на износ из тачке 1) овог тарифног броја. 
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Такса за издавање уверења о производњи репродукционог 
садног материјала садница ружа и сејанаца ружа исказана је по 
сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад 
преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на 
износ из тач. 2) и 3) овог тарифног броја. 

 

Тарифни број 78е 

За подношење пријаве за контролу производње семена и 
садног материјала шумског дрвећа по захтеву за један објекат за 
текућу годину, до 100 km удаљености од Београда или Новог Сада, 
и то за: 

 
1) матичне засаде врбе и тополе и шумско семе 

1.500 
2) садни материјал врбе и тополе 

10.000 
3) садни материјал осталог шумског дрвећа 

5.000 
НАПОМЕНА: 

 
Такса из овог тарифног броја увећава се за сваки објекат на 

удаљености већој од 100 km од Београда или Новог Сада за 5 
динара по сваком километру. 

 

Тарифни број 78ж 

За разврставања средстава за исхрану биља у одређену 
врсту и тип у поступку уписа у регистар средстава за исхрану биља 
и обнову уписа у регистар средстава за исхрану биља 19.900 

За измене и допуне решења о упису у регистар средстава за 
исхрану биља 5.280 

За проверу испуњености услова за обављање промета 
средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта:  

1) на мало  3.570 

2) на велико 4.230 

3) за увоз 3.570 

За преглед и узорковања у поступку контроле производње, 
промета и примене средстава за исхрану биља  2.100 

За преглед пошиљки средстава за исхрану биља и сировина 
за производњу средства за исхрану биља приликом увоза 1.750 

НАПОМЕНА:  

Износи такси из овог тарифног броја су утврђени за 
вагонске, камионске, контејнерске и бродске пошиљке до 10 тона и 
за авионске и денчане пошиљке до три колета. За сваку наредну 
тону или колето додаје се износ од 60 динара по тони, односно 
колету.  

Укупан износ после обрачуна тонаже пошиљке се увећава 
100% ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, 
током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом.  

Тарифни број 78з 

За захтев за додељивање права оплемењивача биљне 7.000 
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сорте 

За захтев за упис преноса права у регистар пренесених 
права оплемењивача, односно за упис уговора о лиценци у 
регистар уговора о лиценци 

2.800 
За захтев за издавање обавезне лиценце 

5.000 
За захтев за продужење трајања обавезне лиценце 

5.000 
За захтев за оглашавање права оплемењивача ништавим 

5.000 
НАПОМЕНА: 

 
Ако је подносилац захтева за додељивање права 

оплемењивача биљне сорте, физичко лице, такса из овог тарифног 
броја, умањује се за 50%.ˮ. 

 

Члан 32. 

Назив главе XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И 
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА, мења се и гласи: 

„XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И ПРИВРЕДЕˮ.  

Члан 33.  

Тарифни број 93. мења се и гласи: 

„Тарифни број 93. 

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе 
12.720 

За решење по захтеву за извоз робе мале вредности до 200 
EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе 

1.550 
За решење по захтеву за дозволу за увоз робе 

12.720 
За решење по захтеву за увоз робе мале вредности до 200 

EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе 
1.550 

За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе 
12.720 

За решење по захтеву за доделу квоте за увоз робе 
12.720 

За потврду о крајњем кориснику при увозу робе (спортског и 
ловачког оружја, делова и муниције и репродукционог материјала 
за њихову производњу, експлозивних материјала и пиротехничких 
средстава) 

7.940”. 

Члан 34.  

Тарифни број 95. мења се и гласи: 

„Тарифни број 95. 

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима 
се уређује метрологија, и то: 

 
1) за захтев за овлашћивање за обављање послова 

оверавања мерила 
3.000 

2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за 
обављање послова оверавања мерила 

15.000 
3) за коришћење капацитета дирекције надлежне за мере и 

драгоцене метале у вези са пословима оверавања од стране 5.000 
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овлашћених тела годишње 

4) за захтев за обнављање решења којим је привредни 
субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова 
оверавања мерила 

 
 3.000 

5) за решење које се доноси по захтеву за обнављање 
решења којим је привредни субјект и друго правно лице 
овлашћено за обављање послова оверавања мерила 

5.000 
6) за захтев за измену решења за овлашћивање за 

обављање послова оверавања мерила  
3.000 

7) за решење о измени решења за овлашћивање за 
обављање послова оверавања мерила 

 
5.000 

8) за захтев за признавање еталона одређене величине за 
национални еталон те величине и именовање носиоца 
националног еталона  

3.000 
9) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање 

еталона одређене величине за национални еталон те величине и 
именовање носиоца националног еталона 

 
 

15.000 
10) за полагање стручног испита за обављање послова 

оверавања мерила 
8.400 

11) за полагање стручног испита за обављање послова 
оверавања мерила – допунски и поновни испит 

5.500 
За спровођење оверавања мерила и друге радње које 

обавља дирекција надлежна за мере и драгоцене метале у складу 
са прописима којима се уређује метрологија, и то: 

 
1) за спровођење оверавања мерила дужине: 

 
(1) за мерила дужине опште намене: 

 
- мерни лењири, сложива мерила дужине, метри за текстил, 

мерне летве за мерење нивоа течности, односно празног простора 
у резервоарима 400 

- мерне траке са или без виска 
800 

(2) за машине за мерење дужине жице и кабла 
1.200 

(3) за аутоматска мерила нивоа течности 
2.500  

2) За спровођење оверавања мерила запремине течности и 
гаса: 

 
(1) за мерила запремине течности: 

 
- угоститељске посуде и мерне боце (100 ком.) 

500 
- цистерне до 20 m3 запремине 

6.000 
- цистерне преко 20 m3 запремине 

8.000 
- резервоари до 5 m3 запремине 

10.000 
- резервоари од 6 m3 до 50 m3 запремине  

20.000 
- резервоари од 51 m3 до 100 m3 запремине 

40.000 
- резервоари од 101 m3 до 500 m3 запремине 

60.000 
- резервоари од 501 m3 до 1 000 m3 запремине 

90.000 
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- резервоари преко 1 000 m3 
140.000 

- млекомери 
800 

- лактофризи 
3.000 

(2) за водомере за хладну воду 
 

- до 10 m3/h 
300 

- од 11 m3/h до 50 m3/h  
400 

- од 51 m3/h до 100 m3/h 
600 

- од 101 m3/h до 200 m3/h 
1.000 

- од 201 m3/h до 500 m3/h 
2.500 

- преко 500 m3/h 
3.500 

(3) за водомере за топлу воду 
 

- до 10 m3/h 
450 

- од 11 m3/h до 50 m3/h 
600 

- од 51 m3/h до 100 m3/h 
900 

- од 101 m3/h до 200 m3/h  
1.500 

- од 201 m3/h до 500 m3/h 
3.800 

- преко 500 m3/h 
5.300 

(4) за мерне системе за непрекидно и динамичко мерење 
количине течности које нису вода 

 
- уређаји за точење горива који није течни нафтни гас – 

справе, по точионом месту 
1.700 

- уређаји за точење течног нафтног гаса под притиском, по 
точионом месту 

4.800 
- мерни системи на цевоводима 

10.000 
- мерни системи за млеко 

8.000 
- мерни системи за пиво и друга пенушава пића 

8.000 
- мерни системи за утовар/истовар бродова и железничких и 

друмских цистерни 
15.000 

- мерни системи на друмским цистернама за течности ниске 

вискозности (мање од 20 mPas) 
8.000 

- мерни системи за допуну ваздухоплова горивом 
10.000 

- мерни системи за течне гасове под притиском мерене на 
температури једнакој или вишe од -10 °C 

10.000 
- мерни системи који обично припадају класи 0,3 или 0,5, али 

се користе за течности: чија је температура нижа од -10 °C или 

виша од 50 °C, чија је динамичка вискозност виша од 1 000 mPas и 
чији запремински максимални проток није већи од 20 l/h 

10.000 
- мерни системи за течни угљен-диоскид 

8.000 
- мерни системи за течне гасове под притиском мерене на 

температури нижој од -10 °C (осим криогених течности) 
10.000 
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- мерни системи за криогене течности (температуре ниже од 
-153 °C) 

12.000 
- мерни системи за компримована гасовита горива за возила 

по точионом месту 
4.800 

(5) за мерила за континуирано и динамичко мерење 
количине течности које нису вода 

 
- проточна мерила запремине течности са посредним 

начином мерења 
8.500 

- проточна мерила запремине за разне течности са 
непосредним мерењем запремине 

8.000 
(6) мерни системи за статичко мерење количине течности 

које нису вода 
8.000 

(7) за гасомере 
 

- гасомери са меховима до 10 m3/h 
500 

- гасомери са меховима преко 10 m3/h 
1.000 

- гасомери са ротационим клиповима до G-160 
2.000 

- гасомери са ротационим клиповима преко G-160 
3.000 

- гасомери са турбином до G-160 
2.000 

- гасомери са турбином од G-250 до G-650 
3.000 

- гасомери са турбином од G-1000 до G-2500 
5.000 

- гасомери са турбином од G-4000 до G-6500 
10.000 

- ултразвучни гасомери до 10 m3/h 
3.000 

- уређаји за конверзију запремине према температури 
1.000 

- уређаји за конверзију запремине према температури и 
притиску 

2.000 
(8) за мерне бленде 

8.000 
3) за спровођење оверавања мерила масе:  

 
(1) за тегове: 

 
- класе тачности М2 

120 
- класе тачности М1 до 50 kg 

180 
- класе тачности М1 преко 50 kg 

800 
- класе тачности F2 

360 
(2) за неаутоматске ваге: 

 
- класе тачности (I) 

2.400 
- класе тачности (II) 

1.700 
- класе тачности (III) и (IIII) до 20 kg 

1.100 
- класе тачности (III) и (IIII) од 21 kg до 500 kg 

1.700 
- класе тачности (III) и (IIII) од 501 kg до 5 000 kg 

3.400 
- класе тачности (III) и (IIII) од 5 001 kg до 20 000 kg 

5.800 
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- класе тачности (III) и (IIII) од 20 001 kg до 50 000 kg 
8.600 

- класе тачности (III) и (IIII) преко 50 000 kg  
17.300 

(3) за аутоматске ваге  
 

- за појединачно мерење 
6.500 

- дозирне до 50 kg 
4.300 

- дозирне од 51 kg до 500 kg 
6.500 

- дозирне преко 500 kg 
9.000 

- са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења до 50 
kg 

4.300 
- са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења од 51 

kg до 500 kg 
6.500 

- са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења преко 
500 kg 

9.000 
- са сабирањем континуираних резултата мерења (ваге на 

траци) 
10.600 

- за мерење масе шинских возила у покрету  
17.300 

- за мерење масе друмских возила у покрету 
17.300 

4) за спровођење оверавања мерила за мерење силе 
кочења код моторних возила 

6.000 
5) за спровођење оверавања мерила притиска: 

 
(1) манометри за мерење крвног притиска – механички 

600 
(2) манометри за мерење крвног притиска – електронски 

600 
(3) манометри за мерење притиска у пнеуматицима 

600 
6) за спровођење оверавања мерила густине  

 
(1) ареометри 

1.000 
(2) ареометри специјалне намене 

1.000 
(3) електронска мерила густине течности 

2.900 
7) за спровођење оверавања мерила концентрације 

(садржаја) 
 

(1) алкохолометри 
1.000 

(2) рефрактометри који се користе у промету роба и услуга 
3.400 

(3) етилометри 
650 

(4) анализатори издувних гасова 
1.300 

(5) влагомери за зрна житарица и семенке уљарица 
4.300 

(6) анализатори за мерење садржаја протеина у житу 
4.300 

8) за спровођење оверавања мерила температуре: 
 

(1) медицински термометри – стаклени 
250 

(2) медицински термометри – електрични 
400 

9) за спровођење оверавања мерила електричних величина: 
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(1) струјни мерни трансформатори називни напон до 3,6 kV 
570 

(2) струјни мерни трансформатори називни напон преко 3,6 
kV по опсегу 

1.600 
(3) напонски мерни трансформатори по опсегу 

1.600 
(4) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – монофазно 

бројило 
200 

(5) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – трофазно 
бројило 

300 
(6) индукциона бројила класе тачности B, 0,5 и 1 – трофазно 

бројило 
800 

(7) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – монофазно 
бројило 

200 
(8) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – трофазно 

бројило 
430 

(9) електронска бројила класе тачности B и 1 – монофазно 
бројило 

350 
(10) електронска бројила класе тачности B и1 – трофазно 

бројило 
500 

(11) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – 
монофазно бројило 

500 
(12) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – 

трофазно бројило 
1.100 

(13) електронска бројила активне и реактивне електричне 
енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе 
тачности C, 0,2 S и 0,5 S и реактивне електричне енергије класе 
тачности 2 и 3 

2.000 
(14) електронска бројила активне и реактивне електричне 

енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе 
тачности B и 1 и реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 
3 

900 
(15) електронска бројила активне и реактивне електричне 

енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе 
тачности А и 2, и реактивне електричне енергије класе тачности 2 
и 3 

500 
10) за спровођење оверавања мерила из области јонизујућих 

зрачења 
 

(1) дозиметри који се користе у функцији заштите здравља 
4.000 

(2) детектори јонизујућег зрачења који се користе у функцији 
заштите здравља и опште безбедности и заштите животне 
средине 

4.000 
11) за спровођење оверавања мерила из области 

фотометрије и радиометрије: 
 

(1) уређаји за проверу великог и обореног светала на возилу 
(реглоскопи) 

5.000 
(2) опaциметри 

5.000 
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12) за спровођење оверавања мерила специјалних намена 
 

(1) таксиметри 
1.000 

(2) мерила брзине возила у саобраћају 
13.000 

(3) мерила топлотне енергије у комплету 
4.000 

(4) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило - сензор 
протока 

2.000 
(5) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – 

рачунска јединица 
1.000 

(6) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – пар 
температурних сензора 

1.000 
За спровођење сертификовања референтних материјала- 

раствор етанола у води, у боцама запремине 1 l 
1.400 

За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале 
на годишњем нивоу 

5.000 
За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале 

по сваком броју 
1.680 

За жигове у облику налепнице по комаду 
120 

За коришћење жигова за овлашћена тела по комаду на 
годишњем нивоу  

5.000 
За спровођење: метролошке експертизе, испитивања и 

одобрења типа мерила, оцене усаглашености за мерила и 
неаутоматске ваге, испитивања, ванредна испитивања, односно 
оцена усаглашености претходно упакованих производа, ванредног 
прегледа мерила у употреби, оверавања на основу резултата из 
уверења о еталонирању издатих од стране акредитованих 
лабораторија, еталонирања, испитивање и спровођење 
међулабораторијских поређења, еталонирања референтних 
материјала, утврђивања испуњености услова произвођача мерила 
за оцењивање усаглашености са типом на основу обезбеђења 
квалитета процеса производње, утврђивања испуњености 
техничких и функцијских карактеристика фискалне касе, терминала 
за даљинско очитавање и софтверске апликације, оверавања 
других врста мерила која нису наведена у овом тарифном броју, 
дистрибуције времена, обука и пружања стручне помоћи, других 
послова из области метрологије, такса се плаћа по започетом 
пуном часу 

 
 
 

1.680 
 

НАПОМЕНА: 
 

Таксе из става 2. овог тарифног броја умањују се за: 
 

1) 20% ако се мерила оверавају статистичком методом, а 
серије нису мање од 200 комада; 

 
2) 30% ако се мерила оверавају статистичком методом, а 

серије су веће од 500 комада или ако је поступак оверавања 
аутоматизован. 

 
Такса из става 2. овог тарифног броја се може умањити само 

по једном основу.  
 

Таксе из става 2. овог тарифног броја увећавају се: 
 



33 

1) 100% ако подносилац захтева тражи да дирекција 
надлежна за мере и драгоцене метале изда уверење о оверавању 
мерила са резултатима мерења или са подацима које он назначи; 

 
2) за време чекања државног службеника дирекције 

надлежне за мере и драгоцене метале ако подносилац захтева за 
оверавање мерила није припремио мерило за оверавање, односно 
није обезбедио потребан број радника или опрему за оверавање, а 
државни службеник дирекције изађе по позиву на место 
оверавања мерила, по сату чекања 

1.680 
3) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања 

мерила мања од 500 динара, а оверавање мерила се обавља у 
службеним просторијама дирекције надлежне за мере и драгоцене 
метале, такса се плаћа у износу од 

500 
4) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања 

мерила мања од 1.680 динара, а оверавање се врши ван 
службених просторија дирекције надлежне за мере и драгоцене 
метале, у седишту дирекције надлежне за мере и драгоцене 
метале, односно у седишту подручне јединице дирекције надлежне 
за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од 

 
1.680 

5) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања 
мерила мања од 5.000 динара, а оверавање мерила се обавља 
ван службених просторија дирекције надлежне за мере и 
драгоцене метале, ван седишта дирекције надлежне за мере и 
драгоцене метале, односно ван седишта подручне јединице 
дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у 
износу од 

5.000 
6) 50% износа таксе за оверавање мерила која имају 

периодично оверавање у случају првог оверавања; 
 

7) 100% ако се при поновном оверавању мерила утврди да је 
истекао рок важности жига, односно уверења о оверавању мерила, 
или је жиг уклоњен без знања дирекције; 

 
8) 2.800 динара за уверење о оверавању мерила које се 

оверава, а за које метролошким упутством или уверењем о 
одобрењу типа није прописано обавезно издавање уверења. 

 
Ако се послови оверавања мерила, метролошке експертизе, 

испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих 
производа и мерних боца и други послови које обавља дирекција 
врше ван седишта дирекције, односно ван седишта подручне 
јединице дирекције, такса за спровођење тих послова повећава се 
за износ средстава за покриће трошкова превоза и дневница на 
службеном путовању, у складу са прописом којим се уређује 
накнада трошкова државних службеника за време службеног 
путовања.  

 
Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из 

овог тарифног броја плаћају у еврима, у висини динарске 
противвредности обрачунате по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан плаћања. 

 
У случају да је коначни износ таксе већи од процењеног, 

подносилац захтева дужан је да разлику уплати у року од седам  
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дана од дана завршетка посла.”. 

Члан 35.  

У Тарифном броју 97. став 1. мења се и гласи: 

„За решење по захтеву за одобрење плаћања односно 
наплате у роби односно услугама (компезациони послови са 
иностранством) 

 
 

11.130ˮ. 

Ст. 3−13. бришу се. 

Члан 36.  

Тарифни број 98. мења се и гласи: 

„Тарифни број 98. 

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

 
19.080 

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

 
 

12.720 

За издавање међународног увозног сертификата, 
сертификата крајњег корисника и других сертификата који прате 
спољну трговину контролисаном робом 

 
 

7.940 

За потврду о издатим дозволама за обављање спољне 
трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе 
двоструке намене) 

 
 

5.000 

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

 
5.000 

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

 
12.720 

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

 
1.530 

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 
робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене) – за 
физичка лица 

 
 

1.530 

За извод из регистра лица овлашћених за обављање 
послова спољне трговине у области наоружања и војне опреме 

 
5.000 

За потврду о упису у регистар лица овлашћених за 
обављање послова спољне трговине у области наоружања и војне 
опреме 

5.000 
За решење о сагласности за извоз технологије 12.210 

За решење о опозиву тајности података из дозволе  5.000 

За решење о измени дозволе 5.000 

За издавање дупликата или преписа дозволе, решења или 
сертификата 

 
5.000 

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

 
 

12.210 
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Члан 37.  

Тарифни број 104. мења се и гласи: 

„Тарифни број 104. 

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима 
се уређује област предмета од драгоцених метала: 

 
 

1) за утврђивање испуњености услова за доношење решења 
о знаку произвођача и решења о знаку увозника, односно 
заступника 

 
7.200 

2) за решење о знаку произвођача предмета од драгоцених 
метала и решења о знаку увозника, односно заступника 

 
1.500 

3) за утврђивање испуњености услова за доношење решења 
о испитивању и жигосању предмета од драгоцених метала у 
пословним просторијама произвођача или увозника 

 
 

12.000 
4) за решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени 

услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала 
у радним просторијама подносиоца захтева 

 
 

1.500 
5) за испитивање и жигосање предмета од злата: 

 
(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 

50 
(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за 

сваки грам масе 
 

10 

6) за испитивање и жигосање предмета од сребра  

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 
10 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g до 15 g 
20 

(3) за сваки појединачни предмет масе од 15 g и преко 15 g 
за сваки грам масе 

 
10 

7) за испитивање и жигосање предмета од платине 
 

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g  
80 

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за 
сваки грам масе  20 

 
8) за испитивање и жигосање предмета од паладијума 

 
(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g 

80 
(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за 

сваки грам масе 
 

20 
9) XRF испитивање састава и финоће, за сваки појединачни 

предмет, односно узорак, без обзира на масу 
 

350 
10) за означавање предмета међународним жигом 

100 

нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање 

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  

 
 
 

5.000ˮ. 
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11) за означавање предмета другим додатним ознакама 
20 

12) за слику државних жигова за означавање степена 
финоће предмета од драгоцених метала 

1.680 
13) за издавање уверења о потврђивању степена финоће 

1.200 
14) за вршење квантитативне хемијске анализе злата, 

вршење квантитативне хемијске анализе сребра, вршење 
квантитативне хемијске анализе платине, вршење квантитативне 
хемијске анализе паладијума, испитивање предмета чија финоћа 
не испуњава ни најнижу прописану финоћу, као и за испитивање 
предмета од недрагоцених метала, испитивање предмета чија 
финоћа не одговара ознаци финоће којом је тај предмет означен, 
вештачење ради утврђивања финоће предмета од драгоцених 
метала која се може потврдити одговарајућим жигосањeм, односно 
да ли је произведен у Републици Србији и уколико јесте 
утврђивање произвођача, издавање извештаја о испитивању, по 
започетом часу 

1.680 
НАПОМЕНА: 

 
Такса из овог тарифног броја за спровођење испитивања и 

жигосања предмета од драгоцених метала умањује се за: 
 

1) 20% ако се предмети испитују и жигошу у пословним 
просторијама произвођача или увозника; 

 
2) 10% ако се испитивање врши применом методе узимања 

узорка, и то за предмете од драгоцених метала из исте серије која 
није мања од 200 комада; 

 
3) 10% ако произвођач предмета обезбеди помоћно особље 

за жигосање испитаних предмета од драгоцених метала. 
 

Такса из овог тарифног броја се може умањити само по 
једном основу. 

 
Такса за спровођење испитивања и жигосања предмета од 

драгоцених метала увећава се: 
 

1) за 100% за предмете за које је приликом вршења надзора 
наложено отклањање неправилности; 

 
2) за 50% за предмете за које се издаје уверење о 

потврђивању степена финоће; 
 

3) ако запослени у дирекцији надлежној за мере и драгоцене 
метале који обавља испитивање и жигосање проведе у чекању да 
се предмет, односно материјал или опрема за испитивање и 
жигосање припреме, а испитивање и жигосање се обавља у 
пословним просторијама произвођача или увозника, по њиховом 
позиву, такса из овог тарифног броја се увећава по броју часова 
чекања за 

1.680 
4) ако је укупна накнада за спровођење послова испитивања 

и жигосања мања од 500 динара, а обавља се у службеним 
просторијама дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, 
такса се плаћа у износу од 

500 



37 

Уколико се послови у вези са испитивањем и жигосањем 
предмета од драгоцених метала врше ван службених просторија 
дирекције надлежне за мере и драгоцене метале такса се 
повећава за износ средстава за покриће трошкова превоза и 
дневница на службеном путовању, у складу са прописом којим се 
уређује накнада трошкова државних службеника. 

 
Ако је предмет израђен од делова различитих драгоцених 

метала, такса за спровођење испитивања и жигосања тог 
предмета се плаћа према његовој укупној маси у складу са ставом 
1. тач. 5)−8) овог тарифног броја, и то за предмет од драгоценог 
метала чија је маса највише заступљена. 

 
Ако је у предмет од драгоценог метала уграђен део од драгог 

камена, бисера или другог материјала који није метал, такса за 
спровођење испитивања и жигосања тог предмета плаћа се према 
његовој укупној маси. 

 
Сваки започети грам масе сваког предмета сматра се као 

цео грам. 
 

Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из 
овог тарифног броја плаћају у еврима, у висини динарске 
противвредности обрачунате по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан плаћања.ˮ. 

 

Члан 38. 

У Тарифном броју 107, у Напомени додају се ст. 4−8, који гласе: 

„За пријаву за признање патента и пријаву за признање 
малог патента из ст. 1. и 2. овог тарифног броја, поднету 
електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 50% од 
прописане таксе. 

 
Ако подносилац пријаве из става 1. ове напомене уз пријаву 

поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском 
језику електронским путем, такса из става 1. ове напомене умањује 
се за 50%. 

 
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно 

малог патента физичко лице, и пријаву поднесе електронским 
путем, такса из става 3. ове напомене умањује се за 50%. 

 
За пријаву за признање права на дизајн, пријаву за признање 

жига и пријаву за признање колективног жига, односно жига 
гаранције из ст. 8−10. овог тарифног броја, поднете електронским 
путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане 
таксе. 

 
Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн 

физичко лице, и пријаву поднесе електронским путем, такса из 
става 3. ове напомене умањује се за 25%.ˮ. 

 

Члан 39. 

У Тарифном броју 146. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„За издавање потврде ЦЕМТ о способности теретног возила 
и прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају 

1.490ˮ. 
Досадашњи ст. 3−10. постају ст. 4−11. 
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Члан 40. 

У Тарифном броју 148. став 1. мења се и гласи:  

„За подношење захтева за полагање стручног испита и 
проверу знања извршних радника жичаре за транспорт лица, до 
десет кандидата 

 
 

57.390ˮ. 
После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„За издавање овлашћења за послове стручног обучавања, 
стручног усавршавања, односно подобуке 

50.700 
За издавање овлашћења за послове стручног прегледа 

жичара за транспорт лица 
56.720ˮ. 

Досадашњи ст. 2−29. постају ст. 4−31. 

После досадашњег става 29, који постаје став 31, додају се ст. 32−35, 
који гласе: 

„За издавање сертификата о испуњености услова које мора 
да испуни тело за оцену ризика 

 
98.500 

За издавање сертификата за центре стручног 
оспособљавања 116.400 

За издавање сертификата за испитивача за полагање испита 
за машиновође 6.790”. 

Члан 41. 

У Тарифном броју 153а став 1, у уводној реченици, после речи: 
„плутајућег телаˮ, додају се речи: „намењеног за спорт и разонодуˮ. 

Члан 42. 

Тарифни број 154в мења се и гласи: 

„Тарифни број 154в 

За добровољни преглед брода (и преглед брода пре 
распреме), и то:  

1) без сопственог погонског машинског уређаја 29.780 

2) са сопственим погонским машинским уређајем 59.570ˮ. 

Члан 43.  

У Тарифном броју 154з додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„За ванредни преглед брода ради издавања привременог 
сведочанства о способности брода за пловидбу, и то: 

 
1) без сопственог погонског машинског уређаја 

30.700 
2) са сопственим погонским машинским уређајем 

61.420 
За ванредни преглед брода под страном заставом ради 

издавања привременог сведочанства о способности брода за 
пловидбу, и то: 

 
1) без сопственог погонског машинског уређаја 

59.570 
2) са сопственим погонским машинским уређајем 

89.350ˮ. 
Напомена брише се. 
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Члан 44.  

Тарифни број 154ј мења се и гласи: 

„Тарифни број 154ј 

За поступак продужења важења сведочанства о способности 
брода за пловидбу без вршења техничког надзора 

 29.780 
За ванредни преглед брода у сврху уписа по признању 

сведочанства заједнице (ЕУ) за брод унутрашње пловидбе или 
сведочанства о способности брода за пловидбу Рајном 

 30.700ˮ. 

Члан 45. 

У Тарифном броју 154њ износ: „47.620ˮ замењује се износом: „13.010ˮ. 

У Напомени, ст. 1. и 2. проценат: „20%”, на оба места, замењује се 
процентом: „70%”. 

Члан 46. 

У Тарифном броју 157а тач. 5) и 6) после речи: „линијској пловидбиˮ, на 
оба места, додају се запета и речи: „као и за укрцавање и искрцавање путника у 
оквиру утврђеног лучког подручја, односно за снабдевање бродова погонским 
горивом”.  

Члан 47. 

У Тарифном броју 157в додаје се тачка 10), која гласи: 

„10) обележавање коришћењем АTON система обележавања 
пловних путева (ангажовање физичких објеката), месечно 

34.540ˮ. 

Члан 48. 

Тарифни број 162а мења се и гласи: 

„Тарифни број 162а 

За решење по захтеву за издавање одобрења за тип 
амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за 
транспорт опасне робе 

51.760 
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 

69.450 
За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном 

лицу 
33.260 

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 

45.110 
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 

45.110 
 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 

14.790 
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По захтеву за издавање сертификата за саветника за 
безбедност у транспорту опасне робе 

15.650 
По захтеву за продужење важења сертификата за саветника 

за безбедност у транспорту опасне робе  
10.430 

За издавање дупликата сертификата за саветника за 
безбедност у транспорту опасне робе 

850 
За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о 

стручној оспособљености возача из области основног познавања 
транспорта опасне робе 

4.180 
За 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) 

2.080 
За 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 

2.080 
За 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) 

1.040 
За издавање дупликата сертификата за возача возила за 

транспорт опасне робе 
850 

За 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 

10.430 
За 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 

5.220 
За решење по захтеву за издавање сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 
19.830 

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

9.910 
За решење по захтеву за издавање сертификата о 

специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија 
19.830 

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

9.910 
За издавање дупликата сертификата за саветника за лице са 

сертификатом о специјалистичком знању из области ADN 
850 

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

78.880”. 
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Члан 49. 

У Тарифном броју 172. тач. 3), 4а) и 6) бришу се. 

Члан 50.  

После Тарифног броја 185г додају се тарифни бр. 185д и 185ђ, који 
гласе: 

„Тарифни број 185д 

За полагање стручног испита за здравствене раднике 
8.990 

За добијање назива примаријус 15.000 
 

Тарифни број 185ђ 

За оцену испуњености услова и критеријума за стављање 
лекова на листу лекова, измену и допуну листе лекова, односно 
скидање лека са листе лекова, и то: 

 
1) за један ИНН, једну индикацију, једно заштићено име лека, 

један фармацеутски облик лека, једну или више јачина лека и 
једно или више паковања, уколико се тај ИНН не налази на листи 
лекова, односно уколико се исти или сродан фармацеутски облик 
не налази на листи лекова 

144.000 
2) за једну индикацију која се не налази на листи лекова, за 

један ИНН, једно заштићено име лека, један фармацеутски облик 
лека, једну или више јачина лека и једно или више паковања, 
уколико се тај ИНН и исти или сродан фармацеутски облик налази 
на листи лекова 

144.000 
3) за исти ИНН, исту индикацију, исти или сродан 

фармацеутски облик лека, исту или различиту јачину и паковање, 
који се налази на листи лекова 

74.500 
4) за један дијететски производ, једну индикацију, једно 

заштићено име дијететског производа, један фармацеутски облик 
дијететског производа, једну или више јачина дијететског 
производа и једног или више паковања 

144.000ˮ. 

Члан 51. 

У Тарифном броју 191. став 1. мења се и гласи: 

„За решење којим се утврђује испуњеност услова за вршење 
мониторинга (мерење емисије, нивоа загађујућих материја у 
ваздуху, буке, испитивање стања и квалитета земљишта) 

 

12.630ˮ. 

Члан 52. 

Тарифни број 201. мења се и гласи: 

„Тарифни број 201. 

За дозволу за увоз и/или извоз супстанци које оштећују 
озонски омотач 

6.050 
За дозволу за увоз и/или извоз флуорованих гасова и 

опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са 
ефектом стаклене баште 

1.290 
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За издавање мишљења за увоз и/или извоз производа и/или 
опреме који садрже расхладна средства 

400 
За дозволу за увоз и/или извоз производа и/или опреме који 

садрже или се ослањају на контролисане супстанце у одређеним 
случајевима 

1.290 
За дозволу за инсталацију, одржавање или сервисирање и 

искључивање из употребе производа и/или опреме који садрже 
или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене 
баште или контролисане супстанце 

3.560 
За дозволу за центар за сакупљање, обнављање и обраду 

контролисаних супстанци и флуорованих гасова са ефектом 
стаклене баште 

5.870 
За издавање и обнављање сертификата А, односно 

сертификата Б 
1.250ˮ. 

Члан 53. 

После Тарифног броја 204. додаје се Тарифни број 204а, који гласи: 

„Тарифни број 204а 

За упис хемикалија у регистар хемикалија: 
 

1) до 100 хемикалија 
9.000 

2) од 101 до 500 хемикалија  
13.500 

3) више од 500 хемикалија 
18.000ˮ. 

Члан 54. 

После Тарифног броја 205а додаје се Тарифни број 205б, који гласи: 

„Тарифни број 205б 

За полагање испита и за поновно полагање испита за рад у 
запошљавању 

8.000 
НАПОМЕНА: 

 
За поновно полагање посебног дела испита за рад у 

запошљавању плаћа се 70% износа таксе из овог тарифног броја. 
 

Накнада за рад комисије за полагање испита за рад у 
запошљавању укључена је у таксу прописану овим тарифним 
бројем.” 

 

Члан 55. 

У Тарифном броју 207б тачка 4) речи: „за обављање послова 
координатора за извођење радоваˮ бришу се. 

Члан 56. 

У Тарифном броју 212. став 1. брише се. 

Члан 57. 

Тарифни број 213. брише се. 

Члан 58.  

После главе XXVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ 
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ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и Тарифног броја 215. додаје се глава XXVI.А, која гласи:  

„XXVI.А СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ 
ПОДАТАКАˮ. 

Члан 59. 

У Тарифном броју 215а став 2, у уводној реченици, речи: „За издавање 
података о тачкама геодетске основеˮ замењују се речима: „За издавање 
координата тачака геодетске основеˮ. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) за полигонометријске, полигонске, линијске и мреже 
оријентационих (везаних) тачака 

410ˮ. 
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„За издавање положаја тачке геодетске и гравиметријске 
мреже 

100ˮ. 
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

Таксе прописане у ставу 1. овог тарифног броја односе се на један ГПС 
пријемник корисника. 

Такса прописана у ставу 1. тачка 1) подтачка (1) овог тарифног броја 
обрачунавају се на крају сваког календарског месеца без обзира када је у току 
календарског месеца кориснику омогућена услуга. 

За сваки наредни ГПС пријемник, истог корисника, када се користи 
активна геодетска референтна основа из става 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 
2) овог тарифног броја, плаћа се такса у износу умањеном за 10% од прописане 
таксе за претходни уређај. 

За једанаести и за сваки наредни ГПС пријемник, истог корисника, плаћа 
се такса која је прописана за десети ГПС пријемник. 

Такса из става 2. овог тарифног броја не плаћа се за увид у податке о 
врсти и броју тачке геодетске основе, односно о приближном положају тачке 
геодетске основе. 

Координате за тражену тачку геодетске основе из става 2. овог тарифног 
броја издају се у свим датумима у којима је тачка срачуната.”. 

Члан 60.  

У Тарифном броју 215б став 1. тачка 3) речи: „фотокопију индикационе 
скице форматаˮ замењују се речима: „фотокопију индикационе скице, односно 
катастарског плана у аналогном или растерском облику формата А3ˮ. 

У ставу 3. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) за уверење о променама на непокретности: 
 

(1) за првобитно стање и до три промене 
1.060 

(2) за првобитно стање и од четири до шест промена  
1.690 
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(3) за првобитно стање и преко шест промена 

Тачка 7) мења се и гласи: 
2.320”. 

 
„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 
30ˮ. 

У ставу 5. после тачке 13) додаје се тачка 13а), која гласи: 

„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 

300ˮ. 

Члан 61. 

У Тарифном броју 215ђ став 4. мења се и гласи: 

„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 
2.710 

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

3.060 
3) за топографску карту размере 1:250.000 (аналогни облик), 

по листу карте 
3.200 

4) за основну државну карту размере 1:5.000 или 1:10.000 
(геореференцирана), по листу карте 

2.540 
5) за топографску карту размере 1:20.000 

(геореференциране), по листу карте 
2.860 

6) за топографску карту размере 1:250.000 
(геореференцирана), по листу карте 

2.900 
7) за основни топографски модел за размеру 1:5.000 

(векторски облик): 
 

(1) за све теме, по km² 
4.890 

(3) за тему рељеф, по km² 
820 

(3) за тему објекти, по km² 
1.150 

(4) за тему саобраћај, по km² 
1.150 

(5) за тему хидрографија, по km² 
1.150 

(6) за тему земљишни покривач, по km² 
640 

(5) за тему водови (надземни), по км2 
640 

8) за основни топографски модел за размеру 1:20.000 
(векторски облик): 

 
(1) за све теме, по km² 

780 
(2) за тему рељеф, по km² 

130 
(3) за тему објекти, по km² 

250 
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(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 

(6) за тему земљишни покривач, по km² 
10”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„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 

(1) ороними (врхови, пећине, стене, превоји и др), по имену 
60 

(2) ојконими (градови, села, засеоци, делови насеља и др), 
по имену 

60 
(3) 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 
120ˮ. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 
 

Обрачун висине таксе у овом тарифном броју врши се 
сразмерно јединици мере (снимак, дециметарски квадрат, km2, 
лист карте). 
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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%.ˮ. 

 

Члан 62.  

У Тарифном броју 215е став 1. после тачке 21) додаје се тачка 22), која 
гласи:  

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

3.830ˮ. 
У ставу 2. после тачке 32) додају се тач. 33)−35), које гласе: 

„33) Маричка битка и последице 
2.730 

34) Бој на Косову 
2.730 

35) Наполеонова освајања 
2.730ˮ. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„За издавање растерских географских, туристичких, 
историјских и немих карата, и то: 

 
1) географско-туристичка карта Србије размере 1:300 000 

3.500 
2) карта до формата Б2 

1.500 
3) карта до формата Б1 

3.000 
4) карта већа од формата Б1 

6.000ˮ. 

Члан 63.  

У Тарифном броју 215и став 2. мења се и гласи: 

„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 

20.000 
(2) за сваких следећих 1.000 упита 

120 
2) WMS прилагођени кориснички сервис НИГП-а: 

 
(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 

36.000 
(2) за сваких следећих 1000 упита  

120 
3) WMТS стандард сервис НИГП-а: 

 
(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 

20.000 
(2) за сваких следећих 1.000 упита 

120 
4) WMТS кориснички прилагођени сервис НИГП-а: 

 
(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 

36.000 
(2) за сваких следећих 1.000 упита 

120 
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5) WfS стандард сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 200.000 упита месечно 
180.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
900 

6) REST стандард сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 
180.000 

(2) за сваких следећих 1000 упита  
900 

7) REST кориснички прилагођени сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 300.000 упита месечно 
360.000 

(2) за сваких следећих 1.000 упита 
900 

8) DOWNLOAD вектор сервис НИГП-а: 
 

(1) за територију Републике до 10.000 преузимања месечно 
180.000 

(2) за сваких следећих 1.000 преузимања 15.000 
 

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

300 ˮ. 
Додаје се став 4, који гласи: 

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

10.500ˮ. 
Напомена се мења и гласи: 

„НАПОМЕНА: 

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

 
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.”. 

 

Члан 64. 

Назив главе „XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И 
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ” брише се.  

Члан 65.  

Назив главе XXIX. „СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, 
ОБРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА” мења се и гласи: 

„XXIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, 
ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА 
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДАˮ. 
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Члан 66. 

У Тарифном броју 222. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 

„1а) обављање прераде дувана 
83.300ˮ. 

Тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 

„3) обављање увоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног 
дувана, односно дуванских производа 

 83.300 
4) обављање извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног 

дувана, односно дуванских производа 
2.780ˮ. 

Члан 67. 

У Тарифном броју 223. став 4. речи: „оверену копију изводаˮ замењују се 
речју: „изводˮ. 

Члан 68. 

После тарифног броја 223в додају се глава XXIXБ и Тарифни број 223г, 
као и глава XXIXв и тарифни бр. 223д и 223ђ, који гласе:  

„XXIXБ СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Тарифни број 223г 

За организовање и спровођење испита за инспектора, 
односно поновно организовање и спровођење испита за 
инспектора (по кандидату) 

7.500 
За организовање и спровођење поправног испита за 

инспектора (по кандидату) 
4.000 

XXIXв СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Тарифни број 223д 

За полагање стручног испита за туристичког водича из 
предмета страни језик 

3.000 
За полагање стручног испита из осталих предмета стручног 

испита за туристичког водича 
15.000 

За полагање стручног испита за туристичког пратиоца из 
предмета страни језик 

3.000 
За полагање стручног испита из осталих предмета стручног 

испита за туристичког пратиоца 
6.000 

За полагање стручног испита за кандидата који је положио 
стручни испит за туристичког пратиоца, а који полаже 
диференцијалне предмете за туристичког водича 

9.000 
За издавање уверења о положеном стручном испиту за 

туристичког водича, односно туристичког пратиоца 
300 

За издавање легитимације за туристичког водича, односно 
туристичког пратиоца 

300 

Тарифни број 223ђ 

За одређивање категорије угоститељског објекта: 
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1) за хотеле, гарни хотеле, апарт хотеле, мотеле, пансионе и 
туристичка насеља:  

 
(1) преко 200 лежаја 

45.000 
(2) од 101 до 200 лежаја 

35.000 
(3) од 51 до 100 лежаја 

25.000 
(4) до 50 лежаја 

15.000 
2) за кампове: 

 
(1) преко 60 камп парцела 

35.000 
(2) од 31 до 60 камп парцела  

25.000 
(3) од 15 до 30 камп парцела 

12.500 
3) за марине: 

 
(1) преко 200 везова 

35.000 
(2) од 101 до 200 везова  

25.000 
(3) од 50 до 100 везова 

12.500 
4) за ловачке виле 

12.500 
5) за специјализацију хотела (пословни хотел, конгресни 

хотел, породични хотел, спортски хотел и spa-wellness хотел) 
10.000 

НАПОМЕНА: 

За врсте угоститељских објеката: кућа, апартман, соба и 
сеоско туристичко домаћинство, не плаћа се такса из овог 
тарифног броја у поступку одређивања категорије.”. 

 

Члан 69. 

После тарифног броја 228а додају се тарифни бр. 229. и 230, који гласе: 

„Тарифни број 229. 

За спровођење обуке за лобисту и издавање уверења о 
завршеној обуци за лобисту 

44.270 

Тарифни број 230. 

За полагање испита за комуналног милиционара, односно 
поновно полагање испита за комуналног милиционара (по 
кандидату) 

7.500 
За полагање поправног испита за комуналног милиционара 

(по кандидату) 
4.000”. 

Члан 70. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, 
извршиће се у 2020. 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 2020. 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 
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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 71. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе: 

1) члана 13. став 3. Закона о лобирању („Службени гласник РСˮ, брoj 
87/18), у делу којим је прописано да накнаду за спровођење обуке за лобисту 
прописује директор Агенције за борбу против корупције; 

2) члана 4. став 1. Уредбе о врстама услуга које пружа Министарство 
унутрашњих послова и висини таксе за пружене услуге („Службени гласник РС”, 
брoj 51/19);  

3) чл. 27. и 28. Правилника о стручном испиту за туристичког водича и 
туристичког пратиоца („Службени гласник РСˮ, број 102/15); 

4) члана 13а ст. 2, 4. и 5. Правилника о просторним и техничким 
условима за рад агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености 
запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у 
запошљавању („Службени гласник РСˮ, бр. 98/09, 100/12, 65/14 и 11/18). 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

1) Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење 
оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, 
испитивања претходно упакованих производа и других послова из области 
метрологије („Службени гласник РС”, бр. 68/10, 72/10 и 50/13); 

2) Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у 
вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала („Службени 
гласник РС”, брoj 50/13); 

3) Уредба о висини и врсти трошкова у поступку разврставања 
угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и 
величине („Службени гласник РСˮ, број 69/11); 

4) Одлука о висини накнаде у области средстава за заштиту биља 
(„Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 30/14); 

5) Одлука о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и 
оплемењивача земљишта („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 30/14); 

6) Одлука о висини и начину плаћања накнаде за покриће трошкова 
контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и њихових 
прерађевина намењених увозу, односно извозу („Службени лист СРЈ”, бр. 62/97 
и 55/98); 

7) Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и 
хране за животиње биљног порекла узетих током службених контрола 
(„Службени гласник РСˮ, брoj 113/13); 

8) Одлука о висини накнаде за извршене фитосанитарне прегледе 
(„Службени гласник РС”, број 113/13); 

9) Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим 
трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти („Службени 
гласник РС”, брoj 98/13); 

10) Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума 
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за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно 
скидање лека са Листе лекова („Службени гласник РС”, бр. 28/14 и 105/14). 

Члан 72. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 57. овог закона 

која се примењује од 1. јануара 2020. године. 
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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 и 38/19-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.  

С тим у вези, одређени број органа доставио је иницијативе за 
измену и допуну Закона, и то: Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде – Дирекција за мере и 
драгоцене метале, Завод за интелектуалну својину, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство заштите 
животне средине, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Републички 
геодетски завод, Агенција за борбу против корупције, као и организационе 
јединице Министарства финансија – Управа за дуван и Пореска управа. 
 У складу са иницијативом коју је поднела Пореска управа 
предлаже се брисање одредаба члана 5. став 2. Закона којима је прописано да 
изузетно ако се захтев подноси електронским путем таксена обавеза за захтев 
и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, односно врше, 
настаје по њиховом издавању. Поред наведеног, предлаже се да се такса не 
плаћа за захтев за издавање уверења Пореске управе електронским путем, 
односно за издавање уверења Пореске управе електронским путем, 
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аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем 
средстава електронске комуникације. 
 Министарство трговине, туризма и телекомуникација (ресор за 
информационо друштво  и информациону безбедност) предлаже да се у оквиру 
такси за списе и радње у вези са уписима у регистре изврши измена Тарифног 
броја 23. и додају два нова тарифна броја 23а и 23б. Одељка А Тарифе ради 
усклађивања са списима и радњама прописаним чл. 17-19, 34, 35, 41, 46, 47. и 
73. став 6. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и 
услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 
94/17) имајући у виду да је ступањем на снагу тог Закона престао да важи Закон 
о електронском потпису („Службени гласник РС”, број 135/04). Правни основ за 
наплату таксе за упис у Регистар пружалаца услуга електронске 
идентификације и шема електронске идентификације садржан је у члану 5. 
Правилника о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема 
електронске идентификације („Службени гласник РСˮ, број 67/18), члану 5.  
Правилника о регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења 
(„Службени гласник РСˮ, број 31/18), члана 5. Правилника о регистру 
квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских 
печата („Службени гласник РСˮ, број 31/18). 
  Поред наведеног предложена је промена назива главе XIII – 
Списи и радње у области економије и регионалног развоја, имајући у виду да су 
истима прописани списи и радње из области трговине и привреде. Измене и 
допуне у Тарифном броју 93. инициране су од стране надлежности ресора 
спољно трговинског пословања, а истима се предлаже прописивање износа 
таксе (у мањем износу) за решења по захтеву за увоз, односно извоз робе мале 
вредности (до 200 евра)  како би износ таксе био примерен вредности робе, и 
на тај начин се спречило одустајање учесника од већ плаћене робе. Наведено 
је у складу са чланом 5. ст. 4. и 5. Закона о спољнотрговинском пословању 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 ... 89/15-др. закон, у даљем тексту: Закон о 
спољнотрговинском пословању) и Одлуком о одређивању робе за чији је увоз, 
извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени 
гласник РСˮ, бр. 92/17 ...78/18). Прописују се и износи за две нове таксе за 
решење по захтеву за доделу квоте за увоз робе, односно за потврду о крајњем 
кориснику при увозу робе (спортског и ловачког оружја, делова и муниције и 
репродукционог материјала за њихову производњу, експлозивних материјала и 
пиротехничких средстава) ради администрирања обавеза преузетих из 
међународних споразума, као и мера трговинске политике, на основу члана 23. 
став 7. Закона о спољнотрговинском пословању и Одлуке о увозу цигарета из 
Европске уније по преференцијалној стопи („Службени гласник РСˮ бр. 79/14 и 
6/19), односно на основу члана 22. Закона о спољнотрговинском пословању. 
Поред наведеног, у Тарифном броју 97. врши се усклађивање назива 
спољнотрговинског посла у складу са Одлуком о ближим условима за плаћање, 
односно наплату у роби, односно услугама („Службени гласник РСˮ, бр.  109/05 
и 6/19), као и брисање ст. 3-13. с обзиром да према Закону о 
спољнотрговинском пословању више не постоји обавеза евидентирања тих 
послова. Измене у Тарифном броју 98. предложене су ради усклађивања са 
Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РСˮ, 
број 107/14) којим је укинута обавеза регистрације привредних субјеката за 
обављање послова спољне трговине у области робе двоструке намене, 
односно омогућено физичким лицима да у одређеним случајевима (по основу 
поклона, наслеђа или власништва) могу увозити и/или извозити наоружање и 
војну опрему. Такође се прописује износ таксе за издавање различитих решења 
(нпр. о сагласности за извоз технологије, измени дозволе, опозиву степена 
тајности) чија могућност је прописана наведеним законима. Ради усклађивања 
са прописима ЕУ, а у складу са Уредбом о извозу и увозу робе која би се могла 
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користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или 
понижавајуће поступање или кажњавање предложен је износ таксе за одређене 
активности које су у вези са њеном применом (нпр. издавање дозволе за извоз 
и увоз робе, издавање потврде и других сертификата). 
  Предложено је додавање главе XXIXБ СПИСИ И РАДЊЕ У 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА, као и да се износ таксе за полагање 
стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца и издавање 
одговарајућих уверења, легитимација које су биле прописане Правилником о 
стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Службени 
гласник РСˮ, број 102/15), односно износ таксе за одређивање категорије 
угоститељског објекта које су биле прописане Уредбом о висини и врсти 
трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у 
зависности од њихове врсте, подврсте и величине („Службени гласник РСˮ, број 
69/11) пропишу у неизмењеном износу Законом у Тар. бр. 223г-223д, ради 
усклађивања са одредбама члана 17. Закона о буџетском систему.  

Министарство унутрашњих послова предлаже брисање Тарифног 
броја 29. којим је прописан износ таксе за решење по захтеву за давање 
овлашћења правном лицу за вршење испитивања оружја, односно главних 
делова оружја, односно направа, односно муниције, имајући у виду да Законом 
о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције  
(„Службени гласник РСˮ, број 87/18) није прописана могућност давања 
овлашћења правним лицима за наведене послове. 

Предлаже се измена Тарифног броја 30. у смислу проширења 
могућности за издавање одобрења за уношење оружја и муниције у Републику 
Србију и српском држављанину који живи у иностранству, како не би било 
дискриминације наших држављана који живе у иностранству у односу на стране 
држављане. Предлаже се и ослобођење од плаћања наведене таксе за 
потребе стрељачке организације. Поред наведеног прописује се износ таксе за 
трајно изношење оружја и муниције из Републике Србије, сходно члану 34. 
Закона о оружју и муницији („Службени гласник РСˮ, бр. 20/15 и 10/19).  

Предложено је да грађани који поседују више комада оружја из 
категорије Ц евидентираног у Регистар старог оружја плаћају само једну таксу 
приликом подношења захтева за пријаву (допуна напомене у Тарифном броју 
32), имајући у виду да се сходно члану 50. став 1. Закона о оружју и муницији 
врши замена исправа. 

У Тарифном броју 32. прописује се износ таксе за поступак 
издавања одобрења за транспорт/транзит наоружања и војне опреме чиме се 
врши усклађивање са чланом 74. Закона о производњи и промету наоружања и 
војне опреме („Службени лист СРЈˮ, број 41/96, „Службени лист СЦГˮ, број 7/05-
др. закон, „Службени гласник РСˮ, бр. 85/05-др. закон и 36/18-др. закон) као и 
чл. 30. и 31. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени 
гласник РСˮ, број 107/14). 

 Предлаже се прописивање износа такси Законом за оружани лист 
у који је уграђен микроконтролер чип, дозвола за ношење оружја, 
колекционарска дозвола и оружни лист у Тарифном броју 33, као и одговарајуће 
измене (прописивање, односно повећање прописаних износа такси) у Тар. бр. 
40-41. (нпр. таксе за издавање возачке дозволе, саобраћајне дозволе, 
одговарајућих регистарских налепница, одговарајућих регистарских таблица) 
ради усклађивања са чланом 17. Закона о буџетском систему. Предметни 
износи такси су до сада били прописани и наплаћивали су се у складу са 
чланом 4. Уредбе о врстама услуга којима Министарство унутрашњих послова 
може да остварује приходе и висини таксе за пружене услуге („Службени 
гласник РСˮ, број 51/19). 

Предложено је брисање такси прописаних Тарифним бројем 35. и 
одговарајућих такси из Тарифног броја 37. с обзиром да се у складу са Законом 
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о странцима („Службени гласник РСˮ, број 24/18) не може издати одобрење за 
кретање странаца одвојено од групе на основу колективне путне исправе, не 
издаје се виза (виза Б) на граничном прелазу за један транзит, односно 
привремени боравак се не може одобрити за период дужи од једне године. 
Истовремено се прописују висине такси на одговарајућа акта органа којима је 
извршено одбијање захтева за издавање одговарајуће визе. 

Предложеним изменама у Тар. бр. 43а-43г, као и прописивање 
износа за нове таксе (три таксе) у Тарифном броју 43д, које се односе на 
одговарајуће списе и радње из области заштите лица, имовине и пословања, 
приватног обезбеђења и редарске службе, а којима се врши усклађивање са 
Законом о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу („Службени 
гласник РСˮ, број 87/18) и Закона о изменама и допунама Закона о детективској 
делатности („Службени гласник РСˮ, број 87/18). 

Такође, бришу се таксе за сачињавање записника о увиђају, 
односно обезбеђења места увиђаја из Тарифног броја 44. имајући у виду да је 
од септембра почела примена система дигиталног прослеђивача записника о 
увиђају саобраћајних незгода и пратеће документације Удружењу осигуравача 
Србије, па не постоји потреба за издавањем тих записника на захтев грађана. 

У Тарифном броју 46а предложено је брисање такси за одређене 
врсте склоништа, с обзиром да Законом о смањењу од ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РСˮ, број 87/18) и 
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РСˮ, број 87/18) престала је обавеза изградње 
склоништа) укинута обавеза изградње склоништа. Поред тога, предлаже се 
прописивање износа такси у Тарифном броју 47а за нове надлежности и 
овлашћења на пословима заштите од експлозивних остатака рата, израде 
процене ризика од катастрофа, радњама на систему за јавно узбуњивање, у 
складу са чл. 19-21. и 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама. 

У Тарифном броју 49а предлаже се прописивање износ таксе за 
давање података физичким лицима из евиденције Министарства унутрашњих 
послова, чиме се врши усаглашавање са чланом 9. став 3. Закона о 
евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени 
гласник РСˮ, број 24/18). 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
иницирало је да се Законом пропишу износи таксе за списе и радње органа 
(нпр. преглед и узорковање у поступку контроле производње, промета и 
примене средстава за заштиту биља, преглед, узорковање, односно издавање 
одговарајућих одобрења, уписа у регистар промета средстава за заштиту 
биља, односно пружаоца услуга) сходно чл. 70. и 71. Закона о средствима за 
заштиту биља („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09 и 17/19), које су у овом 
моменту прописане Одлуком о висини накнада у области средстава за заштиту 
биља („Службени гласник РС”,  бр. 113/13 и 30/14) и Одлуком о висини и начину 
плаћања накнаде за покриће трошкова контроле квалитета пољопривредних 
производа и њихових прерађевина намењених увозу, односно извозу 
(„Службени лист СРЈ”,  бр. 62/97 и 55/98). Предложено је да се наведени износи 
таксе пропишу у Тар. бр. 64а -64и. Предложеним изменама врши се 
усклађивање са чланом 17. Закона о буџетском систему. Поред наведеног 
предложено је и прописивање износа такси за списе и радње органа које се 
врше у вези са безбедношћу хране (нпр. контрола пошиљки хране, контрола 
хране, припрема узорака) сходно Закону о безбедности хране („Службени 
гласник РС”,  број 17/19) за које је висина трошкова била прописана Одлуком о 
висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње 
биљног порекла узетих током службених контрола („Службени гласник РС”,  
број 113/13).  
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Поред наведеног иницирано је да се такса из Тарифног броја 26. 
брише из разлога што је у Тарифном броју 19. став 1. тач. 1)-3) већ је 
прописана такса за решење које се доноси по захтеву за упис у регистар. 

 Предложено је брисање става 3. у Тарифном броју 64. којим је 
прописана такса за решење о утврђивању ветеринарско – санитарних услова за 
привремени увоз или провоз пошиљака животиња за приплод, јаја за приплод и 
репродуктивног материјала чиме се врши усклађивање са изменама Закона о 
ветеринарству („Службени гласник РС”,  бр. 91/05... и 17/19).  

Предложена је измена у Тарифном броју 65.  прописивањем само 
таксе за решење по захтеву о испуњености ветеринарско – санитарних услова, 
односно општих и посебних услова у објектима у којима се обавља 
ветеринарска делатност чиме се врши усаглашавање са чланом 77. Закона о 
ветеринарству. Поред наведеног, предложена је измена у Тарифном број 67. 
ради усклађивања терминологије са чланом 72. Закона о ветеринарству (према 
коме објекти, могу бити: за узгој, држање и промет животиња), као и 
прописивање сабирног центра ради усклађивања са Правилником о 
ветеринарско-санитарним условима објеката за промет животиња („Службени 
гласник РСˮ, број 105/13) којим је наведени објекат прописан за промет 
животиња поред сточне пијаце и откупних места. Предложено је и брисање 
издавања сагласности  за израду техничко-технолошка документације у складу 
са ветеринарско-санитарним условима, имајући у виду да давање те 
сагласности није прописано Законом о ветеринарству. Такође, предлаже се 
брисање ст. 2. и 3. ради усаглашавања са чланом 130. Закона о ветеринарству, 
имајући у виду да истима није прописан карантин за увезене пошиљке 
производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко 
осемењавање и оплођених јајних ћелија за оплођивање животиња и др.  

Предложеним прописивањем новог Тарифног броја 78ж уређује 
се висина таксе за списе и радње у вези са средствима за исхрану биља и 
оплемењивачима земљишта у складу са Законом о средствима за исхрану 
биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”,  бр. 41/09 и 17/19) 
које су до сада биле уређене и плаћале се у складу са Одлуком о висини 
накнада у области средстава о средствима за исхрану биља и 
оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”,  бр. 113/13 и 30/14).  
Прописује се нови Тарифни број 78з ради прописивања висине таксе у вези 
регистровања права оплемењивача и издавања одговарајућих лиценци, 
односно продужења тих права Законом, сходно  члану 15. Закона о заштити 
права оплемењивача биљних сорти („Службени гласник РС”,  бр. 41/09 и 88/11). 
Наведене таксе уређене су и наплаћују се у складу са Одлуком о висини 
трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права 
оплемењивача биљних сорти („Службени гласник РС”,  број 98/13). 

У складу са иницијативом Министарства привреде Законом је у 
Тарифном броју 95. прописана висина таксе за списе и радње који се врше у 
складу са прописима којима се уређује метрологија (нпр. за овлашћење за 
обављање послова мерила, признавање еталона одређене величине, за 
спровођење оверавања мерила из одређене области (дужине, масе, зрачења и 
др.), за спровођење метролошке експертизе, испитивања и одобрења типа 
мерила и др. Поред наведеног у Тарифном броју 104. предложено је 
прописивање висине таксе за списе и радње Дирекције за мере и драгоцене 
метале који се врше у складу са прописима из области драгоцених метала (нпр.  
испитивању и жигосању предмета од драгоцених метала, вршење 
квантитативне хемијске анализе). Такса за списе и радње из области 
метрологије, сходно члану 40. Закона о метрологији, тренутно се наплаћује у 
складу са Уредбом о висини и начину плаћања накнада за спровођење 
оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, 
испитивања претходно упакованих производа и других послова из области 
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метрологије („Службени гласник РС”,  бр. 68/10 ...50/13). Такса за списе и радње 
из области контроле предмета од драгоцених метала које су прописане чланом 
30. Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”,  
бр. 36/11 и 15/16) тренутно се наплаћује на основу Уредбе о висини и начину 
плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем 
предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”,  број 50/13). 

У Тарифном броју 107. Одељка А Тарифе предлаже се, у складу 
са иницијативом Завода за интелектуалну својину, смањење висине такси за 
пријаву за признање патента и пријаву за признање малог патента поднету 
електронским путем, као и када се уз пријаву поднесе превод назива 
проналаска и апстракта на енглеском језику електронским путем, као и када је 
подносилац пријаве физичко лице. Такође, за пријаву за признавање права на 
дизајн, пријаву за признање жига и пријаву за признање колективног жига, 
односно жига гаранције поднете електронским путем предлаже се смањење 
таксе за 25%, као и када је подносилац пријаве за признање права на дизајн 
физичко лице. Смањење је предложено у циљу поспешивања електронског 
пословања, повећања броја пријава поднетих електронским путем, имајући у 
виду да се тако смањују трошкови материјалних и људских ресурса, повећава 
ниво безбедности података, обезбеђује квалитетнија и бржа размена података. 

Министарство здравља доставило је иницијативу за прописивање 
таксе за полагање стручног испита за здравствене раднике и таксе за добијање 
назива примаријус, сходно чл. 168. и 180. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”,  број 25/19).  

Поред наведеног, предложено је да се висина таксе за оцену и 
испуњеност услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, односно 
скидање лека са Листе лекова пропише у Тар. бр. 185д и 185ђ Закона у циљу 
усклађивања са чланом 17. Закона о буџетском систему. Предметна такса је у 
овом моменту уређена Одлуком Управног одбора о висини таксе за оцену 
испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и 
допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова („Службени 
гласник”,  бр. 28/14 и 105/14). Истовремено се врши и усклађивање са чл. 66. 
став 5. и чланом 69. став 2. Закона о здравственом осигурању („Службени 
гласник РС”,  број 25/19). 

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја предлаже се брисање таксе из Тарифног броја 172. за решење по 
захтеву за признавање стране школске јавне исправе, односно признавање 
стране високошколске исправе ради запошљавања, односно издавање 
одобрења другој организацији ради стицања статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих, имајући у виду да сходно члану 
15. тачка 10) Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 
(„Службени гласник РС”,  број 27/18) Агенција за квалификације утврђује износ 
накнаде за наведене радње. Наведено је у складу са чланом 17. став 2. Закона 
о буџетском систему. 

Министарство заштите животне средине иницирало је измене 
Тарифног броја 191. став 1. ради обухватања таксом и пружање услуга 
мониторинга земљишта, сходно члану 31. став 1. тачка 2) Закона о заштити 
земљишта („Службени гласник РСˮ број 112/15).  

Поред наведеног предлаже се измена Тарифног броја 201. ради 
прописивања таксе за све услуге које се пружају у вези са стављањем у промет 
супстанци које оштећују озонски омотач у складу са чл. 6, 8, 16, 24, 32. и 39. 
Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као 
и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова („Службени 
гласник РСˮ број 120/13), као и Уредбе о сертификацији лица која обављају 
одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и 
одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште („Службени 
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гласник РСˮ број 24/16),  нпр. за издавање разних дозвола за увоз/извоз 
флуорованих гасова, издавање мишљења за увоз и/или извоз производа и/или 
опреме који садрже расхладна средства, издавање сертификата).  

Такође, предлаже се додавање новог тарифног броја 204а за 
прописивање висине таксе за упис хемикалија у Регистар хемикалија, за коју 
није била прописана такса, већ се услед измена Закона о хемикалијама и 
Закона о биоцидним производима који су надлежност за наведену услугу 
пренели на министарство, наплаћивала такса за решење из Тарифног броја 9, 
а која не одговара стварним трошковима пружања наведене услуге. Висина 
наведених такси прописана је у складу са методологијом. 

На основу иницијативе Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре прописане су у Тарифном броју 146. таксе за издавање 
потврде ЦЕМТ о способности теретног возила и прикључног возила за 
коришћење у друмском саобраћају у складу са чл. 3. и 13. Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 68/15 и 41/18). 

Поред наведеног прописане су износи таксе у оквиру Тарифног 
броја 148. за услуге полагања стручних испита у складу са чл. 29. и 37. Закона о 
изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица („Службени 
гласник РСˮ, број 31/19),  као и услуге издавања одговарајућих сертификата 
(нпр. о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика, за 
испитивача) ради усаглашавања са услугама које су прописане чл. 8. став 4, 61 
став 7. и чланом 62. став 13. Закона о безбедности железничког саобраћаја 
(„Службени гласник РСˮ, број 41/18). 

Тарифни број 154в се мења и прописује такса за добровољни 
преглед брода имајући у виду да је изменама и допунама члана 86. Закона о 
пловидби укинута обавеза вршења техничког надзора – контролног прегледа 
брода уведена могућност да се, на захтев бродара, врши добровољни преглед 
између два редовна прегледа брода. Поред наведеног, у Тар. бр. 154з, 154ј и 
154њ врше се усклађивања са чл. 22. Закона о изменама и допунама Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама у складу са којима се врши 
продужење важења сведочанства о способности брода за пловидбу, односно 
проширена је могућност за издавање привременог сведочанства.  

Такође, предложеним изменама и допунама у Тарифном броју 157а 
врши се прецизирање у складу са чл. 4. став 1. тачка 38а) Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РСˮ, број 73/10...95/18), а у 
Тарифном броју 157в додаје се нова тачка којим се прописује такса за 
обележавање водних путева коришћењем АtoN система (сходно чл. 18. Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим водама). 

Предложена је измена Тарифног броја 162а Закона у смислу 
додавања нових такси (нпр. 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, 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 обласни ADN) које се у овом моменту наплаћују на 
основу Тарифног броја 47. став 1. тачка 9. Закона. Поред тога врши се 
усклађивање са чл. 39 став 10, 43. став 17. и 57. став 24. Закона о транспорту 
опасне робе („Службени гласник РСˮ, бр. 104/16 и 10/19). 

 У складу са иницијативом Републичког геодетског завода, 
предлаже се прописивање назива главе за списе и радње у области премера и 
катастра непокретности и националне инфраструктуре геопросторних података, 
као и измене у Тар. бр. 215а, 215б, 215ђ, 215е и 215и ради усклађивања са 
проширеним делокругом услуга тог органа у складу са Законом о националној 
инфраструктури геопросторних података („Службени гласник РСˮ, број 27/18), 
одређених терминолошких усклађивања, односно прецизирања (нпр. да се 
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таксе из Тарифног броја 215 став 1. односе на један ГПС пријемник, да се таксе 
за дан Flate Rate (паушал) обрачунавају на крају сваког календарског месеца), 
односно прописивање таксе за нове производе (нпр, Тар. бр. 215ђ и 215и). 
Такође, предложеним изменама у Тарифном броју 215б врши се усклађивање 
са чланом 7. ст. 5. и 8. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и 
водова („Службени гласник РСˮ, бр. 41/18 и 95/18).  

Предлаже се у Тарифном броју 205б Закона, на основу иницијативе 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
прописивање нове таксе за полагање испита за рад у запошљавању. Наведена 
такса се у овом моменту наплаћује у складу са Правилником о просторним и 
техничким условима за рад агенције за запошљавање, условима стручне 
оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за 
рад у запошљавању („Службени гласник РСˮ, број 11/18).  

Предложено је брисање става 1. у Тарифном броју 212. из 
разлога што инвеститор приликом подношења захтева за локацијске услове већ 
плаћа таксу надлежном органу, као и брисање ст. 1-3. у Тарифном броју 213. 
ради усклађивања са чланом 47б став 4. Закона о планирању и изградњи којим 
је прописано да орган издаје услове и податке за израду планског документа 
без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).  

На основу иницијативе Управе за дуван предлаже се измена 
назива главе ради прецизирања свих области на које се односе списи и радње 
за које је прописана висина такси у тарифним бројевима које обухвата, као и 
измена тарифних бр. 222. и 223. Закона којима се врши усклађивање са чл. 2, 
25в, 37. став 4. Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05 ...95/18), 
нарочито због потребе да се пропише нова такса за утврђивање испуњености 
услова за обављање прераде дувана. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе предлаже 
прописивање новог тарифног броја 223г за уређивање висине таксе за списе и 
радње у вези са испитом за инспектора који се тренутно наплаћују у складу са 
чланом 8. Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора 
(„Службени гласник РСˮ, број 88/16). Наведеном изменом врши се усклађивање 
са чланом 17. Закона о буџетском систему. Поред наведеног, предлаже се и 
прописивање висине таксе за полагање испита (поновно полагање, односно 
полагање поправног испита) за комуналног милиционара сходно члану 39. став 
5. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РСˮ, број 49/19). 

 
• 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 
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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 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Уз члан 1. 
Предлаже се да се у члану 5. Закона брише став којим је 

прописано да  изузетно, ако се захтев подноси електронским путем таксена 
обавеза за захтев и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, 
односно врше, настаје по њиховом издавању, имајући у виду да исти отежава 
редовну наплату републичке административне таксе и може довести до 
претераног трошења ресурса Пореске управе на пословима принудне наплате 
такси уместо фокусирања на основним активностима – утврђивању и наплати 
јавих прихода.  

Уз члан 2. 
Предлаже се да се такса за подношење захтева не плаћа за 

издавање уверења пореске управе електронским путем с обзиром да се та 
радња врши аутоматски и да је у потпуности елиминисан рад пореских 
службеника. Поред наведеног прописује се да се не плаћа такса за захтев за 
издавање лиценце, овлашћења и других аката по закону о приватном 
обезбеђењу и закону о детективској делатности, као и за захтев за издавање 
привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза 
који поднесу посленици медија, када извештавају о темама од јавног значаја 
како би се омогућило да новинари у пограничном појасу несметано обављају 
свој посао извештавања о темама од јавног значаја. 

Уз члан 3. 
Предлаже се да се такса не плаћа се за решење којим се 

одлучује о захтеву за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање 
на подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија, када 
извештавају о темама од јавног значаја 

Уз члан 4. 
Предлаже се да се не плаћа такса за издавање уверења Пореске 

управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције 
Пореске управе путем средстава електронске комуникације, из разлога 
наведених уз члан 2. 

Уз чл. 5. и 6. 
У Тарифном броју 23. прописује се различита висина такси за 

одговарајућа решења која се доносе у вези са уписом у регистар пружалаца 
услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације у 
зависности од нивоа поузданости (упису у регистар, промени података, односно 
брисању из регистра).  

У Тарифним бр. 23а и 23б прописује се такса за одговарајућа 
решења које се доносе у вези са уписом у регистар пружалаца квалификованих 
услуга од поверења, односно за решења која се доносе у вези са уписом у 
регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и 
електронских печата (нпр. за утврђивање испуњености услова за пружање 
квалификоване услуге од поверења, односно за упис пружаоца квалификоване 
услуге од поверења, упису промене података, брисању, жалби за одбијање 
уписа у регистар). Предложеним изменама Тар. бр. 23, 23а и 23б врше се 
усклађивања са списима и радњама прописаним Законом о електронском 
документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у 
електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17) имајући у виду да 
је ступањем на снагу тог Закона престао да важи Закон о електронском потпису 
(„Службени гласник РС”, број 135/04).  
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  Уз члан 7. 

   Предлаже се брисање таксе прописане Тарифним бројем 26. за 
решења за упис у Регистар правних лица правних лица за обављање 
ветеринарске делатности, односно у Регистар предузетника који обављају 
послове ветеринарске делатности, за упис у Регистар извозних објеката за упис 
у Регистар објеката и доделу ветеринарског контролног броја, за достављање 
података из Регистра правних лица и предузетника за обављање ветеринарске 
делатности.  

Такође, брише се такса прописана у Тарифном броју 29. за 
решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за вршење 
испитивања оружја, односно главних делова оружја, односно направа, односно 
муниције.                                                   

Уз члан 8. 
Предложеним изменама у Тарифном броју 30. прописује се 

висина таксе и за српског држављанина који живи у иностранству за захтев за 
издавање одобрења за уношење оружја и муниције, односно за одобрење за 
набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије.  

Такође, прописује се да се не плаћа такса за захтев за издавање 
одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију  за потребе 
стрељачке организације. 

Уз члан  9.  
Предложеним изменама у Тарифном броју 32. Одељка А Тарифе 

прописује се такса и за захтев за издавање решења којим се одобрава 
транспорт или транзит наоружања и војне опреме, као и да грађани који 
поседују више комада оружја евидентираног у регистар старог оружја приликом 
подношења захтева за пријаву оружја  из категорије Ц, плаћају само једну таксу 
предвиђену тарифним бројем 32. став 1. тачка 6) овог закона имајући у виду да 
се сходно члану 50. став 1. Закона о оружју и муницији врши замена исправа. 

Уз члан 10. 
Предлаже се измена Тарифног броја 33. Закона, којом се врши 

усклађивање са  Законом о оружју и муницији и врши се прописивање, односно 
повећање прописане таксе. 

Уз чл. 11. и 12. 
Предложено је брисање става 1. Тарифног броја 35. и измена 

Тарифног броја 37. Закона, обзиром да се у складу са Законом о странцима не 
може издати одобрење за кретање странаца одвојено од групе на основу 
колективне путне исправе, не издаје се виза (виза Б) на граничном прелазу за 
један транзит, односно привремени боравак се не може одобрити за период 
дужи од једне године. Истовремено се прописују таксе за одговарајућа акта 
органа којима је извршено одбијање захтева за издавање одговарајуће визе. 

Уз чл. 13. и 14.  
Предложена је измена износа републичке административне таксе 

- повећање таксе у Тарифном броју 40. ст. 9-13. и Тарифном броју 41. Одељка 
А Тарифе, нпр. за издавање возачке и пробне возачке дозволе, за издавање 
дупликата возачке и пробне возачке дозволе, као и за замену стране возачке 
дозволе возачком дозволом Републике Србије, издавање саобраћајне дозволе, 
издавање таблица по врсти возила. Предметне таксе су до сада биле 
прописане и наплаћивале су се у складу са чланом 4 Уредбе о врстама услуга 
којима Министарство унутрашњих послова може да остварује приходе и висини 
таксе за пружене услуге. 

Уз чл. 15-19. 
Предложеним изменама у Тар. бр. 43а-43ђ, као и прописивање 

нових такси (3 таксе) у Тарифном броју 43д и 43ђ, које се односе на 
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одговарајуће списе и радње из области заштите лица, имовине и пословања, 
приватног обезбеђења и редарске службе, односно обуке добровољних 
ватрогасних јединица врши се усклађивање са Законом о изменама и допунама 
Закона о приватном обезбеђењу, Закона о изменама и допунама Закона о 
детективској делатности и Закон о добровољном ватрогаству. 

Уз члан 20. 
Предлаже се брисање ст. 1. и 4. у Тарифном броју 44. којима је 

прописана такса за издавање записника о увиђају, и за обезбеђење лица места 
и вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој је настала само мања 
материјална штета, у виду да је од септембра почела примена система 
дигиталног прослеђивача записника о увиђају саобраћајних незгода и пратеће 
документације Удружењу осигуравача Србије, па не постоји потреба за 
издавањем тих записника на захтев грађана. 

Уз члан 21. 
          Предлаже се брисање ст. 1-6.  у Тарифном броју 46а којим је 

прописана такса за захтев за издавање – утврђивање ближих услова за 
изградњу породичних склоништа, јавних и блоковских склоништа допунске 
заштите, као и кућних склоништа за објекте до 500 м2 и преко 500 м2 бруто 
развијене површине.  

Уз члан 22. 
Предложена је измена и допуна тарифног броја 47. тако да се 

прописана такса за превоз експлозивних материја сада прописује и за 
појединачни транспорт и за вишекратни транспорт експлозивних материја.   

Уз члан 23. 
Предлаже се прописивање новог Тарифног бр. 47а и 47б, којим се 

уређује износ такси за нове списе и радње органа на пословима заштите од 
експлозивних остатака рата, израде процене ризика од катастрофа, радњама 
на систему за јавно узбуњивање, у складу са чл. 19-21. и 96. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

Уз члан 24. 
Предложено је прописивање новог Тарифног броја 49а, којим се 

уређује износ такси за давање података физичким лицима из евиденције 
Министарства унутрашњих послова, у складу са чланом 9. став 3. Закона о 
евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени 
гласник РСˮ, број 24/18).  

Уз члан 25. 
Предложено је брисање става 3. у Тарифном броју 64. којим је 

прописана такса за решење о утврђивању ветеринарско – санитарних услова за 
привремени увоз или провоз пошиљака животиња за приплод, јаја за приплод и 
репродуктивног материјала чиме се врши усклађивање са изменама Закона о 
ветеринарству.  

Уз члан 26. 
Предлаже се прописивање нових тарифних бр. 64а, 64б и 64в, у 

циљу усаглашавања са изменама члана 70. Закона о средствима за заштиту 
биља којим је прописано да за одређене послове правна лица и предузетници, 
као и физичка лица плаћају таксе (за преглед и узорковање у поступку контроле 
производње, унутрашњег  промета и примене средстава за заштиту биља, за 
проверу испуњености услова за упис у регистар промета средстава за заштиту 
биља, за обуку и полагање стручних испита који се спроводе у области 
средстава за заштиту биља...).  

Такође се предлаже се прописивање нових тарифних бр. 64г, 64д, 64ђ, 
64е, 64ж и 64з у циљу усаглашавања са изменама члана 88. Закона о здрављу 
биља којим је прописано да правна лица, предузетници и физичка лица плаћају 
таксу уместо накнаде како је раније било прописано (по захтеву за извршен 
фитосанитарни преглед пошиљке биља, биљних производа и прописаних 
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објеката приликом увоза, извоза и реекспорта, за издавање фитосертификата, 
за дозволу за издавање биљног пасоша , за поднету пријаву за здравствени 
преглед матичњака врба и топола и објеката за производњу селекционисаног, 
квалификованог и тестираног шумског семена за текућу годину, за поднету 
пријаву за здравствени преглед објеката за производњу садног материјала 
шумског и украсног дрвећа и жбуња за текућу годину...). 

Предлаже се прописивање новог тарифног броја 64и у циљу 
усаглашавања са изменама члана 71. Закона о безбедности хране којим је 
уместо накнада предвиђено плаћање такси за извршене службене контроле 
хране биљног порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла 
при увозу.  

Уз члан 27. 
Предложена је измена у Тарифном броју 65.  прописивањем само 

једне таксе за решење по захтеву о испуњености ветеринарско – санитарних 
услова, односно општих и посебних услова у објектима у којима се обавља 
ветеринарска делатност чиме се врши усаглашавање са чланом 77. Закона о 
ветеринарству.  

Уз члан 28. 
Предложено је брисање става 2. у Тарифном броју 66. којим је 

прописана такса за захтев за утврђивање испуњености услова за објекат – 
продавницу за промет рибе чиме се врши усклађивање са изменама члана 15. 
Закона о безбедности хране.  

Уз чл. 29. и 30. 
Предложена је измена у Тарифном бр. 67. и 77.  чиме се врши 

усаглашавање са чл. 8, 72. и 130. Закона о ветеринарству.  
Уз члан 31. 
Предлаже се прописивање нових тарифних бр. 78а и 78б, у циљу 

усаглашавања са чланом 18. Закона  о семену и прописивање износа такси за 
контролу производње семена пољопривредног биља и здравствени преглед 
усева и објекта за производњу семена по захтеву, за сваки започети хектар и по 
захтеву за издавање уверења о признавању семенског усева, за сваки започети 
хектар признатог семенског усева. 

Такође се предлаже се прописивање нових тарифних бр. 78в и 
78г у циљу усаглашавања са чланом 14. Закона о садном материјалу воћака, 
винове лозе и хмеља и прописује се такса за  подношење пријаве за  
производњу садног материјала воћака и винове лозе и здравствени преглед 
објекта за производњу садног материјала и по захтеву за   издавање 
сертификата о производњи садног материјала воћака и винове лозе. 

Увођењем нових тарифних бројева 78д и 78ђ врши се 
усклађивање са чланом 18. Закона о семену и садном материјалу, и прописује 
се износ такси по захтеву за вршење контроле садног материјала ружа и 
здравствени преглед објекта за  производњу садног материјала ружа и по 
захтеву за издавање уверења о производњи репродукционог садног материјала 
ружа. 

Предлаже се прописивање новог тарифног броја 78е у циљу 
усаглашавања са изменама члана 24. Закона о репродуктивном материјалу 
шумског дрвећа и прописује се износ такси за подношење пријаве за контролу 
производње семена и садног материјала шумског дрвећа по захтеву за један 
објекат за текућу годину, до  100 км  удаљености од Београда или Новог Сада. 

Такође се предлаже се прописивање новог тарифног број  78ж у 
циљу усаглашавања са изменама члана 38. Закона о средствима за исхрану 
биља и оплемењивачима земљишта, којим је прописано за које послове 
произвођач, дистрибутер, односно увозник  плаћају  административне таксе, а 
на накнаде (за разврставања средстава за исхрану биља у одређену врсту и 
тип у поступку уписа у регистар средстава, за исхрану биља и обнова уписа у 
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регистар средстава за исхрану биља, за измене и допуне решења о упису у 
регистар средстава за исхрану биља, за преглед и узорковања у поступку 
контроле производње, промета и    примене средстава за исхрану биља...). 

Предлаже се прописивање новог тарифног броја 78з у циљу 
усаглашавања са чланом 15. Закона о заштити права оплемењивача биљних 
сорти којим су прописани правни институти којима је предвиђено плаћање 
републичке административне таксе (за захтев за додељивање права 
оплемењивача биљне сорте, за захтев за издавање обавезне лиценце, за 
захтев за оглашавање права оплемењивача ништавим...) 

Уз чл. 32. и 33. 
Предложена је промена наслова главе XIII, имајући у виду да су 

истима прописани списи и радње из области трговине и привреде.   Поред тога 
прописује се мањи износ такси за решења по захтеву за увоз, односно извоз 
робе мале вредности (до 200 евра) како би износ таксе био примерен 
вредности робе, односно да би се спречило одустајање учесника од већ 
плаћене робе. Прописују се и таксе за решење по захтеву за доделу квоте за 
увоз робе, односно за потврду о крајњем кориснику при увозу робе (спортског и 
ловачког оружја, делова и муниције и репродукционог материјала за њихову 
производњу, експлозивних материјала и пиротехничких средстава).  

Уз члан 34. 
Прописује се висина такси за списе и радње из области 

метрологије, сходно члану 40. Закона о метрологији, које се тренутно наплаћују 
у складу са Уредбом о висини и начину плаћања накнада за спровођење 
оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, 
испитивања претходно упакованих производа и других послова из области 
метрологије („Службени гласник РС”,  бр. 68/10 ...50/13).  

Уз члан 35. 
У Тарифном броју 97. извршено је усклађивање назива 

спољнотрговинског посла у складу са Одлуком о ближим условима за плаћање, 
односно наплату у роби, односно услугама, као и брисање ст. 3-13. с обзиром 
да према Закону о спољнотрговинском пословању више не постоји обавеза 
евидентирања тих послова.  

Уз члан 36. 
У Тарифном броју 98. врши се усклађивање са Законом о извозу 

и увозу наоружања и војне опреме којим је укинута обавеза регистрације 
привредних субјеката за обављање послова спољне трговине у области робе 
двоструке намене, односно прописује такса нпр. за мишљење о идентификацији 
робе, за дозволу за обављање спољне трговине контролисаном робом 
(наоружање, војна опрема и роба двоструке намене), за извод из регистра лица 
овлашћених за обављање послова спољне трговине у области наоружања и 
војне опреме, решење о измени дозволе, издавање дупликата, преписа 
дозволе и др.  

Уз члан 37. 
Предложено је прописивање висине таксе за списе и радње 

Дирекције за мере и драгоцене метале који се врше у складу са прописима из 
области драгоцених метала (нпр.  испитивању и жигосању предмета од 
драгоцених метала, вршење квантитативне хемијске анализе) у Тарифном 
броју 104. Такса за списе и радње из области контроле предмета од драгоцених 
метала тренутно се наплаћује на основу Уредбе о висини и начину плаћања 
накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета 
од драгоцених метала („Службени гласник РС”,  број 50/13). 

Уз члан 38. 
Предложеним изменама у Тарифном броју 107. Закона врши се 

усклађивање и прецизирање са Законом о патентима тако што се додаје у 
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напомени у којим случајевима се такса плаћа у умањеном износу за 50%, 
односно за 25% од прописане таксе.  

 
Уз члан 39. 
Предложена је измена у Тарифном броју 146. Закона, на начин да 

је прописана и такса за издавање потврде ЦЕМТ о способности теретног 
возила и прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају. 

Уз члан 40. 
У Тарифном броју 148. врши се усклађивање са Законом о 

жичарама за транспорт лица, Законом о железници и Законом о безбедности и 
интероперабилности железнице, односно прописује се  такса нпр. за издавање 
овлашћења за послове стручног обучавања, стручног усавршавања, односно 
подобуке, за издавање сертификата о испуњености услова које мора да испуни 
тело за оцену ризика, за издавање сертификата за испитивача за полагање 
испита за машиновође и др. 

Уз чл. 41. до 45. 
Предлаже се измена тарифних бр. 153а, 154в, 154з, 154ј и 154њ 

који се односе на списе и радње у области унутрашње пловидбе, прописивање 
такси за нпр. за ванредни преглед брода ради издавања привременог 
сведочанства о способности брода за пловидбу и за ванредни преглед брода 
под страном заставом ради издавања привременог сведочанства о 
способности брода за пловидбу и др. Тар. бр. 154в и 154ј се бришу и истима 
прописује такса за добровољни преглед брода имајући у виду да је изменама и 
допунама члана 86. Закона о пловидби укинута обавеза вршења техничког 
надзора – контролног прегледа брода уведена могућност да се, на захтев 
бродара, врши добровољни преглед између два редовна прегледа брода, 
односно предлаже се брисање ванредног прегледа брода и врше усклађивања 
са чл. 22. Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама у складу са којима се прописује такса за продужење 
важења сведочанства о способности брода за пловидбу. 

Такође предлаже се смањење таксе за ванредни преглед чамца 
за привредне и јавне сврхе.  

Уз чл. 46. и 47. 
Предлаже се измена у тарифним бр. 157а и 157в за списе и 

радње које се односе на међународне и међудржавне водне путеве, као и 
прописивање нове таксе за обележавање препрека и објеката на 
међународном и међудржавном водном путу за обележавање коришћењем 
АTON система обележавања пловних путева (ангажовање физичких објеката). 

Уз члан 48.  
Предлаже се измена у тарифном броју 162а за списе и радње у 

области транспорта опасне робе, чиме се врши измена у складу са Законом о 
транспорту опасне робе и прописују се нове таксе за издавање дупликата 
сертификата за возача возила за транспорт опасне робе, као и за издавање 
дупликата сертификата за саветника за лице са сертификатом о 
специјалистичком знању из области ADN. 

Уз члан 49. 
Предложена је измена у Тарифном броју 172. Закона, у смислу 

брисања тач. 3), 4а) и 6) којима је прописана такса за решење по захтеву за 
признавање стране школске јавне исправе, односно признавање стране 
високошколске исправе ради запошљавања, односно издавање одобрења 
другој организацији ради стицања статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих, имајући у виду да сходно члану 15. тачка 10) 
Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени 
гласник РС”,  број 27/18) Агенција за квалификације утврђује износ накнаде за 
наведене радње. 
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Уз члан 50.  
Предлаже се прописивање нових тарифних бр. 185д и 185ђ, 

којима се уређује износ таксе за списе и радње у области здравља 
прописивањем такси за полагање стручног испита  за здравствене раднике, за 
добијање назива примаријус и за оцену испуњености услова и критеријума за 
стављање лекова на листу лекова, измену и допуну листе лекова, односно 
скидање лека са листе лекова.  

Уз члан 51.  
 Предложена је измена у Тарифном броју 191. којима се уређује 

износ таксе за списе и радње у области заштите животне средине на начин да 
је прецизирано да се за решење којим се утврђује испуњеност услова за 
вршење мониторинга наведена такса плаћа и за испитивање стања и квалитета 
земљишта.  

Уз члан 52.  
 Предложена је измена у Тарифном броју 201.  којима се уређује 
да се за списе и радње у области заштите животне средине плаћа такса и за 
нпр. издавање мишљења за увоз и/или извоз производа и/или опреме који 
садрже расхладна средства, за дозволу за инсталацију, одржавање или 
сервисирање и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже 
или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште или 
контролисане супстанце итд.  

Уз члан 53.  
Предлаже се прописивање новог Тарифног броја 204а којим се 

уређује висина таксе за упис хемикалија у регистар хемикалија. 
Уз чл. 54. и 55. 
Предлаже се прописивање новог Тарифног броја 205б за списе и 

радње у области запошљавања, рада и социјалне политике, којим се прописује 
висина таксе за полагање испита и за поновно полагање испита за рад у 
запошљавању. У Тарифном броју 207б извршено је техничко прецизирање. 

Уз члан 56.  
Предложено је брисање става 1. у Тарифном броју 212. из 

разлога што инвеститор приликом подношења захтева за локацијске услове већ 
плаћа таксу надлежном органу. 

Уз члан 57. 
Предложено је брисање Тарифног број 213. ради усклађивања са 

Законом о панирању и изградњи којим је прописано да орган издаје услове и 
податке за израду планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде 
стварних трошкова (материјални трошкови), који ступа на снагу 1. јануара 2020. 
године. 

Уз члан 58. 
Предложено је додавање наслова изнад Тарифног броја 215а ради 

одвајања списа и радњи из области премера и катастра непокретности и 
националне инфраструктуре геопросторних података.  

Уз чл. 59-63. 
Предлажу се измене у Тар. бр. 215а, 215б, 215ђ, 215е и 215и ради 

усклађивања прописаних такси са проширеним делокругом услуга тог органа у 
складу са Законом о националној инфраструктури геопросторних података 
(„Службени гласник РСˮ, број 27/18), одређена терминолошка усклађивања, 
односно прецизирања (нпр. да се таксе из Тарифног броја 215 став 1. односе на 
један ГПС пријемник, да се таксе за дан Flate Rate (паушал) обрачунавају на 
крају сваког календарског месеца). Поред наведеног, прописују се износи таксе 
за нове производе (нпр. у Тар. бр. 215ђ, 215и). Такође, у Тарифном броју 215б 
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врши се усклађивање са чланом 7. ст. 5. и 8. Закона о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова („Службени гласник РСˮ, број 41/18 и 95/18).  

Уз члан 64. 
Предложено је брисање назива Главе XXVII. Списи и радње у 

области премера и катастра непокретности, имајући у виду да је чланом 58. 
прописан назив главе за област премера и катастра непокретности. 

Уз члан 65. 

Предлаже се измена назива Главе XXIX. изнад Тарифног броја 222. 
у циљу прецизирања да се тим тарифним бројем прописују износи такси за 
списе и радње у области производње, обраде, прераде и промета дувана, као и 
производње и промета дуванских производа. 

Уз члан 66. 
Проприсује се такса за прераду дувана и врше друга неопходна 

усклађивања са чл. 2, 25в, 37. став 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 
101/05...95/18). 

Уз члан 67. 
Предложеном изменом врши се прецизирање да Управа за дуван у 

складу са чланом 37. став 4. Закона, по поднетом захтеву странке наплаћује таксе за 
издавање извода о упису у Регистар о маркама дуванских производа а не оверену 
копију истог. 

Уз члан 68. 
Предлаже се прописивање новог тарифног броја 223г за 

уређивање висине таксе за списе и радње у вези са испитом за инспектора која 
се тренутно наплаћују у складу са чланом 8. Правилника о програму и начину 
спровођења испита за инспектора. Поред тога, у Тарифном броју 223д 
предложено је прописивање такси за полагање стручног испита за туристичког 
водича и туристичког пратиоца и издавање уверења о положеном стручном 
испиту, као и за издавање легитимације за туристичког водича, односно 
туристичког пратиоца. Такође, у Тарифном броју 223ђ предложено је 
прописивање износа такси за одређивање категорије угоститељског објекта у 
зависности од њихове врсте, подврсте и величине, које се тренутно наплаћују у 
складу са подзаконским актима. 

Уз члан 69. 
Прописује се такса за спровођење обуке за лобисту и издавање 

уверења о завршеној обуци за лобисту у складу са Законом о лобирању, 
односно такса за полагање испита (поновно полагање, односно полагање 
поправног испита) за комуналног милиционара сходно Закону о комуналној 
милицији. 

Уз члан 70. 
Предлаже се усклађивање динарских износа такси из овог закона, 

у 2020. 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 2020. 
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 71. 
Ступањем на снагу овог закона престају да важe одредбе закона 

којима je дато овлашћење за утврђивање висине таксе посебним актом, као и 
подзаконска акта донета на основу одредаба тих закона. 

Уз члан 72. 
  Прописује се да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије, осим одредаба члана 

57. овог закона које ће се примењивати од 1. јануара 2020. године. 
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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 
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 унутрашњих послова, Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Министарство привреде, Завод за интелектуалну својину, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство 
заштите животне средине, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 
Републички геодетски завод, Агенција за борбу против корупције, као и 
организационе јединице Министарства финансија – Управа за дуван и Пореска 
управа); 

2) лица којима Пореска управа издаје уверења електронским путем, 
у смислу смањења трошкова; 

3) лица која пријаве за признавање права на патент, односно мали 
патент, односно пријаву за жиг подносе електронским путем, у смислу смањења 
таксе за 50%, односно 25%; 

4) лица која подносе захтев за издавање лиценце, овлашћења и 
других аката по закону о приватном обезбеђењу и закону о детективској 
делатности имајући у виду да не плаћају таксу; 
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5) лица која подносе захтев за решење које се доноси у вези са 
уписом у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема 
електронске идентификације који се води у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења, 
односно лица која подносе захтев у вези са уписом у регистар пружалаца 
квалификованих услуга од поверења који се води у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од 
поверења; 

6) лица која подносе захтев за вршење мониторинга земљишта; 
7) лица која се обучавају за лобисту; 
8) лица која подносе захтев за издавање одобрења за уношење 

оружја и муниције у Републику Србију  за потребе стрељачке организације у 
смислу да не плаћају таксу; 

9) грађане који поседују више комада оружја евидентираног у 
регистар старог оружја приликом подношења захтева за пријаву оружја  из 
категорије Ц, имајући у виду да плаћају само једну таксу предвиђену тарифним 
бројем 32. став 1. тачка 6) овог закона; 

10) управљаче жичара с обзиром да се стварају услови за правно и 
функционално уређење рада жичаре и потврђује стручна оспособљеност 
извршних радника жичаре; 

11) извршне раднике жичаре којима ће се потврдити стручна 
оспособљеност; 
 

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, 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 5. 

Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје: 
1) за захтеве – у тренутку њиховог подношења; 

 2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева 
за њихово издавање; 
 3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих 
радњи. 
 Изузетно од става 1. oвог члана, ако се захтев подноси електронским 
путем таксена обавеза за захтев и за списе и радње који се у складу са тим 
захтевом доносе, односно врше, настаје по њиховом издавању. 
 

 

Тарифни број 1.  

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 320 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се:   
1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву;  
2) када је издавање списа, односно вршење радње по том 

захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом;  
3) брисана  
4) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у 

складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама 
од јавног значаја;  

4а) за захтев за остваривање права лица поводом обраде 
података о личности, у складу са законом којим се уређује заштита 
података о личности;  

5) за захтев у царинском поступку;   
6) за захтев за оверу изјаве оснивача о оснивању политичке 

странке, односно за оверу изјаве члана политичке странке о чланству 
у политичкој странци, из Тарифног броја 21. ст. 2. и 3;  

7) за захтев за издавање пасоша;  
8) за захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну 

књигу рођених и издавање прилога који се морају поднети уз захтев;   
9) за пријаву пребивалишта новорођеног детета.  
10) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ; 
 

11) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ДРУГИХ АКАТА ПО ЗАКОНУ О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ И 
ЗАКОНУ О ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ; 

 

12) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 
КРЕТАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА 
КОЈИ ПОДНЕСУ ПОСЛЕНИЦИ МЕДИЈА, КАДА ИЗВЕШТАВАЈУ О 
ТЕМАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 

 

 

 
Тарифни број 9. 
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За решење, ако овим законом није друкчије прописано 550 
НАПОМЕНА:  

Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог 
тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се решење 
уручује. 

 

Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по 
жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по 
жалби надлежан орган из члана 2. овог закона. 

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се 
одлучује по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну 
књигу рођених. 

 

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ ЗА 
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА КОЈИ ПОДНЕСУ ПОСЛЕНИЦИ 
МЕДИЈА, КАДА ИЗВЕШТАВАЈУ О ТЕМАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА. 

 

 
 

Тарифни број 11. 
  

За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије 
прописано 320 
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за: 
 

 

1) уверење, односно потврду коју орган издаје странци, 
сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно 
увиђају, ако су они били обавезни да присуствују и ако им то уверење, 
односно потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада; 

 

2) уверење, односно потврду по захтеву из Тарифног броја 4;  
3) уверење које се издаје у сврху доказивања да је поднет 

захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и 
друга уверења која се издају у сврху остваривања права на накнадни 
упис чињенице рођења у матичну књигу рођених; 

 

4) потврду која се издаје за пријаву пребивалишта новорођеног 
детета; 

 

5) ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, АУТОМАТСКИМ ПРЕУЗИМАЊЕМ 
ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ СРЕДСТАВА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. 

 

  

Тарифни број 23. 

За решење које се доноси у вези са уписом у Регистар 
сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 
сертификата у Републици Србији, који се води у складу са законом 
којим се уређује електронски потпис, и то за:  

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
почетак рада и обављање делатности сертификационих тела 477.200 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у 
Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих 
електронских сертификата у Републици Србији 2.390 

3) решење о упису промене података у Регистру 
сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 
сертификата у Републици Србији 2.390 
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4) решење о брисању сертификационих тела из Регистра 
сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 
сертификата у Републици Србији 2.390 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 23. 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ У ВЕЗИ СА УПИСОМ У 
РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 
КОЈИ СЕ ВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И 
УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА, И ТО ЗА:  

1) РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ШЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ВИСОКОГ НИВОА ПОУЗДАНОСТИ У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 260.200 

2) РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ШЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ СРЕДЊЕГ НИВОА ПОУЗДАНОСТИ У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 132.200 

3) РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ШЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОСНОВНОГ НИВОА ПОУЗДАНОСТИ У 
РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 

 
66.200 

4) РЕШЕЊЕ ПО ЖАЛБИ НА РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 
ЗА УПИС ШЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 2.390 

5) РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 2.390 

6) РЕШЕЊЕ О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ПРУЖАЛАЦА 
УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ШЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 2.390 

  
НАПОМЕНА:  

            УКОЛИКО ЗАХТЕВ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА ПОДНОСЕ ПРУЖАОЦИ КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД 
ПОВЕРЕЊА УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА 
КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА, У ТОМ СЛУЧАЈУ НЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ТАКСА ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, ВЕЋ 
ТАКСА ИЗ ТАРИФНОГ БРОЈА 19. ТАЧКА 1) ОВЕ ТАРИФЕ.  

 
ТАРИФНИ БРОЈ 23А 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ У ВЕЗИ СА УПИСОМ У 
РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД 
ПОВЕРЕЊА КОЈИ СЕ ВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА, И ТО ЗА:  

1) РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ЗА ПРУЖАЊЕ КВАЛИФИКОВАНЕ УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА, 
ОДНОСНО ЗА УПИС ПРУЖАОЦА КВАЛИФИКОВАНЕ УСЛУГЕ ОД 
ПОВЕРЕЊА И/ИЛИ КВАЛИФИКОВАНЕ УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У 
РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД 
ПОВЕРЕЊА 260.200 
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2) РЕШЕЊЕ ПО ЖАЛБИ НА РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 
ЗА УПИС У  РЕГИСТАР ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА 
ОД ПОВЕРЕЊА 2.390 

3) РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА 2.390 

4) РЕШЕЊЕ О БРИСАЊУ ПРУЖАЛАЦА КВАЛИФИКОВАНИХ 
УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА ИЗ РЕГИСТРА  ПРУЖАЛАЦА 
КВАЛИФИКОВАНИХ УСЛУГА ОД ПОВЕРЕЊА 2.390 

  
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ ДО АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРВОГ 
ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА.  

ТАКСA ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА 
НАКОН АКРЕДИТАЦИЈЕ ПРВОГ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
УСАГЛАШЕНОСТИ  ИЗНОСИ 2.390 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 23Б 
ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ У ВЕЗИ СА УПИСОМ У 

РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА КОЈИ СЕ 
ВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ 
ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД 
ПОВЕРЕЊА, И ТО ЗА:  

1) РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС У РЕГИСТАР 
КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 
ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА 2.390 

2) РЕШЕЊЕ ПО ЖАЛБИ НА РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 
ЗА УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА 2.390 

3) РЕШЕЊЕ О УПИСУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТАР 
КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 
ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА 2.390 

4) РЕШЕЊЕ О БРИСАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
КРЕИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА ОДНОСНО ПЕЧАТА ИЗ 
РЕГИСТРА КВАЛИФИКОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА КРЕИРАЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОТПИСА И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПЕЧАТА 2.390 

Тарифни број 26. 

За решење по захтеву за упис у Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности, односно у Регистар 
предузетника који обављају послове ветеринарске делатности 

 
 

1.600 
За решење по захтеву за упис у Регистар извозних објеката 1.600 
За решење по захтеву за упис у Регистар објеката и доделу 

ветеринарског контролног броја 1.600 
 
За подношење захтева за достављање података из Регистра 

правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности                                                   

 
 

1.400 
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Тарифни број 29. 

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 

вршење испитивања оружја, односно главних делова оружја, односно 

направа, односно муниције  28.780 

Тарифни број 30. 

Страном држављанину за издавање:  

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ СТРАНОМ ДРЖАВЉАНИНУ ИЛИ 

СРПСКОМ ДРЖАВЉАНИНУ КОЈИ ЖИВИ У ИНОСТРАНСТВУ:  

1) одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију 3.060 

2) одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из 

Републике Србије  3.060 

  

НАПОМЕНА:  

          ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ ЗА ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УНОШЕЊЕ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ У 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  ЗА ПОТРЕБЕ СТРЕЉАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.  

Тарифни број 32. 

За захтев за издавање:  

1) одобрења за набављање ватреног оружја са олученим цевима 

(пиштољи, револвери, ловачки карабини, малокалибарско оружје) 5.590 

2) одобрења за набављање ватреног оружја са глатким цевима 

(ловачке пушке) 2.670 

3) одобрења за набављање конвертибилног оружја 2.670 

4) одобрења за набављање основних делова за оружје 1.190 

5) одобрења за набављање дугог аутоматског оружја из категорије А  10.430 

6) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц  1.720 

7) одобрења за набављање комбинованог оружја 2.670 

8) решења којим се одобрава справљање муниције 33.270 

9) решења којим се одобрава бављање прометом оружја, основних 

делова за оружје и муниције  37.280 

10) решења којим се одобрава бављење обуком у руковању ватреним 

оружјем  33.270 

11) решења којим се одобрава бављење поправљањем и 

преправљањем оружја  33.270 

12) решења којим се одобрава посредовање у промету оружја и 

муниције  

 

37.280 

13) решења којим се одобрава превоз оружја, основних делова за 

оружје и муниције 

 

5.590 

13А) РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ТРАНСПОРТ ИЛИ ТРАНЗИТ 

НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 5.590 

14) одобрења за набављање оружја, односно основних делова за 

оружје ради даље продаје 5.590 

15) одобрења за распоређивање запослених лица 5.590 

16) решења којим се одобрава издавање колекционарске дозволе 33.270 
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НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 

издавање одобрења за набављање оружја, делова за оружје за 

потребе стрељачке организације.  

             ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ПОСЕДОВАЛИ ОРУЖНЕ ЛИСТОВЕ ИЛИ 
ОДОБРЕЊА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА ИЗДАТА ПО ЗАКОНУ КОЈИ ЈЕ 
ВАЖИО ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И 
МУНИЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 20/15) ЗА ОРУЖЈЕ 
КОЈЕ СЕ У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОЖЕ СВРСТАТИ У 
ОРУЖЈЕ ИЗ Ц КАТЕГОРИЈЕ ИЛИ ПОСЕДУЈУ ВИШЕ КОМАДА 
ОРУЖЈА ЕВИДЕНТИРАНОГ У РЕГИСТАР СТАРОГ ОРУЖЈА 
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈАВУ ОРУЖЈА  ИЗ 
КАТЕГОРИЈЕ Ц, ПЛАЋАЈУ САМО ЈЕДНУ ТАКСУ ПРЕДВИЂЕНУ 
СТАВОМ 1. ТАЧКА 6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  

  

Тарифни број 33. 

За захтев за:  

1) издавање дозволе за ношење оружја 8.350 

2) случај изгубљене, украдене, оштећене или уништене дозволе за 

ношење оружја 840 

2) ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА ЗБОГ ГУБИТКА. 

КРАЂЕ, ОШТЕЋЕЊА ИЛИ УНИШТЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ 

ОРУЖЈА  840 

За захтев за издавање оружног листа, регистрацију, односно 

унос података о оружју у већ издату исправу за:  

1) ватрено оружје са олученим цевима (пиштољи, револвери и 

ловачки карабини, малокалибарско оружје) 5.590 

2) ватрено оружје са глатким цевима (ловачке пушке) 2.670 

3) конвертибилно оружје 2.670 

4) комбиновано оружје које има олучене и глатке цеви 5.590 

5) основне делове за оружје 1.190 

6) дуго аутоматско оружје из категорије А 10.430 

7) случај изгубљеног, украденог, оштећеног или уништеног оружног 

листа  840 

7) ИЗДАВАЊЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА ЗБОГ ГУБИТКА, КРАЂЕ, 

ОШТЕЋЕЊА, УНИШТЕЊА ИЛИ ИСТЕКА РОКА ВАЖЕЊА ОРУЖНОГ 

ЛИСТА 840 

ЗА ИЗДАВАЊЕ:  

1) ОРУЖНОГ ЛИСТА У КОЈИ ЈЕ УГРАЂЕН МИКРОКОНТРОЛЕР-ЧИП 900 

2) ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ ОРУЖЈА 900 

3) КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ 900 

4) ОРУЖНОГ ЛИСТА НА ПАПИРНОМ ОБРАСЦУ 130 

  

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 

регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе 

стрељачке организације.  
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Тарифни број 35.  

За одобрење за кретање странаца одвојено од групе на основу 

колективне путне исправе 1.110 

За одобрење за оснивање удружења странаца 5.840 

За одобрење странцу да може сазивати и одржавати јавни скуп 5.840 

НАПОМЕНА:  

Свака измена садржине пријаве јавног скупа којим се тражи 

одобрење из става 3. овог тарифног броја сматра се подношењем 

нове пријаве.  

Тарифни број 37.  

За издавање путне исправе, путног листа, односно виза за 

стране држављане и за лица без држављанства, и то за:  

1) издавање путног листа за странце 1.920 

2) издавање путне исправе за лица без држављанства 8.330 

3) издавање путне исправе за избеглице 4.180 

 ЛИЦА КОЈА СУ ПОСЕДОВАЛА ОРУЖНЕ ЛИСТОВЕ ИЛИ 

ОДОБРЕЊА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА ИЗДАТА ПО ЗАКОНУ КОЈИ ЈЕ 

ВАЖИО ДО ДАНА ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И 

МУНИЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 20/15), ПЛАЋАЈУ 

ЈЕДНУ ТАКСУ ЗА ЗАХТЕВ:  

1) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА СА МИКРОКОНТРОЛЕР-

ЧИПОМ У КОЈИ СЕ УНОСЕ ПОДАЦИ О РЕГИСТРОВАНОМ ОРУЖЈУ 

СА ОЛУЧЕНИМ ЦЕВИМА  2.800 

2) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА СА МИКРОКОНТРОЛЕР-

ЧИПОМ У КОЈИ СЕ УНОСЕ ПОДАЦИ О РЕГИСТРОВАНОМ ОРУЖЈУ 

СА НЕОЛУЧЕНИМ ЦЕВИМА 1.330 

Лица која поседују више комада регистрованог оружја исте 

врсте ЦЕВИ, приликом подношења захтева за издавање оружног 

листа са микроконтролер-чипом плаћају само једну таксу. 

Таксе прописане у ставу 2. Напомене овог тарифног броја ће 

се примењивати за захтеве поднете до 5. марта 2019. године 

СХОДНО РОКОВИМА ПРОПИСАНИМ ЧЛАНОМ 50. СТАВ 1. ЗАКОНА 

О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БР. 20/15 И 

10/19).  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ ЗА 

ТРОШКОВЕ ТЕХНИЧКЕ ИЗРАДЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА У КОЈИ ЈЕ 

УГРАЂЕН МИКРОКОНТРОЛЕР-ЧИП, ДОЗВОЛЕ ЗА НОШЕЊЕ 

ОРУЖЈА, ОДНОСНО КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ И ОРУЖНОГ 

ЛИСТА НА ПАПИРНОМ ОБРАСЦУ.  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ У 

СЛУЧАЈУ ОДБИЈАЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОРУЖНОГ ЛИСТА У 

КОЈИ ЈЕ УГРАЂЕН  МИКРОКОНТРОЛЕР-ЧИП, ДОЗВОЛЕ ЗА 

НОШЕЊЕ ОРУЖЈА, КОЛЕКЦИОНАРСКЕ ДОЗВОЛЕ И ОРУЖНОГ 

ЛИСТА НА ПАПИРНОМ ОБРАСЦУ.  
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4) издавање транзитне визе (визе Б) на граничном прелазу за један 

транзит 4.830 

5) издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за 

један улазак, са роком важења до 15 дана 17.420 

6) привремени боравак до три месеца 11.670 

7) привремени боравак преко три месеца до једне године 17.470 

8) привремени боравак преко једне године 27.650 

За издавање одобрења, и то:  

1) одобрења страном држављанину да се може стално настанити у 

Републици Србији 12.720 

2) брисана  

3) одобрења за летење цивилних ваздухоплова у ваздушном простору 

који се налази 300 метара од граничне линије  6.950 

4) осталих одобрења странцима за која овим тарифним бројем није 

друкчије прописано 6.990 

За издавање, односно продужење, и то:   

            1) издавање личне карте за странца, односно привремене 

личне карте за странца      4.630 

            1А) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБРАСЦА – НАЛЕПНИЦЕ ВИЗЕ 370 

2) издавање налепнице привременог боравка 430 

3) издавање налепнице за стално настањење 620 

4) издавање налепнице за обавезни боравак 1.920 

5) продужење рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 90 дана 17.420 

ЗА ЖАЛБУ НА ОДЛУКУ О ОДБИЈАЊУ УЛАСКА СТРАНЦА, НА 

ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗЕ НА ГРАНИЧНОМ 

ПРЕЛАЗУ, НА ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ИЛИ УКИДАЊУ ВИЗЕ, 

ОДНОСНО ОДЛУКУ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 

ВАЖЕЊА ВИЗЕ 12.000 

За издавање граничне дозволе 580 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ОДОБРЕЊА 580 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНЕ 

ДОЗВОЛЕ ЗА  КРЕТАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА 150 

ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ЧЛАНА ПОСАДЕ КОЈИ НЕМА 

ВИЗУ 150 

За решење о отварању привременог граничног прелаза 24.830 

За издавање сагласности за изградњу, односно за постављање 

објекта, односно за промену намене објекта, односно за постављање 

инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза 15.920 

За издавање сагласности за обављање граничне контроле ван 

подручја граничног прелаза  15.920 

За издавање сагласности за доношење просторног и 

урбанистичког плана за простор уз граничну линију 12.400 

  

НАПОМЕНА:  
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За сваку нову визу из става 1. овог тарифног броја плаћа се 

одговарајућа такса. 
 

Таксу за одобрење за привремени боравак не плаћају страни 

држављани који у Републици Србији бораве ради школовања, 

односно стручног усавршавања, као стипендисти Владе. 
 

Таксу из става 1. овог тарифног броја не плаћају страни држављани 

који организовано, преко хуманитарних организација регистрованих у 

Републици Србији, долазе у Републику Србију ради пружања 

хуманитарне помоћи. 
 

Страни држављани који су у браку са држављанима Републике Србије 

плаћају таксу за привремени боравак у износу умањеном за 50% од 

прописане таксе. 
 

Таксе из става 1. тач. 4), 5) и 6) из овог тарифног броја не плаћају 

страни држављани који организовано долазе у Републику Србију, као 

учесници на такмичењима, односно скуповима међународног 

карактера, односно лица у непосредној вези са учешћем учесника. 
 

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном прелазу на 

заједнички (колективни) пасош плаћа свако уписано лице. 
 

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном прелазу на 

путној исправи у коју су уписани чланови породице лица коме је 

издата путна исправа плаћа лице коме је издата путна исправа, при 

чему се износ таксе за сваког уписаног члана породице који путује са 

лицем коме је издата путна исправа умањује за 50% од прописане 

таксе. 
 

Таксе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају 

свештеници и верски службеници који су страни држављани на 

служби у својим црквама и верским заједницама у Републици Србији, 

као ни лица која у оквиру организоване научно-техничке сарадње 

долазе у Републику Србију. 
 

Таксе из става 1. тач. 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају страни 

држављани који се, у складу са законом, сматрају жртвама трговине 

људима. 
 

ЗА СВАКУ РАДЊУ ПРОПИСАНУ ОВИМ ТАРИФНИМ БРОЈЕМ ПЛАЋА 

СЕ ОДГОВАРАЈУЋА ТАКСА. 
 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА СТРАНЦА, ОДНОСНО 

ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА СТРАНЦА, ПЛАЋА СЕ ПРОПИСАНА 

ТАКСА, А ОД 1. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

БИОМЕТРИЈСКЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА СТРАНЦА, ОДНОСНО 

БИОМЕТРИЈСКЕ ПРИВРЕМЕНЕ  ЛИЧНЕ КАРТЕ ЗА СТРАНЦА 

ПЛАЋА СЕ ПРОПИСАНА ТАКСА ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 1) ОВОГ 

ТАРИФНОГ БРОЈА. 
 

ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК НЕ ПЛАЋАЈУ СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИ, КАО СТИПЕНДИСТИ ВЛАДЕ, БОРАВЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО ОСНОВУ ШКОЛОВАЊА ИЛИ СТУДИРАЊА. 
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ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК НЕ ПЛАЋАЈУ СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ДОЛАЗЕ НА ПОЗИВ 

ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАДИ 

ОБАВЉАЊА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧКУ  И 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНУ САРАДЊУ. 
 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ, КОЈИ СУ У БРАКУ ИЛИ ВАНБРАЧНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ СА ДРЖАВЉАНИНОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПЛАЋАЈУ 

ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК У ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 50% 

ОД ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ. 
 

ТАКСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗЕ ЗА КРАЋИ БОРАВАК (ВИЗЕ Ц) НА 

ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ, ЗА ЈЕДАН УЛАЗАК, СА РОКОМ ВАЖЕЊА ДО 

15 ДАНА, НЕ ПЛАЋАЈУ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ КОЈИ НА ПОЗИВ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОЛАЗЕ У РЕПУБЛИКУ 

СРБИЈУ РАДИ ОДРЖАВАЊА БИЛАТЕРАЛНИХ ИЛИ 

МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ САСТАНАКА, ОДНОСНО СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ДОЛАЗЕ 

ОРГАНИЗОВАНО, КАО УЧЕСНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊИМА, ОДНОСНО 

СКУПОВИМА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, ОДНОСНО ЛИЦА У 

НЕПОСРЕДНОЈ ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ УЧЕСНИКА. 
 

ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК НЕ ПЛАЋАЈУ СВЕШТЕНИЦИ И 

ВЕРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, КОЈИ СУ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ НА 

СЛУЖБИ У СВОЈИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 
 

ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК НЕ ПЛАЋАЈУ СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИ СЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, СМАТРАЈУ 

ПРЕТПОСТАВЉЕНОМ ЖРТВОМ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, ИЛИ 

ЖРТВОМ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА. 
 

ТАКСУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК НЕ ПЛАЋАЈУ СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА, ОДНОСНО ПРОДУЖАВА 

ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК, ИЗ РАЗЛОГА ШТО НИСУ МОГЛИ 

ПРИНУДНО ДА СЕ УДАЉЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНСКОМ 

ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА ИЛИ ВИШЕ, КОЈИ САРАЂУЈУ СА 

ПОЛИЦИЈОМ ИЛИ ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА, ИЛИ ИЗ РАЗЛОГА 

НЕОПХОДНОГ ПРИСУСТВА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ИЛИ 

УЧЕШЋА У ИСТРАЗИ КАО СВЕДОК ИЛИ ОШТЕЋЕНИ, МАЛОЛЕТНИ 

СТРАНЦИ КОЈИ СУ НАПУШТЕНИ, А ЖРТВЕ СУ ОРГАНИЗОВАНОГ 

КРИМИНАЛА, ИЛИ СУ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА ОСТАЛИ БЕЗ 

РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА ИЛИ БЕЗ ПРАТЊЕ, ОДНОСНО СТРАНИ 

ДРЖАВЉАНИ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОБАВЉАЈУ 

ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ. 
 

ТАКСУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА СТРАНЦЕ НЕ ПЛАЋАЈУ 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ КОЈИМА СЕ ПУТНИ ЛИСТ ЗА СТРАНЦЕ 

ИЗДАЈЕ КАО ПУТНИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ У ОКВИРУ СПОРАЗУМА О 

РЕАДМИСИЈИ СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СТРАНОГ ДРЖАВЉАНИНА ПРИНУДНО УДАЉАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
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Тарифни број 40.  

За захтев за издавање возачке дозволе  280 

За захтев за издавање пробне возачке дозволе 280 

За захтев за издавање нове возачке дозволе (дупликат) 280 

За захтев за издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат) 280 

За захтев за замену стране возачке дозволе возачком дозволом 

Републике Србије 280 

За захтев за издавање обавештења о стању броја казнених поена 280 

За захтев за издавање међународне возачке дозволе 280 

За захтев и пријаву возача у евиденцију 750 

За издавање возачке дозволе 480 

За издавање пробне возачке дозволе 480 

За издавање нове возачке дозволе (дупликат) 980 

За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат) 980 

За замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике 

Србије 

8.510 

 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 1.100 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОБНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 1.100 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ (ДУПЛИКАТ) 1.570 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ПРОБНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ (ДУПЛИКАТ) 1.570 

ЗА ЗАМЕНУ СТРАНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ ВОЗАЧКОМ ДОЗВОЛОМ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 8.870 

За издавање обавештења о стању броја казнених поена 480 

За издавање међународне возачке дозволе 530 

Тарифни број 41.  

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о 

привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 480 

За захтев за издавање картонских таблица за привремено означавање 

возила „Проба” 280 

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за 

привремено означавање возила „Проба” 280 

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе 

налепнице 280 

За издавање потврде о привременој регистрацији или регистрационе 

налепнице 2.060 

За издавање картонских таблица за привремено означавање возила 

„Проба” 770 

За издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о привременој 

регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 2.060 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 

картонских таблица за привремено означавање возила „Проба” 6.050 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 

регистрационе налепнице  90.940 

За захтев и издавање одобрења за утискивање броја шасије и мотора  1.970 

 



82 

ТАРИФНИ БРОЈ 41. 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ, 

ПОТВРДЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ ИЛИ 

РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ (ДУПЛИКАТ) 480 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОНСКИХ ТАБЛИЦА ЗА 

ПРИВРЕМЕНО ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА „ПРОБА” 280 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

КАРТОНСКИХ ТАБЛИЦА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА 

„ПРОБА” 280 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ 280 

ЗА САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ 650 
ЗА ПОТВРДУ О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ 2.300 
ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ НАЛЕПНИЦА ЗА УНУТРАШЊУ УПОТРЕБУ 200 
ЗА РЕГИСТРАЦИОНУ НАЛЕПНИЦУ ЗА СПОЉАШЊУ УПОТРЕБУ 200 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 
(ПАР) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ВОЗИЛА КОЈИМ СЕ ОБАВЉА 
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ –СА ОЗНАКОМ „TX” (ПАР) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, 
ОДНОСНО ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ПО ИЗБОРУ (ПАР) 79.190 
ЗА ПОСЕБНУ ЗАДЊУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТЕШКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ОДНОСНО ПУТНИЧКА ВОЗИЛА (КОМАД) 1.100 
ЗА ПОСЕБНУ ЗАДЊУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТЕШКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ОДНОСНО ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ПО 
ИЗБОРУ(КОМАД) 79.190 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА МОТОЦИКЛЕ И ТЕШКЕ ТРИЦИКЛЕ 
(КОМАД) 770 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА МОПЕДЕ, ЛАКЕ ТРИЦИКЛЕ И ЛАКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ (КОМАД) 770 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА МОТОКУЛТИВАТОРЕ (ПАР) 550 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТРАКТОРЕ И РАДНЕ МАШИНЕ 
(ПАР) 550 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА (КОМАД) 550 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО ЗА ТРАКТОР 
(КОМАД) 550 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, АУТОБУСЕ И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 
ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА 
СТРАНИХ ДРЖАВА И ПРЕДСТАВНИШТАВА МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЊИХОВОГ ОСОБЉА СА 
ОЗНАКОМ „А” (ПАР) 1.100 
ЗА ДОПУНСКУ ЕЛИПСОИДНУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТЕШКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, АУТОБУСЕ И ТЕРЕТНА 
ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И 
МИСИЈА СТРАНИХ ДРЖАВА И ПРЕДСТАВНИШТАВА 
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И 
ЊИХОВОГ ОСОБЉА СА ОЗНАКОМ „CMD”„CD”„CC” (КОМАД) 1.100 
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ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА 
ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА 
СТРАНИХ ДРЖАВА И ПРЕДСТАВНИШТАВА МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЊИХОВОГ ОСОБЉА СА 
ОЗНАКОМ „А” (КОМАД) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА МОПЕДЕ, ЛАКЕ И ТЕШКЕ 
ТРИЦИКЛЕ, ЛАКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ И МОТОЦИКЛЕ ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА СТРАНИХ 
ДРЖАВА И ПРЕДСТАВНИШТАВА МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЊИХОВОГ ОСОБЉА СА 
ОЗНАКОМ „А” (КОМАД)  770 
ЗА ПОСЕБНУ ЗАДЊУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТЕШКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ОДНОСНО ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И МИСИЈА СТРАНИХ 
ДРЖАВА И ПРЕДСТАВНИШТАВА МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЊИХОВОГ ОСОБЉА СА 
ОЗНАКОМ „А” (КОМАД) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГИСТРОВАНЕ 
ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, АУТОБУСЕ, 
ТРОЛЕЈБУСЕ И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА СА ОЗНАКОМ „RP”  (ПАР) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГИСТРОВАНЕ 
МОПЕДЕ, ЛАКЕ И ТЕШКЕ ТРИЦИКЛЕ, ЛАКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ И 
МОТОЦИКЛЕ СА ОЗНАКОМ „RP”  (КОМАД) 770 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГИСТРОВАНО 
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО СА ОЗНАКОМ „RP”  (КОМАД) 550 
ЗА ПОСЕБНУ ЗАДЊУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
РЕГИСТРОВАНЕ ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ОДНОСНО ПУТНИЧКА 
ВОЗИЛА СА ОЗНАКОМ „RP”  (КОМАД) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ТЕШКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, АУТОБУСЕ И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА КОЈИ СЕ 
ОДВОЗЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ОЗНАКОМ „RPЕ”  (ПАР) 1.100 
ЗА РЕГИСТАРСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА МОПЕДЕ, ЛАКЕ И ТЕШКЕ 
ТРИЦИКЛЕ, ЛАКЕ ЧЕТВОРОЦИКЛЕ И МОТОЦИКЛЕ КОЈИ СЕ 
ОДВОЗЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ОЗНАКОМ „RPЕ”  (КОМАД) 770 
ЗА РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО КОЈЕ СЕ 
ОДВОЗИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ОЗНАКОМ „RPЕ”  (КОМАД) 550 
ЗА ПОСЕБНУ ЗАДЊУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ТЕШКЕ 
ЧЕТВОРОЦИКЛЕ, ОДНОСНО ПУТНИЧКА ВОЗИЛА КОЈА СЕ ОДВОЗЕ 
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ОЗНАКОМ „RPЕ”  (КОМАД) 1.100 
ЗА ЦРВЕНУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА КОЈА 
НЕ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ДИМЕНЗИЈА, 
ОДНОСНО ЧИЈА ЈЕ НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА МАСА ВЕЋА ОД 
ДОЗВОЉЕНЕ, ОДНОСНО ЧИЈЕ ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
СОПСТВЕНЕ МАСЕ ЈЕ ВЕЋЕ ОД ДОЗВОЉЕНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
(ПАР) 1.100 
ЗА ЦРВЕНУ РЕГИСТАРСКУ ТАБЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА 
КОЈА НЕ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ 
ДИМЕНЗИЈА, ОДНОСНО ЧИЈА ЈЕ НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА МАСА 
ВЕЋА ОД ДОЗВОЉЕНЕ, ОДНОСНО ЧИЈЕ ОСОВИНСКО 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ СОПСТВЕНЕ МАСЕ ЈЕ ВЕЋЕ ОД ДОЗВОЉЕНОГ 
ОПТЕРЕЋЕЊА (КОМАД) 550 
ЗА КАРТОНСКЕ ТАБЛИЦЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА 
„ПРОБА” (ЗА УПОТРЕБУ ПО ЈЕДНОМ ДАНУ) 1.300 
ЗА МЕТАЛНЕ ТАБЛИЦЕ КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПРОБНА ВОЖЊА, СА 
РОКОМ ВАЖЕЊА ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (ПАР) 1.100 
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ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАБЛИЦА „L” ЗА ОБУКУ МОТОЦИКЛИСТА И 
ТРАКТОРИСТА (КОЈЕ СЕ ВРАЋАЈУ НАКОН ЗА УПОТРЕБЕ ПО 
ЈЕДНОМ ДАНУ) КОМАД 420 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ КАРТОНСКИХ ТАБЛИЦА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА „ПРОБА” 6.050 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ  90.940 

  
НАПОМЕНА:  

            ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ, 

ПОТВРДЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ И 

РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ ПРОПИСАНА ТАКСА УВЕЋАВА 

СЕ ЗА  2.000 

Тарифни број 43а  

За решење које се доноси по захтеву, и то: 

            1) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за 

обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и 

пословања у области приватног обезбеђења                 

 

45.760 

2) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за 

обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 

одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 

другим местима окупљања грађана 56.650 

3) за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за 

обављање послова планирања, пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, послова монтаже, пуштања у 

рад и одржавања система техничке заштите 45.760 

  

НАПОМЕНА:   

Уколико правно или физичко лице поднесе захтев за добијање два 

или сва три овлашћења, плаћа се једна највиша прописана такса из 

овог тарифног броја. 
 

 

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 45.760 

2) ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБУКЕ ЛИЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, РЕДАРСКЕ 

СЛУЖБЕ, ТРАНСПОРТА И ПРЕНОСА НОВЦА И ВРЕДНОСНИХ 

ПОШИЉКИ 56.650 

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 45.760 
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4) ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ТАЧ. 1) И 2) ИЛИ ИЗ ТАЧ. 2) И 3) 

ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА  64.950 

5) ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ТАЧ. 1) И 3) ОВОГ ТАРИФНОГ 

БРОЈА 54.380 

6) ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ТАЧ. 1), 2) И 3) ОВОГ ТАРИФНОГ 

БРОЈА 74.950 

7) ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У ИЗДАТОМ ОВЛАШЋЕЊУ, КОЈЕ 

ЗАХТЕВА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОНОВНОГ УТВРЂИВАЊА 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

10.800 

 

Тарифни број 43б  

За решење које се доноси по захтеву, и то: 

1) за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику за 

вршење послова приватног обезбеђења                 

 

81.700 

 

2) за издавање лиценце физичком лицу за вршење послова приватног 

обезбеђења ИЛИ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

 

2.720 

3) ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У ИЗДАТОМ РЕШЕЊУ ИЗ ТАЧКЕ 1) 

ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, КОЈА ЗАХТЕВА ПОНОВНО УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА 10.800 

  

НАПОМЕНА:  

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику 

из тачке 1) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, 

плаћа се такса у износу од 35% од таксе прописане у тачки 1) овог 

тарифног броја. 
 

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 2) овог 

тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у 

износу од 50% од таксе прописане у тачки 2) овог тарифног броја. 
 

ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ОБУХВАТА 

ТРОШКОВЕ ВРШЕЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ. 
 

Тарифни број 43в  

За решење које се доноси по захтеву, и то: 

            1) за издавање лиценце правном лицу за обављање 

детективске делатности 

 

54.470 

2) за издавање лиценце предузетнику за обављање детективске 

делатности 27.230 

3) за издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских 

послова 2.720 

4) ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У ИЗДАТОМ РЕШЕЊУ ИЗ ТАЧ. 1) И 2) 

ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, КОЈЕ ЗАХТЕВА ПОНОВНО УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА 10.800 

  

НАПОМЕНА:  

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику  
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из тач. 1) и 2) овог тарифног броја, након истека рока важења 

лиценце, плаћа се такса у износу од 30% од таксе прописане у тач. 1) 

и 2) овог тарифног броја. 

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 3) овог 

тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у 

износу од 50% од таксе прописане у тачки 3) овог тарифног броја.  

За поновно утврђивање испуњености законских услова за правно 

лице, односно предузетника који већ поседује лиценцу, у случају 

промене седишта, отварања пословне јединице или у другим 

случајевима када је потребно накнадно утврдити испуњеност услова у 

погледу просторија и спроведених мера физичко-техничке заштите. 

 

 

          5.440 

ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ОБУХВАТА 

ТРОШКОВЕ ВРШЕЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ.  

Тарифни број 43г  

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за вршење 

детективских послова 27.230 

За пријаву за полагање стручног испита за детектива 8.180 

ТАРИФНИ БРОЈ 43Г  

 
ЗА ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ И ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА 

ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА 27.230 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДЕТЕКТИВЕ И 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ 8.180 

ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДЕТЕКТИВА 3.970 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРИВАТНО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ 

СТРУЧНОМ ИСПИТУ 8.180 

ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРИВАТНО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 3.970 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕДАРА И 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ 1.000 

ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РЕДАРА 500 

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У РЕШЕЊУ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПО 

ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ КОЈЕ ЗАХТЕВА ПОНОВНО 

УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА  10.800 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 43Д  

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИКА ПРИВАТНОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФТО) 600 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 600 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛИЦЕНЦЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ 

АКАТА ПО ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

И ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ 510 

 

                 ТАРИФНИ БРОЈ 43Ђ  8.000 
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ЗА ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ПРИПАДНИКА 

ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ РУКОВОДИОЦА АКЦИЈЕ 

ГАШЕЊА ПОЖАРА 8.000 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ПРИПАДНИКА 

ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА 800 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА РУКОВОДИОЦА 

АКЦИЈЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА 800 

 

Тарифни број 44.  

За издавање записника о увиђају 970 

За решење по захтеву за одобрење за одржавање спортских и других 

приредби на путевима 13.020 

За решење по захтеву за одобрење за пробну вожњу 2.780 

За обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајне незгоде у 

којој је настала само мања материјална штета 13.660 

 

Тарифни број 46а 

За захтев за издавање - утврђивање урбанистичких мера заштите при 

изградњи просторних и урбанистичких планова 1.400 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за изградњу 

породичних склоништа 

          

10.420 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за изградњу 

кућних склоништа за објекте до 5000 м2 бруто развијене површине 

(сагласност на пројектно - техничку докумнтацију) 22.090 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за изградњу 

кућних склоништа за објекте преко 5000 м2 бруто развијене површине 

(сагласност на пројектно - техничку докумнтацију) 41.760 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за изградњу 

јавних и блоковских склоништа допунске заштите  

 

41.760 

За решење по захтеву за ослобађање обавезе изградње склоништа 26.030 

За сагласност на План заштите од удеса привредних друштава и 

других правних лица 13.020 

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и 

експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим 

течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама 33.330 

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за 

изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности 

на техничку документацију 

 

        17.270 

 

Тарифни број 47.  

За решење које се доноси по захтеву, и то:  

1) брисана  

2) за вршење организоване стручне наставе за полагање стручних 

испита у области заштите од пожара 27.750 



88 

3) брисана  

4) за одобрење вишекратне набавке експлозивних материја 9.720 

5) за одобрење појединачне набавке експлозивних материја 5.840 

6) за превоз експлозивних материја 5.840 

6) ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ ТРАНСПОРТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА 5.660 

6А) ЗА ВИШЕКРАТНИ ТРАНСПОРТ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА 9.430 

7) за издавање овлашћења правном лицу за бављење пословима 

контролисања изведених стабилних инсталација намењених гашењу, 

односно за бављење пословима контролисања изведених стабилних 

инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, односно за 

бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација 

за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, односно за бављење 

пословима контролисања изведених инсталација за одвођење дима и 

топлоте, односно за бављење пословима контролисања изведених 

инсталација у зонама опасности од експлозије, односно за бављење 

пословима контролисања изведених инсталација хидрантске мреже за 

гашење пожара, односно за бављење пословима контролисања 

мобилних уређаја за гашење пожара, по сваком појединачном послу 33.310 

8) за издавање сертификата за превоз опасних материја држављанину 

Републике Србије 1.110 

9) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних материја 
 
10) за давање сагласности на програм основне обуке запослених из области 
заштите од пожара 

840 
 

2.550 

11) ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У РЕШЕЊУ ИЗ ТАЧКЕ 7) ОВОГ 

ТАРИФНОГ БРОЈА КОЈЕ ЗАХТЕВА ПОНОВНО УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА 10.800 

За захтев за издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од 

пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних 

система и мера заштите од пожара  3.310 

За захтев за издавање дупликата лиценце за израду главног пројекта 

заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара 1.790 

За решење које се доноси по жалби на решење из става 1. овог 

тарифног броја 2.780 

ТАРИФНИ БРОЈ 47А  

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ЗАШТИТЕ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ ОСТАТАКА РАТА (ЕОР) 5.200 

ЗА САГЛАСНОСТ НА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА, 

ОДНОСНО НА ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА  13.020 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ 

ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 28.600 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈА ИЗРАЂУЈУ СОПСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА 10.000 
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ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД 

КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА 28.600 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈА ИЗРАЂУЈУ СОПСТВЕНИ ПЛАН 

ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА, ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА 10.000 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОБУКЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 28.600 

ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗГРАДЊУ 

СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ 12.630 

ТАРИФНИ БРОЈ 47Б 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОРГАНИЗОВАЊА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У СУБЈЕКТИМА ПРВЕ 

КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА 50.000 

ЗА РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОРГАНИЗОВАЊА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У СУБЈЕКТИМА ДРУГЕ И 

ТРЕЋЕ КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА 30.000  

 

                                                         ТАРИФНИ БРОЈ 49А 

ЗА ДАВАЊЕ ПОДАТАКА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 500 

  

НАПОМЕНА:  

           ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ ПО 

ПОЈЕДИНАЧНОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ, ОДНОСНО ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА, ОСИМ ЗА ПОДАТКЕ ИЗ ТАРИФНОГ БР. 48. И 49. ОВОГ 

ЗАКОНА.             
 

Тарифни број 64. 

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско - 
санитарних услова за увоз или провоз (транизит) пошиљака 
животиња, производа животињског порекла, хране животињског 
порекла, хране за животиње, споредних производа животињског 
порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих 
предмета којима се може пренети заразна болест                                                                                                              7.380 

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско - 
санитарних услова  за привремени увоз или провоз (транзит) 
пошиљака животиња намењених за спортска такмичења, сајмове и 
изложбе (коњи, рибе и сл.)              1.200 

За решење о утврђивању ветеринарско - санитарних услова за 
привремени увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња за 
приплод, јаја за приплод и репродуктивног материјала                                                                                             7.300 
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За издавање ветеринарско - санитарних уверења 
(сертификата) при извозу пошиљака животиња, производа 
животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за 
животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод 
и репродуктивног материјала и пратећих предмета, као и за 
пољопривредне производе, којом се потврђује да пошиљка испуњава 
услове државе увознице да те пошиљке потичу из подручја која нису 
заражена заразним болестима животиња које би се односним 
производима могле пренети на друге животиње и људе, а за храну 
животињског порекла да је та храна безбедна за исхрану                                              3.680 

За допуну постојећег решења по захтеву странке којим се 
утврђују ветеринарско - санитарни услови за увоз или провоз 
(транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, 
хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних 
производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног 
материјала и других предмета којима се може преносити заразна 
болест                                                                                                                                 6.430 

  
НАПОМЕНА:  

Ако земља увозница захтева да робни узорак биља прати 
фитосертификат, за тај фитосертификат плаћа се такса у износу 
умањеном за 50% од таксе прописане ставом 4. овог тарифног броја.  

 

ТАРИФНИ БРОЈ 64А 

ЗА ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ, УНУТРАШЊЕГ  ПРОМЕТА И ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА 
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

 
2.100 

ЗА ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ ВАГОНСКИХ, КАМИОНСКИХ, 
КОНТЕЈНЕРСКИХ И БРОДСКИХ ПОШИЉКИ ДО 10 ТОНА, КАО И ЗА 
АВИОНСКЕ И ДЕНЧАНСКЕ 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 

 
 
 

1.750 
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 

 
 
 

3.050 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА РАДИ ИЗДАВАЊА 

СЕРТИФИКАТА О ПОСТУПАЊУ У СКЛАДУ СА СМЕРНИЦАМА 
ДОБРЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПРАКСЕ 

 
7.860 

ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ 
РЕГИСТРАЦИЈЕ 23.200 

ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ 
ПРОДУЖЕЊА ВАЖЕЊА РОКА РЕГИСТРАЦИЈЕ:   

 
35.740 

ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ  
ИЗМЕНЕ, ОДНОСНО ДОПУНЕ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ 

 
23.200 

ЗА ИЗМЕНУ, ОДНОСНО ДОПУНУ РЕШЕЊА О 
РЕГИСТРАЦИЈИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАДА ИЗМЕНА 
НЕМА УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

4.290 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ 56.200 
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ЗА ПРОЦЕНУ РАДИ ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА ЗА МАЛЕ УСЕВЕ И МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НАМЕНЕ 

 
23.200 

ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ПОСТУПКУ 
ПРЕИСПИТИВАЊАЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 

 

11.220 

ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА РАДИ 
ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 

5.280 

 

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; 17.820 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ПРОМЕТА НАРОЧИТО ОПАСНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА; 8.190 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ПРИМЕНЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА; 8.190 

ЗА ПРОВЕРУ, ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ РАДИ 
ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ 2.100 

НАПОМЕНА: 

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 

 
 

40.000 
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  30.000 

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 20.000 

4)  ЗА ПРОЦЕНУ ТОКСИКОЛОШКИХ ПОДАТАКА, ПРОЦЕНУ 
ИЗЛОЖЕНОСТИ ОПЕРАТЕРА, ДРУГИХ ПРИСУТНИХ ЛИЦА И 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА,  ПРОЦЕНУ ОСТАТАКА И 
ИЗЛОЖЕНОСТИ ПОТРОШАЧА, ПРОЦЕНУ СУДБИНЕ И ПОНАШАЊА 10.000 
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У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ, ПРОЦЕНУ ЕКОТОКСИКОЛОШКИХ 
ПОДАТАКА,  ЗА СВАКУ НАРЕДНУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ УВЕЋАВА 
СЕ ПО ПРОЦЕНИ ЗА 

5) ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ПОДАТАКА ЗА 
СВАКУ НАРЕДНУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ УВЕЋАВА СЕ ПО 
ПРОЦЕНИ ЗА 20.000 

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 

 
20.000 

 
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 10.000 

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:  

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  10.000 

2) ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ПОДАТАКА 
УВЕЋАВА СЕ ЗА 20.000 
ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ 
ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ ПРОЦЕНЕ КОЈЕ СЕ ВРШИ, И ТО:  

(1) ЗА ПРОЦЕНУ ЕКОТОКСИКОЛОШКИХ ПОДАТАКА 
УВЕЋАВА СЕ ЗА  10.000 

(2) ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ПОДАТАКА 
УВЕЋАВА СЕ ЗА 20.000 
ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ 
ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ ПРОЦЕНЕ КОЈЕ СЕ ВРШИ, И ТО:  

1) ЗА ПРОЦЕНУ ОСТАТАКА И ИЗЛОЖЕНОСТИ ПОТРОШАЧА  
УВЕЋАВА СЕ ЗА 10.000 

2) ЗА ПРОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ПОДАТАКА 
УВЕЋАВА СЕ ЗА  20.000 
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ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ СТАВА 11. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ЗА 
ЈЕДНУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ УВЕЋАВА СЕ ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ 
ПРОЦЕНЕ КОЈЕ СЕ ВРШИ, И ТО:  20.000 

1) ЗА ПРОЦЕНУ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ ИЗВОРА АКТИВНЕ 
СУПСТАНЦЕ УВЕЋАВА СЕ ЗА  40.000 

2) ЗА ПРОЦЕНУ ТОКСИКОЛОШКИХ ПОДАТАКА, ОДНОСНО 
ЗА ПРОЦЕНУ ЕКОТОКСИКОЛОШКИХ ПОДАТАКА, УВЕЋАВА СЕ ПО 
ПРОЦЕНИ ЗА  10.000 

3) ЗА ПРОЦЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДОБРОМ 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРАКСОМ УВЕЋАВА СЕ ЗА 20.000 

ЗА СВАКУ НАРЕДНУ АКТИВНУ СУПСТАНЦУ У СРЕДСТВУ ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА ИЗНОС ТАКСЕ ИЗ СТАВА 11. ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ЗА ИЗНОС ПОД ТАЧ. 1) И 2) СТАВ 9. ОВЕ 
НАПОМЕНЕ. 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 64Б 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР:  
 

 1 )ПРОМЕТА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА МАЛО 
3.900 

2) ПРОМЕТА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА НА ВЕЛИКО 4.890 
3) ПРУЖАОЦА САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 5.220 
4) ПРУЖАОЦА ОПЕРАТИВНИХ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 7.860 
ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 7.860 

ЗА ШТАМПАЊЕ МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА 
ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 60 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 64В 

ЗА ОБУКУ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КОЈИ СЕ 
СПРОВОДЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 5.280 

ЗА ОБУКУ И ПРОВЕРУ ЗНАЊА РАДИ ИЗДАВАЊА 
СЕРТИФИКАТА ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА КОЈИ КОРИСТЕ 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 2.640 

ТАРИФНИ БРОЈ 64Г 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗВРШЕН ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД 
ПОШИЉКЕ БИЉА, БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ 
ОБЈЕКАТА ПРИЛИКОМ УВОЗА, ИЗВОЗА И РЕЕКСПОРТА, И ТО ЗА:  

 
 1 )ПРОВЕРУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПОШИЉЦИ 

330 
2) ПРОВЕРУ ИДЕНТИТЕТА ПО ПОШИЉЦИ 330 
3) ПРОВЕРУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ПОШИЉКЕ БИЉА, 

БИЉНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА  У ЗАВИСНОСТИ 
ОД ВРСТЕ ПОШИЉКЕ, И ТО: 

 (1) ЗA ВAГOНСКE И КAМИOНСКE ПOШИЉКE И ЗA ПOШИЉКE 
У КOНТEJНEРИМA ДO 10 ТOНA 660 
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(2) ЗA БРOДСКE ПOШИЉКE, ПО ПОШИЉЦИ ТЕЖИНЕ ДО 10 
ТОНА 660 

(3) ЗA ДEНЧAНE И AВИOНСКE ПOШИЉКE ДO ТРИ КOЛEТA 660 
(4) ЗA ПOШТAНСКE ПOШИЉКE ДO 10 КИЛOГРAМA 330 
(5) ЗA ПOШИЉКE ДO 10 КИЛOГРAМA КOJE ПУТНИЦИ И 

OСOБЉE ПРEВOЗНИХ СРEДСТAВA НOСE СA СOБOМ 330 
(6) ЗA ПOШИЉКE ДРВEТA (ТРУПЦE, РEЗAНУ ГРAЂУ, 

JAМСКO ДРВO, РAЗНE ВРСТE ПРEРAЂEВИНA OД ДРВEТA И СЛ.) 
ДО 11 МЕТАРА КУБНИХ, ОДНОСНО ДО 11 ПРOСТOРНИХ МEТAРА 
ПOШИЉКE ЦEЛУЛOЗНOГ И OГРEВНOГ ДРВEТA ПО ПОШИЉЦИ 660 

(7) ЗA ПРEГЛEД OСТAТКA ТOВAРA БИЉНOГ ПOРEКЛA 
ПOСЛE ЧИШЋEЊA БРOДA, OДНOСНO ШЛEПA, ПO JEДНOМ БРOДУ, 
OДНOСНO ШЛEПУ 660 
 
НАПОМЕНА: 
  

ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ ПОШИЉКИ ПРИЛИКОМ 
УВОЗА, ИЗВОЗА И РЕЕКСПОРТА ПЛАЋА СЕ ТАКСА ЗА ПРОВЕРУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОВЕРУ ИДЕНТИТЕТА И ПРОВЕРУ 
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ПОШИЉКЕ.  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ САДРЖИ ИЗНОС 
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕСТИРАЊА УЗОРАКА БИЉА, БИЉНИХ 
ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА.  

КАДА СЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ ФИТОСАНИТАРНИ 
ПРЕГЛЕД ОБАВЉА НА МЕСТУ УТОВАРА, ВИСИНА ТАКСЕ ЗА 
ИЗВРШЕНИ ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ПОШИЉАКА У 
МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ УВЕЋАВА СЕ ЗА   990 

ВИСИНA ТАКСЕ ЗA ИЗВРШEНИ ФИТОСАНИТАРНИ ПРEГЛEД 
И КOНТРOЛУ СOРТНOСТИ И КВAЛИТEТA СEМEНA, РAСAДA И 
СAДНOГ МAТEРИJAЛA ПРИЛИКОМ УВОЗА УВEЋAВA СE ЗA 100% 
OД ВИСИНE ТАКСЕ УТВРЂEНE У  ОВОМ ТАРИФНОМ БРОЈУ.  

ЗA ПРAЗНУ AМБAЛAЖУ БИЉНOГ ПOРEКЛA КOJA СE ВРAЋA 
У РEПУБЛИКУ СРБИJУ, A СЛУЖИЛA JE ЗA OТПРEМAЊE 
ПOШИЉAКA БИЉA, ПЛAЋA СE 50% OД ВИСИНE ТАКСЕ  
УТВРЂEНE У  ОВОМ ТАРИФНОМ БРОЈУ.  

ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД АМБАЛАЖЕ И РОБЕ 
ПРИЛИКОМ УВОЗА И У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ КОЈА НЕ 
ПОДЛЕЖЕ ОБАВЕЗНОМ ФИТОСАНИТАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАЋА СЕ 
ТАКСА ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ПОШИЉАКА ИЗ ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА.  

ЗA ИЗВРШEНИ ФИТОСАНИТАРНИ ПРEГЛEД ПOШИЉКE КOJA 
СAДРЖИ ВEЋИ БРOJ ВРСТA БИЉA ТАКСА СE ПЛАЋА ПРEМA 
ВРСТИ БИЉA КOJA JE НAJВИШE ЗAСТУПЉEНA У ПOШИЉЦИ И 
ВИСИНИ  ТАКСЕ УТВРЂЕНОЈ ЗА ТУ ВРСТУ БИЉА, A ЗA OСТAЛE 
ВРСТE БИЉA ТАКСА СЕ УВЕЋАВА ЗА СВAКУ ВРСТУ, ЗА НАЈВИШЕ 
ДО 20 ВРСТА ПРИЛИКОМ ИЗВОЗА, ОСИМ ЗА МAЛE ПOШТAНСКE 
ПOШИЉКE ИЗ ПОДТАЧКЕ (7) ТАЧКЕ 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА. 330 

ВИСИНA ТАКСЕ ЗA ФИТОСАНИТАРНИ ПРEГЛEД ПOШИЉAКA 
КOJИ СE ВРШИ У ТOКУ НOЋИ (ОД 22 ЧАСА ДО 6 ЧАСОВА ИДУЋЕГ 
ДАНА), НEДEЉOМ И У ДAНE ДРЖAВНИХ ПРAЗНИКA УВEЋAВA СE 
ЗA 100% OД ВИСИНE ТАКСЕ  УТВРЂЕНЕ  У ОВОМ ТАРИФНОМ 
БРОЈУ.  
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ЗA СВAКИ ЧAС ЧEКAЊA ФИТOСAНИТAРНОГ ИНСПEКТOРА 
ЗБОГ НЕБЛAГOВРEМEНЕ ПРИПРEМЕ ПOШИЉКА ЗA ПРEГЛEД 
ПРИЛИКОМ УВОЗА И У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ, НАКОН 
УПУЋЕНОГ ПOЗИВА ЗА ПРEГЛEД ПOШИЉКЕ   1.980 

ЗA ПOШИЉКE НAМEЊEНE ПOТРEБAМA 
СПEЦИJAЛИЗOВAНИХ OРГAНИЗAЦИJA УJEДИЊEНИХ НAЦИJA, 
КAO И ПOТРEБAМA ХУМAНИТAРНИХ OРГAНИЗAЦИJA, ТАКСА ЗA 
ПРEГЛEД ПРИЛИКОМ УВОЗА И У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ НE 
НAПЛAЋУJE СE.  

ЗA ВAГOНСКE И КAМИOНСКE ПOШИЉКE И ЗA ПOШИЉКE У 
КOНТEJНEРИМA ПРЕКО 10 ТОНА, ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 3) ПОДТАЧКЕ 
(1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ЗA СВAКУ СЛEДEЋУ 
ТOНУ, OДНOСНO ЗAПOЧEТУ ТOНУ ЗА 60 

ЗА БРОДСКЕ ПОШИЉКЕ ПРЕКО 10 ТОНА, ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 
3) ПОДТАЧКЕ (2) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ПО ТОНИ 
ЗА 60 

ЗA ДEНЧAНE И AВИOНСКE ПOШИЉКE ПРЕКО ТРИ КOЛEТA, 
ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 3) ПОДТАЧКЕ (3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА 
УВЕЋАВА СЕ ПО КОЛЕТУ ЗА 

 
60 

ЗA ПOШТAНСКE ПOШИЉКE ПРЕКО 10 КИЛOГРAМA, ИЗНОС 
ИЗ ТАЧКЕ 3) ПОДТАЧКЕ (4) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ 
ПО КИЛОГРАМУ ЗА 

                
60 

ЗA ПOШИЉКE КOJE ПУТНИЦИ И OСOБЉE ПРEВOЗНИХ 
СРEДСТAВA НOСE СA СOБOМ ПРЕКО 10 КИЛOГРAМA, ИЗНОС ИЗ 
ТАЧКЕ 3) ПОДТАЧКЕ (5) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ЗА 
СВАКИХ ЗАПОЧЕТИХ 10 КИЛОГРАМА ЗА 60 

ЗA ПOШИЉКE ДРВEТA (ТРУПЦE, РEЗAНУ ГРAЂУ, JAМСКO 
ДРВO, РAЗНE ВРСТE ПРEРAЂEВИНA OД ДРВEТA И СЛ.) ПРЕКО 11 
МЕТАРА КУБНИХ, ОДНОСНО ПРЕКО 11 ПРOСТOРНИХ МEТAРА 
ПOШИЉКE ЦEЛУЛOЗНOГ И OГРEВНOГ ДРВEТA ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 
3) ПОДТАЧКЕ (6) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ПО 
КУБНОМ МEТРУ, OДНOСНO ПО ПРOСТOРНОМ МEТРУ ПOШИЉКE 
ЦEЛУЛOЗНOГ И OГРEВНOГ ДРВEТA ЗА 

 
 

60 
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 64Д 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИТОСЕРТИФИКАТА  660 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ 660 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША 660 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 64Ђ 

ЗА ИЗВРШЕН ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД БИЉА, БИЉНИХ 
ПРОИЗВОДА И ПРОПИСАНИХ ОБЈЕКАТА У ПРОИЗВОДЊИ, 
ДОРАДИ, ПРЕРАДИ, СКЛАДИШТЕЊУ И ПРОМЕТУ РАДИ ИЗДАВАЊА 
БИЉНОГ ПАСОША 2.640 

ЗА ИЗВРШЕНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ РАДИ УПИСА У 
ФИТОРЕГИСТАР 2.640 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА  РАДИ УПИСА У РЕГИСТАР 
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА 2.640 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 64Е 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ИЗДАВАЊЕ БИЉНОГ ПАСОША   2640 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ ISPM 15 2640 
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ЗА ОБУКУ У ВЕЗИ  ИЗДАВАЊА БИЉНОГ ПАСОША И 
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
БИЉНОГ ПАСОША 5610 

 
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  3.000 

2) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ДО 101 - 200 KM ОД БЕОГРАДА, 
ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 4.000 

3) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ПРЕКО 200 KM ОД БЕОГРАДА, 
ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 5.000 

 
 
 

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 10.000 
2) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ДО 101 - 200 KM ОД БЕОГРАДА, 

ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 13.000 
3) ОБЈЕКТЕ УДАЉЕНЕ ПРЕКО 200 KM ОД БЕОГРАДА, 

ОДНОСНО ЗА ПОДРУЧЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ОД НОВОГ САДА 15.000 
 

 

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 
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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 НАМАЗЕ, 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 СЛИЧНЕ ЧОКОЛАДИ И 
КРЕМ-ПРОИЗВОДИ; ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА. 

19.500 

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), ИЛИ 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 
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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 ЗА 60 ДИНАРА, А НАЈВИШЕ 4.000 ДИНАРА. 

 

АКО СЕ ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ ОБАВЉА У ТOКУ НOЋИ, 
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, А МИКРОБИОЛОШКА 
ИСПИТИВАЊА КОД ПИВА, ПРАШКА ЗА ПЕЦИВО, ПЕКАРСКОГ 
КВАСЦА И РЕЗАНОГ – ПРЕТХОДНО ИСЕЧЕНОГ ВОЋА И ПОВРЋА, 
СПРЕМНОГ ЗА КОНЗУМИРАЊЕ СЕ ИСПИТУЈЕ SALMONELLA И Е. 
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 ПРОИЗВОДИ 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 ТАЧКЕ 6) 7) и 8) ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА ИСПИТУЈУ СЕ ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ: ОСТАЦИ 
ПЕСТИЦИДА, ТЕШКИ МЕТАЛИ, МИКОТОКСИНИ, 
МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА. 

 

 

Тарифни број 65. 

За решење по захтеву за утврђивање да извозна кланица и 
други извозни објекти испуњавају услове за извоз пошиљака меса и 
производа, сировина и отпадака животињског порекла 9.990 

За решење по захтеву за утврђивање да извозни објекти 
испуњавају услове за извоз риба, пернате живине за приплод и јаја за 
приплод (репродукцију) 

 
 

9.990 

ТАРИФНИ БРОЈ 65. 

 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ О ИСПУЊЕНОСТИ 

ВЕТЕРИНАРСКО – САНИТАРНИХ УСЛОВА, ОДНОСНО ОПШТИХ И 
ПОСЕБНИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА 
ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ 

 
9.990 

 

Тарифни број 66. 

За захтев за утврђивање испуњености услова за производњу 
рибе, оплођене икре и млађи за порибљавање, односно постојање 
објеката и опреме за производњу и обезбеђење стручног руковођења 
производњом 4.180 

За захтев за утврђивање испуњености услова за објекат –
продавницу за промет рибе 4.180 
 

Тарифни број 67. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености 
ветеринарско-санитарних услова у објектима, за:  

1) производњу и држање животиња (фарме) 4.220 
2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла:   
(1) већег обима производње (индустријски) 25.270 
(2) мањег обима производње (занатски) 12.630 
(3) објекти (просторије) у домаћинству  4.220 
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3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места) 25.270 
4) продају производа животињског порекла ван пословних 

просторија (зелене пијаце, вашари) 25.270 
5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака 

животињског порекла 12.630 
6) нешкодљиво уклањање животињских лешева 25.270 
7) производњу сточне хране  12.630 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТИМА, ЗА:  
1) УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА (ФАРМЕ) 4.220 
2) КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И 

УСКЛАДИШТЕЊЕ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА:   
(1) ВЕЋЕГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ (ИНДУСТРИЈСКИ) 25.270 
(2) МАЊЕГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ (ЗАНАТСКИ) 12.630 
(3) ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИЈЕ) У ДОМАЋИНСТВУ  4.220 
3) ПРОДАЈУ ЖИВОТИЊА (СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ, ОТКУПНА 

МЕСТА  И САБИРНИ ЦЕНТРИ) 25.270 
4) ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ВАН 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА (ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ, ВАШАРИ) 25.270 
5) САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ 

ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 12.630 
6) ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 12.630 
За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 

обављање послова здравствене заштите животиња и ветеринарске 
делатности у ветеринарским станицама, ветеринарским амбулантама, 
ветеринарским клиникама, центрима за репродукцију и вештачко 
осемењавање, ЛАБОРАТОРИЈАМА и центрима за складиштење и 
дистрибуцију семена за вештачко осемењавање   12.630 

За решења о утврђивању испуњености услова  ветеринарске 
станице за обављање појединих стручних послова ветеринарске  
инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство      11.060 

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске 
станице за обављање појединих стручних послова за потребе 
ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња 11.060 

За издавање овлашћења лицима која обављају стручне 
послове ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство 710 

За издавање овлашћења лицима која обављају поједине 
стручне послове за потребе ветеринарске инспекције, у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња 710 
 

Тарифни број 77. 

  
За решење по захтеву за давање сагласности да је техничко-

технолошка документација израђена у складу са ветеринарско-
санитарним условима прописаним за ту врсту објеката, и то за:  

1) производњу и држање животиња  4.220 
2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла:   
(1) већег обима производње (индустријски) 25.270 
(2) мањег обима производње (занатски) 12.630 
(3) објекти (просторије) у домаћинству  4.220 
3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места) 25.270 
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4) продају производа животињског порекла ван пословних 
просторија (зелене пијаце, вашари) 25.270 

5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака 
животињског порекла 12.630 

6) нешкодљиво уклањање животињских лешева 25.270 
7) производњу сточне хране  12.630 
За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене 

животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и стручну 
организацију која ће вршити та испитивања  4.220 

За измену, односно допуну решења о одређивању карантина за 
увезене животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и 
стручну организацију која ће вршити та испитивања 

 
 

780 
За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене 

пошиљке производа, сировина и отпадака животињског порекла, 
семена за вештачко осемењавање и оплођених јајних ћелија за 
оплођавање животиња и других предмета којима се може преносити 
заразна болест, врсте и начина дијагностичких испитивања и стручне 
организације која ће вршити та испитивања  4.220 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 77. 

ЗА РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАРАНТИНА ЗА 
УВЕЗЕНЕ ЖИВОТИЊЕ, ЈАЈА ЗА ПРИПЛОД И РЕПРОДУКТИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ  4.220 

ЗА ИЗМЕНУ, ОДНОСНО ДОПУНУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
КАРАНТИНА ЗА УВЕЗЕНЕ ЖИВОТИЊЕ, ЈАЈА ЗА ПРИПЛОД И 
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
 

780 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 78А 

ЗА КОНТРОЛУ ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
БИЉА И ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД УСЕВА И ОБЈЕКТА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА ПО ЗАХТЕВУ, ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ 
ХЕКТАР, И ТО ЗА:  

1) СТРНА ЖИТА 720 
2) СЕМЕНСКИ КУКУРУЗ 3.000 
3) СЕМЕНСКИ СУНЦОКРЕТ 1.640 
4) ШЕЋЕРНУ РЕПУ  3.780 
5) ЛУЦЕРКУ 1.050 
6) СОЈУ, УЉАНУ РЕПИЦУ, ГРАШAК, ДЕТЕЛИНУ И ОСТАЛО 

КРМНО БИЉЕ 840 
7) ДУВАН, ПОВРЋЕ, ЛЕКОВИТО И АРОМАТИЧНО И ОСТАЛО 

БИЉЕ 2.400 
8) КРОМПИР 7.200 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 78Б 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ 
СЕМЕНСКОГ УСЕВА, ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ ХЕКТАР ПРИЗНАТОГ 
СЕМЕНСКОГ УСЕВА, И ТО ЗА:  

1) СТРНА ЖИТА 720 
2) СЕМЕНСКИ КУКУРУЗ 3.000 
3) СЕМЕНСКИ СУНЦОКРЕТ 1.640 
4) ШЕЋЕРНУ РЕПУ  3.780 



102 

5) ЛУЦЕРКУ 1.050 
6) СОЈУ, УЉАНУ РЕПИЦУ, ГРАШAК, ДЕТЕЛИНУ И ОСТАЛО 

КРМНО БИЉЕ 840 
7) ДУВАН, ПОВРЋЕ, ЛЕКОВИТО И АРОМАТИЧНО И ОСТАЛО 

БИЉЕ 2.400 
8) КРОМПИР 7.200 

ТАРИФНИ БРОЈ 78В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА  ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД 

ОБЈЕКТА ЗА ПРОИВЗОДЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА,  И ТО ЗА: 
 

1) ВОЋНЕ САДНИЦЕ 240 
2) ЛОЗНЕ КАЛЕМОВЕ 90 
3) ПОДЛОГЕ (СЕЈАНЦЕ И МЛАДИЦЕ) 30 
4) МАТИЧНА СТАБЛА ВОЋАКА 450 
5) МАТИЧНА СТАБЛА ЧОКОТА (ЗА ЛОЗНЕ ПОДЛОГЕ И 

ВИОКЕ) 150 
6) МАТИЧНЕ ЖБУНОВЕ ВОЋНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ ПОДЛОГЕ 90 
7) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ КУПИНЕ, РИБИЗЛЕ, БОРОВНИЦЕ, 

ИЗДАНКЕ ЛЕСКЕ И ОБЛАЧИНСКЕ ВИШЊЕ 1.800 
8) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ МАЛИНЕ 6.600 
9) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ ЈАГОДЕ 4.950 
10) КОНТЕЈНЕРСКУ ПРОИЗВОДЊУ 210 

НАПОМЕНА: 

ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ВОЋНИХ САДНИЦА, ПОДЛОГА, ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА 

И ЗА КОНТЕЈНЕРСКУ ПРОИЗВОДЊУ, ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОЈ 

ПРИЈАВИ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 1000 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД 

ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 0,1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У 

ОДНОСУ НА ИЗНОСЕ ИЗ ТАЧ. 1)-3) И 10) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  МАТИЧНИХ СТАБАЛА ВОЋАКА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО 

СВАКОЈ ПРИЈАВИ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 10 КОМАДА, А ЗА СВАКИ 

КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 6,7%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, 

У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ СТАБАЛА ЧОКОТА (ЗА ЛОЗНЕ ПОДЛОГЕ 

И ВИОКЕ) И МАТИЧНИХ ЖБУНОВА (ВОЋНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ 

ПОДЛОГЕ)  ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОЈ ПРИЈАВИ И ЗА КОЛИЧИНУ 

ДО 100 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА 

ЗА 1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧ. 5) И 6) 

ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ ЗАСАДА КУПИНЕ, РИБИЗЛЕ, 

БОРОВНИЦЕ, ИЗДАНКЕ ЛЕСКЕ И ОБЛАЧИНСКЕ ВИШЊЕ,  
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ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОЈ ПРИЈАВИ ЗА ПОВРШИНУ ДО 1 ХЕКТАРА, 

А  ЗА ПОВРШИНУ ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА 25% ЗА СВАКИ 

ЗАПОЧЕТИ ХЕКТАР У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 7) ОВОГ 

ТАРИФНОГ БРОЈА. 

ТАКСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА МАЛИНЕ И ЈАГОДЕ, ИСКАЗАНА ЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА 
ПОВРШИНУ ДО 1 ХЕКТАРА, А  ЗА ПОВРШИНУ ПРЕКО ИЗНОС СЕ 
УВЕЋАВА 10% ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ ХЕКТАР У ОДНОСУ НА 
ИЗНОСЕ ИЗ ТАЧ. 8) И 9) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
 

ТАРИФНИ БРОЈ 78Г 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ 

САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ, И ТО ЗА: 
 

1) ВОЋНЕ САДНИЦЕ 720 
2) ЛОЗНЕ КАЛЕМОВЕ 270 
3) ПОДЛОГЕ (СЕЈАНЦЕ И МЛАДИЦЕ) 90 
4) МАТИЧНА СТАБЛА ВОЋАКА 1.350 
5) МАТИЧНА СТАБЛА ЧОКОТА (ЗА ЛОЗНЕ ПОДЛОГЕ И 

ВИОКЕ) 450 
6) МАТИЧНЕ ЖБУНОВЕ ВОЋНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ ПОДЛОГЕ 270 
7) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ КУПИНЕ, РИБИЗЛЕ, БОРОВНИЦЕ, 

ИЗДАНКЕ ЛЕСКЕ И ОБЛАЧИНСКЕ ВИШЊЕ 5.400 
8) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ МАЛИНЕ 19.800 
9) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ ЈАГОДЕ 14.850 
10) КОНТЕЈНЕРСКУ ПРОИЗВОДЊУ 630 
  

НАПОМЕНА:  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА ВОЋНИХ САДНИЦА, ПОДЛОГА, ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА 

И ЗА КОНТЕЈНЕРСКУ ПРОИЗВОДЊУ, ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОМ 

ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 1000 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД 

ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 0,1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У 

ОДНОСУ НА ИЗНОСЕ ИЗ ТАЧ. 1)-3) И 10) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ СТАБАЛА ВОЋАКА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО 

СВАКОМ ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 10 КОМАДА, А ЗА СВАКИ 

КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 6,7%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, 

У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ СТАБАЛА ЧОКОТА (ЗА ЛОЗНЕ ПОДЛОГЕ 

И ВИОКЕ) И МАТИЧНИХ ЖБУНОВА (ВОЋНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ 

ПОДЛОГЕ)  ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОМ ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ 

ДО 100 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА 

ЗА 1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧ. 5) И 6) 

ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ ЗАСАДА КУПИНЕ, РИБИЗЛЕ, 

БОРОВНИЦЕ, ИЗДАНКЕ ЛЕСКЕ И ОБЛАЧИНСКЕ ВИШЊЕ,  
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ИСКАЗАНА ЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПОВРШИНУ ДО 1 ХЕКТАРА, А  ЗА 

ПОВРШИНУ ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА 25% ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ 

ХЕКТАР У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 7) ОВОГ ТАРИФНОГ 

БРОЈА. 

ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ПРОИЗВОДЊИ САДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА МАЛИНЕ И ЈАГОДЕ, ИСКАЗАНА ЈЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА 
ПОВРШИНУ ДО 1 ХЕКТАРА, А  ЗА ПОВРШИНУ ПРЕКО ИЗНОС СЕ 
УВЕЋАВА 10% ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ ХЕКТАР У ОДНОСУ НА 
ИЗНОСЕ ИЗ ТАЧ. 8) И 9) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  

 
ТАРИФНИ БРОЈ 78Д 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА РУЖА 

И ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА  ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА РУЖА, И ТО ЗА:  
1) МАТИЧНЕ ЖБУНОВЕ РУЖА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА 400 
2) САДНИЦE РУЖА 120 
3) СЕЈАНИЦЕ РУЖА 30 
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАТИЧНИХ 
ЖБУНОВИ РУЖА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО 
СВАКОМ ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 10 КОМАДА, А ЗА СВАКИ 
КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 10%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, 
У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  

ТАКСА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
И ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА ЗА ПРОИВЗОДЊУ САДНИЦА 
РУЖА И КОНТРОЛУ ПРОИЗВОДЊЕ  СЕЈАНАЦА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО 
СВАКОМ ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 1.000 КОМАДА, А ЗА СВАКИ 
КОМАД ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 0,1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, 
У ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
 

ТАРИФНИ БРОЈ 78Ђ 
ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОИЗВОДЊИ 

РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА РУЖА, И ТО ЗА:  
1) МАТИЧНЕ ЖБУНОВЕ РУЖА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА 800 
2) САДНИЦE РУЖА 360 
3) СЕЈАНИЦЕ РУЖА 90 

 
НАПОМЕНА:  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОИЗВОДЊИ 

РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА МАТИЧНИХ ЖБУНОВИ 

РУЖА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СЕМЕНА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОМ 

ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 10 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД 

ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 10%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У 

ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПРОИЗВОДЊИ 
РЕПРОДУКЦИОНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА САДНИЦА РУЖА,  
ПРИЗНАВАЊЕ И СЕЈАНАЦА РУЖА ИСКАЗАНА ЈЕ ПО СВАКОМ 
ЗАХТЕВУ И ЗА КОЛИЧИНУ ДО 1.000 КОМАДА, А ЗА СВАКИ КОМАД 
ПРЕКО ИЗНОС СЕ УВЕЋАВА ЗА 0,1%  ПО СВАКОМ КОМАДУ, У 
ОДНОСУ НА ИЗНОС ИЗ ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  
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ТАРИФНИ БРОЈ 78Е 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОНТРОЛУ ПРОИЗВОДЊЕ СЕМЕНА 
И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ШУМСКОГ ДРВЕЋА ПО ЗАХТЕВУ ЗА 
ЈЕДАН ОБЈЕКАТ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, ДО  100 КМ  УДАЉЕНОСТИ 
ОД БЕОГРАДА ИЛИ НОВОГ САДА, И ТО ЗА:  

1) МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ ВРБЕ И ТОПОЛЕ И ШУМСКО СЕМЕ 1.500 
2) САДНИ МАТЕРИЈАЛ ВРБЕ И ТОПОЛЕ 10.000 
3) САДНИ МАТЕРИЈАЛ ОСТАЛОГ ШУМСКОГ ДРВЕЋА 5.000 
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВА СЕ ЗА СВАКИ 
ОБЈЕКАТ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 100 КМ ОД БЕОГРАДА ИЛИ 
НОВОГ САДА ЗА 5 ДИНАРА ПО СВАКОМ КИЛОМЕТРУ.  
  

 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 78Ж  
 

ЗА РАЗВРСТАВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА У ОДРЕЂЕНУ 

ВРСТУ И ТИП У ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА 

ИСХРАНУ БИЉА И ОБНОВА УПИСА У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА 

ИСХРАНУ БИЉА 19.900 

ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ РЕШЕЊА О УПИСУ У РЕГИСТАР 
СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА 

5.280 

ЗА ПРОВЕРУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОМЕТА 

СРЕДСТВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА:  

1) НА МАЛО         3.570 

2) НА ВЕЛИКО 4.230 

3) ЗА УВОЗ 3.570 

ЗА ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊА У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОМЕТА И ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ 

БИЉА 

             

2.100 

ЗА  ПРЕГЛЕД ПОШИЉКИ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И 

СИРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА 

ПРИЛИКОМ УВОЗА 

 1.750 

 
 
НАПОМЕНА: 

  

НАВЕДЕНИ ИЗНОС ТАКСЕ ЈЕ УТВРЂЕН ЗА ВАГОНСКЕ, 

КАМИОНСКЕ, КОНТЕЈНЕРСКЕ И БРОДСКЕ ПОШИКЕ ДО 10 ТОНА И 

ЗА АВИОНСКЕ И ДЕНЧАНЕ ПОШИЉКЕ ДО ТРИ КОЛЕТА. ЗА СВАКУ 

НАРЕДНУ ТОНУ ИЛИ КОЛЕТО ДОДАЈЕ СЕ ИЗНОС ОД 60 ДИНАРА 

ПО ТОНИ, ОДНОСНО КОЛЕТУ.  

УКУПАН ИЗНОС ПОСЛЕ ОБРАЧУНА ТОНАЖЕ ПОШИЉКЕ СЕ 

УВЕЋАВА 100% АКО СЕ ПРЕГЛЕД И УЗОРКОВАЊЕ ОДВИЈАЈУ  
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ДРЖАВНИМ ПРАЗНИЦИМА, ТОКОМ НОЋИ (ОД 22 ЧАСА ДО 6 

ЧАСОВА ИДУЋЕГ ДАНА) И НЕДЕЉОМ. 

 
   

ТАРИФНИ БРОЈ 78З 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ 
СОРТЕ 7.000 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРЕНОСА ПРАВА У РЕГИСТАР ПРЕНЕСЕНИХ 
ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА, ОДНОСНО ЗА УПИС УГОВОРА О 
ЛИЦЕНЦИ У РЕГИСТАР УГОВОРА О ЛИЦЕНЦИ 2.800 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ЛИЦЕНЦЕ 5.000 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА ОБАВЕЗНЕ ЛИЦЕНЦЕ 5.000 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА НИШТАВИМ 5.000 

  
НАПОМЕНА:  
АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА 
ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ТАКСА ИЗ 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 50%.  

 

 

XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА  

XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И ПРИВРЕДЕ  

 

Тарифни број 93. 

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе 12.720 
За решење по захтеву за дозволу за увоз робе 12.720 
За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе 9.540 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 93. 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ИЗВОЗ РОБЕ 12.720 
ЗА  РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗВОЗ РОБЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДО 
200 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ 1.550 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УВОЗ РОБЕ 12.720 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УВОЗ РОБЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДО 
200 ЕУР, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ 1.550 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОДЕЛУ КВОТЕ ЗА ИЗВОЗ РОБЕ 12.720 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОДЕЛУ КВОТЕ ЗА УВОЗ РОБЕ 12.720 
ЗА ПОТВРДУ О КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ ПРИ УВОЗУ РОБЕ 
(СПОРТСКОГ И ЛОВАЧКОГ ОРУЖЈА, ДЕЛОВА И МУНИЦИЈЕ И 
РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЊИХОВУ ПРОИЗВОДЊУ, 
ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈАЛА И ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА) 7.940 
 
 

 
 

Тарифни број 95 
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За списе и радње који се врше у складу са прописима којима 
се уређује метрологија, и то:  

1) за захтев за овлашћивање за обављање послова 
оверавања мерила 2.620 

2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за 
обављање послова оверавања мерила 8.330 

3) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект 
и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања 
мерила 2.620 

4) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења 
којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за 
обављање послова оверавања мерила 

 
 

           4.180 

5) за захтев за признавање еталона одређене величине за 
национални еталон те величине 2.620 

6) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање еталона 
одређене величине за национални еталон те величине 12.520 

7) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености 
мерила 

 
2.620 

8) за решење које се доноси по захтеву за именовање тела за 
оцењивање усаглашености мерила 12.520 

9) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект 
и друго правно лице именовано за оцењивање усаглашености 
мерила 

 
 

2.620 

10) за решење које се доноси по захтеву за обнављање 
решења којим је привредни субјект и друго правно лице именовано за 
оцењивање усаглашености мерила 6.270 

11) за захтев за признавање иностраног уверења о одобрењу 
типа мерила, уверења о оверавању мерила, односно жигова и других 
знакова усаглашености 2.620 

12) за решење које се доноси по захтеву за признавање 
важења иностраног уверења о одобрењу типа мерила, уверења о 
оверавању мерила, односно жигова и других знакова усаглашености 12.020 

13) за полагање стручног испита за обављање послова 
оверавања мерила 8.770 

14) за полагање допуне стручног испита за обављање послова 
оверавања мерила 5.920 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 95.  

ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ КОЈИ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ МЕТРОЛОГИЈА, И ТО:  

1) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОВЛАШЋИВАЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 3.000 

2) ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА 
ОВЛАШЋИВАЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 15.000 

3) ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 
МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ У ВЕЗИ СА ПОСЛОВИМА ОВЕРАВАЊА 
ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ГОДИШЊЕ 5.000 

4) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ПРИВРЕДНИ 
СУБЈЕКТ И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 

 
         3.000 

5) ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ОБНАВЉАЊЕ 
РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 
ОВЛАШЋЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 5.000 
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6) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА ЗА ОВЛАШЋИВАЊЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА                                                                           3.000 

7) ЗА РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА ОВЛАШЋИВАЊЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 

 
5.000 

8) ЗА ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ЕТАЛОНА ОДРЕЂЕНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОН ТЕ ВЕЛИЧИНЕ И ИМЕНОВАЊЕ 
НОСИОЦА НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА   3.000 

9) ЗА ОДЛУКУ КОЈА СЕ ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
ЕТАЛОНА ОДРЕЂЕНЕ ВЕЛИЧИНЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОН ТЕ 
ВЕЛИЧИНЕ  И ИМЕНОВАЊЕ НОСИОЦА НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА 

 
 

15.000 
10) ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА 8.400 
11) ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА – ДОПУНСКИ И ПОНОВНИ ИСПИТ 5.500 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА И ДРУГЕ РАДЊЕ КОЈЕ 

ОБАВЉА ДИРЕКЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ МЕТРОЛОГИЈА, И ТО:  

1) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ДУЖИНЕ:  
(1) ЗА МЕРИЛА ДУЖИНЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ:  
- МЕРНИ ЛЕЊИРИ, СЛОЖИВА МЕРИЛА ДУЖИНЕ, МЕТРИ ЗА 

ТЕКСТИЛ, МЕРНЕ ЛЕТВЕ ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ, ОДНОСНО 
ПРАЗНОГ ПРОСТОРА У РЕЗЕРВОАРИМА 400 

- МЕРНЕ ТРАКЕ СА ИЛИ БЕЗ ВИСКА 800 
(2) ЗА МАШИНЕ ЗА МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ ЖИЦЕ И КАБЛА 1.200 
(3) ЗА АУТОМАТСКА МЕРИЛА НИВОА ТЕЧНОСТИ 2.500            
2) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ 

ТЕЧНОСТИ И ГАСА:  
(1) ЗА МЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ:  
- УГОСТИТЕЉСКЕ ПОСУДЕ И МЕРНЕ БОЦЕ (100 КОМ.) 500 
- ЦИСТЕРНЕ ДО 20 M3 ЗАПРЕМИНЕ 6.000 
- ЦИСТЕРНЕ ПРЕКО 20 M3 ЗАПРЕМИНЕ 8.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ДО 5 M3 ЗАПРЕМИНЕ 10.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ОД 6 M3 ДО 50 M3 ЗАПРЕМИНЕ                                  20.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ОД 51 M3 ДО 100 M3 ЗАПРЕМИНЕ 40.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ОД 101 M3 ДО 500 M3 ЗАПРЕМИНЕ 60.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ОД 501 M3 ДО 1 000 M3 ЗАПРЕМИНЕ 90.000 
- РЕЗЕРВОАРИ ПРЕКО 1 000 M3 140.000 
- МЛЕКОМЕРИ 800 
- ЛАКТОФРИЗИ 3.000 
(2) ЗА ВОДОМЕРЕ ЗА ХЛАДНУ ВОДУ  
- ДО 10 M3/H 300 
- ОД 11 M3/H ДО 50 M3/H                                                                    400 
-  ОД 51 M3/H ДО 100 M3/H 600 
- ОД 101 M3/H ДО 200 M3/H 1.000 
- ОД 201 M3/H ДО 500 M3/H 2.500 
- ПРЕКО 500 M3/H 3.500 
(3) ЗА ВОДОМЕРЕ ЗА ТОПЛУ ВОДУ  
- ДО 10 M3/H 450 
- ОД 11 M3/H ДО 50 M3/H 600 
- ОД 51 M3/H ДО 100 M3/H 900 
- ОД 101 M3/H ДО 200 M3/H                                   1.500 
- ОД 201 M3/H ДО 500 M3/H 3.800 
- ПРЕКО 500 M3/H 5.300 
(4) ЗА МЕРНЕ СИСТЕМЕ ЗА НЕПРЕКИДНО И ДИНАМИЧКО 

МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ТЕЧНОСТИ КОЈЕ НИСУ ВОДА  
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- УРЕЂАЈИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА КОЈИ НИЈЕ ТЕЧНИ НАФТНИ  
ГАС – СПРАВЕ, ПО ТОЧИОНОМ МЕСТУ 1.700 

- УРЕЂАЈИ ЗА ТОЧЕЊЕ ТЕЧНОГ НАФТНОГ ГАСА ПОД 
ПРИТИСКОМ, ПО ТОЧИОНОМ МЕСТУ 4.800 

- МЕРНИ СИСТЕМИ НА ЦЕВОВОДИМА 10.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА МЛЕКО 8.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ПИВО И ДРУГА ПЕНУШАВА ПИЋА 8.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УТОВАР/ИСТОВАР БРОДОВА И 

ЖЕЛЕЗНИЧКИХ И ДРУМСКИХ ЦИСТЕРНИ 15.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ НА ДРУМСКИМ ЦИСТЕРНАМА ЗА ТЕЧНОСТИ 

НИСКЕ ВИСКОЗНОСТИ (МАЊЕ ОД 20 MPAS) 8.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ДОПУНУ ВАЗДУХОПЛОВА ГОРИВОМ 10.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНЕ ГАСОВЕ ПОД ПРИТИСКОМ 

МЕРЕНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИ ЈЕДНАКОЈ ИЛИ ВИШE ОД -10 °C 10.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ КОЈИ ОБИЧНО ПРИПАДАЈУ КЛАСИ 0,3 ИЛИ 

0,5, АЛИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ТЕЧНОСТИ: ЧИЈА ЈЕ ТЕМПЕРАТУРА НИЖА 
ОД -10 °C ИЛИ ВИША ОД 50 °C, ЧИЈА ЈЕ ДИНАМИЧКА ВИСКОЗНОСТ 

ВИША ОД 1 000 MPAS И ЧИЈИ ЗАПРЕМИНСКИ МАКСИМАЛНИ ПРОТОК 
НИЈЕ ВЕЋИ ОД 20 L/H 10.000 

- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНИ УГЉЕН-ДИОСКИД 8.000 
- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНЕ ГАСОВЕ ПОД ПРИТИСКОМ 

МЕРЕНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИ НИЖОЈ ОД -10 °C (ОСИМ КРИОГЕНИХ 
ТЕЧНОСТИ) 10.000 

- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КРИОГЕНЕ ТЕЧНОСТИ (ТЕМПЕРАТУРЕ 
НИЖЕ ОД -153 °C) 12.000 

- МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА КОМПРИМОВАНА ГАСОВИТА ГОРИВА ЗА 
ВОЗИЛА ПО ТОЧИОНОМ МЕСТУ 4.800 

(5) ЗА МЕРИЛА ЗА КОНТИНУИРАНО И ДИНАМИЧКО МЕРЕЊЕ 
КОЛИЧИНЕ ТЕЧНОСТИ КОЈЕ НИСУ ВОДА  

- ПРОТОЧНА МЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ СА ПОСРЕДНИМ 
НАЧИНОМ МЕРЕЊА 8.500 

- ПРОТОЧНА МЕРИЛА ЗАПРЕМИНЕ ЗА РАЗНЕ ТЕЧНОСТИ СА 
НЕПОСРЕДНИМ МЕРЕЊЕМ ЗАПРЕМИНЕ 8.000 

(6) МЕРНИ СИСТЕМИ ЗА СТАТИЧКО МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ 
ТЕЧНОСТИ КОЈЕ НИСУ ВОДА 8.000 

(7) ЗА ГАСОМЕРЕ  
- ГАСОМЕРИ СА МЕХОВИМА ДО 10 M3/H 500 
- ГАСОМЕРИ СА МЕХОВИМА ПРЕКО 10 M3/H 1.000 
-  ГАСОМЕРИ СА РОТАЦИОНИМ КЛИПОВИМА ДО G-160 2.000 
- ГАСОМЕРИ СА РОТАЦИОНИМ КЛИПОВИМА ПРЕКО G-160 3.000 
- ГАСОМЕРИ СА ТУРБИНОМ ДО G-160 2.000 
- ГАСОМЕРИ СА ТУРБИНОМ ОД G-250 ДО G-650 3.000 
- ГАСОМЕРИ СА ТУРБИНОМ ОД G-1000 ДО G-2500 5.000 
- ГАСОМЕРИ СА ТУРБИНОМ ОД G-4000 ДО G-6500 10.000 
-  УЛТРАЗВУЧНИ ГАСОМЕРИ ДО 10 M3/H 3.000 
- УРЕЂАЈИ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ЗАПРЕМИНЕ ПРЕМА 
ТЕМПЕРАТУРИ 1.000 
- УРЕЂАЈИ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ЗАПРЕМИНЕ ПРЕМА ТЕМПЕРАТУРИ 

И ПРИТИСКУ 2.000 
(8) ЗА МЕРНЕ БЛЕНДЕ 8.000 
3) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА МАСЕ:   
(1) ЗА ТЕГОВЕ:  
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ М2 120 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ М1 ДО 50 KG 180 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ М1 ПРЕКО 50 KG 800 
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-  КЛАСЕ ТАЧНОСТИ F2 360 
(2) ЗА НЕАУТОМАТСКЕ ВАГЕ:  
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (I) 2.400 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (II) 1.700 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ДО 20 KG 1.100 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ОД 21 KG ДО 500 KG 1.700 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ОД 501 KG ДО 5 000 KG 3.400 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ОД 5 001 KG ДО 20 000 KG 5.800 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ОД 20 001 KG ДО 50 000 KG 8.600 
- КЛАСЕ ТАЧНОСТИ (III) И (IIII) ПРЕКО 50 000 KG   17.300 
(3) ЗА АУТОМАТСКЕ ВАГЕ   
- ЗА ПОЈЕДИНАЧНО МЕРЕЊЕ 6.500 
- ДОЗИРНЕ ДО 50 KG 4.300 
- ДОЗИРНЕ ОД 51 KG ДО 500 KG 6.500 
- ДОЗИРНЕ ПРЕКО 500 KG 9.000 
- СА САБИРАЊЕМ ДИСКОНТИНУИРАНИХ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА 

ДО 50 KG 4.300 
- СА САБИРАЊЕМ ДИСКОНТИНУИРАНИХ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА 

ОД 51 KG ДО 500 KG 6.500 
- СА САБИРАЊЕМ ДИСКОНТИНУИРАНИХ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА 
ПРЕКО 500 KG 9.000 
- СА САБИРАЊЕМ КОНТИНУИРАНИХ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА 

(ВАГЕ НА ТРАЦИ) 10.600 
- ЗА МЕРЕЊЕ МАСЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА У ПОКРЕТУ   17.300 
- ЗА МЕРЕЊЕ МАСЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА У ПОКРЕТУ 17.300 
4) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ЗА МЕРЕЊЕ СИЛЕ 

КОЧЕЊА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА 6.000 
5) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ПРИТИСКА:  
(1)  МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА – 

МЕХАНИЧКИ 600 
(2) МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА – 

ЕЛЕКТРОНСКИ 600 
(3) МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА У ПНЕУМАТИЦИМА 600 
6) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ГУСТИНЕ    
(1) АРЕОМЕТРИ 1.000 
(2) АРЕОМЕТРИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ 1.000 
(3) ЕЛЕКТРОНСКА МЕРИЛА ГУСТИНЕ ТЕЧНОСТИ 2.900 
7) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
(САДРЖАЈА)  
(1) АЛКОХОЛОМЕТРИ 1.000 
(2) РЕФРАКТОМЕТРИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ПРОМЕТУ РОБА И 

УСЛУГА 3.400 
(3) ЕТИЛОМЕТРИ 650 
(4) АНАЛИЗАТОРИ ИЗДУВНИХ ГАСОВА 1.300 
(5) ВЛАГОМЕРИ ЗА ЗРНА ЖИТАРИЦА И СЕМЕНКЕ УЉАРИЦА 4.300 
(6) АНАЛИЗАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОТЕИНА У ЖИТУ 4.300 
8) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ТЕМПЕРАТУРЕ:  
(1) МЕДИЦИНСКИ ТЕРМОМЕТРИ – СТАКЛЕНИ 250 
(2) МЕДИЦИНСКИ ТЕРМОМЕТРИ – ЕЛЕКТРИЧНИ 400 
9) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ВЕЛИЧИНА:  
(1) СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ НАЗИВНИ НАПОН ДО 

3,6 KV 570 
(2) СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ НАЗИВНИ НАПОН 

ПРЕКО 3,6 KV ПО ОПСЕГУ 1.600 



111 

(3) НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ПО ОПСЕГУ 1.600 
(4) ИНДУКЦИОНА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ А, 2 И 3 – 

МОНОФАЗНО БРОЈИЛО 200 
(5) ИНДУКЦИОНА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ А, 2 И 3 – 

ТРОФАЗНО БРОЈИЛО 300 
(6) ИНДУКЦИОНА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ B, 0,5 И 1 – 

ТРОФАЗНО БРОЈИЛО 800 
(7) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ A, 2 И 3 – 

МОНОФАЗНО БРОЈИЛО 200 
(8) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ A, 2 И 3 – 

ТРОФАЗНО БРОЈИЛО 430 
(9) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ B И 1 – 

МОНОФАЗНО БРОЈИЛО 350 
(10) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ 

B И1 – ТРОФАЗНО БРОЈИЛО 500 
(11) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ 

C, 0,2 S И 0,5 S – МОНОФАЗНО БРОЈИЛО 500 
(12) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА КЛАСЕ ТАЧНОСТИ C, 0,2 S И 0,5 S 

– ТРОФАЗНО БРОЈИЛО 1.100 
(13) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА АКТИВНЕ И РЕАКТИВНЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ИСТОМ КУЋИШТУ, И ТО АКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ C, 0,2 S И 0,5 S И 
РЕАКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ 2 И 3 2.000 

(14) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА АКТИВНЕ И РЕАКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ИСТОМ КУЋИШТУ, И ТО АКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ B И 1 И РЕАКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ 2 И 3 900 

(15) ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА АКТИВНЕ И РЕАКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ИСТОМ КУЋИШТУ, И ТО АКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ А И 2, И РЕАКТИВНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КЛАСЕ ТАЧНОСТИ 2 И 3 500 

10) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА  

(1) ДОЗИМЕТРИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ 
ЗДРАВЉА 4.000 

(2) ДЕТЕКТОРИ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 
ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4.000 

11) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА ИЗ ОБЛАСТИ 
ФОТОМЕТРИЈЕ И РАДИОМЕТРИЈЕ:  

(1) УРЕЂАЈИ ЗА ПРОВЕРУ ВЕЛИКОГ И ОБОРЕНОГ СВЕТАЛА НА 
ВОЗИЛУ (РЕГЛОСКОПИ) 5.000 

(2) ОПAЦИМЕТРИ 5.000 
12) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА СПЕЦИЈАЛНИХ 

НАМЕНА  
(1) ТАКСИМЕТРИ 1.000 
(2) МЕРИЛА БРЗИНЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ 13.000 
(3) МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У КОМПЛЕТУ 4.000 
(4) МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – КОМБИНОВАНО МЕРИЛО - 

СЕНЗОР ПРОТОКА 2.000 
(5) МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – КОМБИНОВАНО МЕРИЛО – 

РАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 1.000 
(6) МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – КОМБИНОВАНО МЕРИЛО – 

ПАР ТЕМПЕРАТУРНИХ СЕНЗОРА 1.000 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЕРТИФИКОВАЊА РЕФЕРЕНТНИХ 1.400 
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МАТЕРИЈАЛА- РАСТВОР ЕТАНОЛА У ВОДИ, У БОЦАМА ЗАПРЕМИНЕ 1 
L 

ЗА ГЛАСИЛО ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 
МЕТАЛЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ 5.000 

ЗА ГЛАСИЛО ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 
МЕТАЛЕ ПО СВАКОМ БРОЈУ 1.680 

ЗА ЖИГОВЕ У ОБЛИКУ НАЛЕПНИЦЕ ПО КОМАДУ 120 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЖИГОВА ЗА ОВЛАШЋЕНА ТЕЛА ПО КОМАДУ 

НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ  5.000 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ: МЕТРОЛОШКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ, ИСПИТИВАЊА 

И ОДОБРЕЊА ТИПА МЕРИЛА, ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА МЕРИЛА И 
НЕАУТОМАТСКЕ ВАГЕ, ИСПИТИВАЊА, ВАНРЕДНА ИСПИТИВАЊА, 
ОДНОСНО ОЦЕНА УСАГЛАШЕНОСТИ ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИХ 
ПРОИЗВОДА, ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА МЕРИЛА У УПОТРЕБИ, 
ОВЕРАВАЊА НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИЗ УВЕРЕЊА О ЕТАЛОНИРАЊУ 
ИЗДАТИХ ОД СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНИХ ЛАБОРАТОРИЈА, 
ЕТАЛОНИРАЊА, ИСПИТИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПОРЕЂЕЊА, ЕТАЛОНИРАЊА 
РЕФЕРЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА, УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ПРОИЗВОЂАЧА МЕРИЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА 
ТИПОМ НА ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕСА 
ПРОИЗВОДЊЕ, УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ И 
ФУНКЦИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ФИСКАЛНЕ КАСЕ, ТЕРМИНАЛА ЗА 
ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ И СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ, ОВЕРАВАЊА 
ДРУГИХ ВРСТА МЕРИЛА КОЈА НИСУ НАВЕДЕНА У ОВОМ ТАРИФНОМ 
БРОЈУ, ДИСТРИБУЦИЈЕ ВРЕМЕНА,  ОБУКА И ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ 
ПОМОЋИ, ДРУГИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЈЕ, ТАКСА СЕ 
ПЛАЋА ПО ЗАПОЧЕТОМ ПУНОМ ЧАСУ 1.680 
НАПОМЕНА: 

ТАКСЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УМАЊУЈУ СЕ ЗА:  
1) 20% АКО СЕ МЕРИЛА ОВЕРАВАЈУ СТАТИСТИЧКОМ 

МЕТОДОМ, А СЕРИЈЕ НИСУ МАЊЕ ОД 200 КОМАДА  
2) 30% АКО СЕ МЕРИЛА ОВЕРАВАЈУ СТАТИСТИЧКОМ 

МЕТОДОМ, А СЕРИЈЕ СУ ВЕЋЕ ОД 500 КОМАДА ИЛИ АКО ЈЕ 
ПОСТУПАК ОВЕРАВАЊА АУТОМАТИЗОВАН  

ТАКСА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА СЕ МОЖЕ 
УМАЊИТИ САМО ПО ЈЕДНОМ ОСНОВУ.   

ТАКСЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА УВЕЋАВАЈУ СЕ:  
1) 100% АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ТРАЖИ ДА ДИРЕКЦИЈА 

НАДЛЕЖНА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ИЗДА УВЕРЕЊЕ О 
ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ИЛИ СА ПОДАЦИМА 
КОЈЕ ОН НАЗНАЧИ  

2) ЗА ВРЕМЕ ЧЕКАЊА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА ДИРЕКЦИЈЕ 
НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ АКО ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЕВА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА НИЈЕ ПРИПРЕМИО МЕРИЛО ЗА 
ОВЕРАВАЊЕ, ОДНОСНО НИЈЕ ОБЕЗБЕДИО ПОТРЕБАН БРОЈ 
РАДНИКА ИЛИ ОПРЕМУ ЗА ОВЕРАВАЊЕ, А ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК 
ДИРЕКЦИЈЕ ИЗАЂЕ ПО ПОЗИВУ НА МЕСТО ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА, ПО 
САТУ ЧЕКАЊА 1.680 

3) АКО ЈЕ УКУПНА НАКНАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА 
ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА МАЊА ОД 500 ДИНАРА, А ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА 
СЕ ОБАВЉА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ 
ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ,  ТАКСА СЕ ПЛАЋА У ИЗНОСУ ОД 500 

4) АКО ЈЕ УКУПНА НАКНАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА 
ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА МАЊА ОД 1.680 ДИНАРА, А ОВЕРАВАЊЕ СЕ 1.680 
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ВРШИ ВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 
МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, У СЕДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 
МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, ОДНОСНО У СЕДИШТУ ПОДРУЧНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, 
ТАКСА СЕ ПЛАЋА У ИЗНОСУ ОД 

5) АКО ЈЕ УКУПНА НАКНАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА 
ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА МАЊА ОД 5.000 ДИНАРА, А ОВЕРАВАЊЕ 
МЕРИЛА СЕ ОБАВЉА ВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ДИРЕКЦИЈЕ 
НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, ВАН СЕДИШТА 
ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, ОДНОСНО 
ВАН СЕДИШТА ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА 
МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, ТАКСА СЕ ПЛАЋА У ИЗНОСУ ОД 5.000 

6) 50% ИЗНОСА ТАКСЕ ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА КОЈА ИМАЈУ 
ПЕРИОДИЧНО ОВЕРАВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРВОГ ОВЕРАВАЊА  

7) 100% АКО СЕ ПРИ ПОНОВНОМ ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА УТВРДИ 
ДА ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖНОСТИ ЖИГА, ОДНОСНО УВЕРЕЊА О 
ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА, ИЛИ ЈЕ ЖИГ УКЛОЊЕН БЕЗ ЗНАЊА 
ДИРЕКЦИЈЕ  

8) 2.800 ДИНАРА ЗА УВЕРЕЊЕ О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА КОЈЕ СЕ 
ОВЕРАВА, А ЗА КОЈЕ МЕТРОЛОШКИМ УПУТСТВОМ ИЛИ УВЕРЕЊЕМ О 
ОДОБРЕЊУ ТИПА НИЈЕ ПРОПИСАНО ОБАВЕЗНО ИЗДАВАЊЕ 
УВЕРЕЊА  

АКО СЕ ПОСЛОВИ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА, МЕТРОЛОШКЕ 
ЕКСПЕРТИЗЕ, ИСПИТИВАЊА ТИПА МЕРИЛА, ИСПИТИВАЊА 
ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИХ ПРОИЗВОДА И МЕРНИХ БОЦА И ДРУГИ 
ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ДИРЕКЦИЈА ВРШЕ ВАН СЕДИШТА 
ДИРЕКЦИЈЕ, ОДНОСНО ВАН СЕДИШТА ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ДИРЕКЦИЈЕ, ТАКСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТИХ ПОСЛОВА ПОВЕЋАВА СЕ 
ЗА ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА И 
ДНЕВНИЦА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 
ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА.   

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА СА СЕДИШТЕМ У ИНОСТРАНСТВУ, 
ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋАЈУ У ЕВРИМА, У ВИСИНИ 
ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБРАЧУНАТЕ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ 
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН ПЛАЋАЊА.  

У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ КОНАЧНИ ИЗНОС ТАКСЕ ВЕЋИ ОД 
ПРОЦЕЊЕНОГ, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ДУЖАН ЈЕ ДА РАЗЛИКУ 
УПЛАТИ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ЗАВРШЕТКА ПОСЛА. 
  

 

Тарифни број 97. 

За одобрење компензационог посла са иностранством 11.130 
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАЋАЊА 

ОДНОСНО НАПЛАТЕ У РОБИ ОДНОСНО УСЛУГАМА 
(КОМПЕЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ СА ИНОСТРАНСТВОМ) 

 
11.130 

За акт о ослобађању од царине по основу улога страног лица 11.130 
За евидентирање оснивања предузећа у иностранству, 

односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву  
 

7.940 
За евидентирање статусних промена у предузећу у 

иностранству 3.960 
За евидентирање уговора о улагању средстава у страна 

предузећа, односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву  7.940 
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За евидентирање промена уговора о улагању средстава у 
страна предузећа 3.960 

За евидентирање оснивања представништава и огранака у 
иностранству, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву 7.940 

За евидентирање статусних промена у представништву и 
огранку у иностранству 3.960 

За евидентирање уговора о поверавању страном лицу 
послова заступања, односно продаји робе са консигнационог 
складишта, односно обављању сервисне службе у иностранству, 
као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву 6.360 

За евидентирање уговора о заступању страних лица, 
односно уговора о продаји стране робе са консигнационог 
складишта, односно  уговора о пружању сервисних услуга, као и за 
брисање из евиденције, по сваком захтеву 11.130 

За евидентирање уговора о извођењу инвестиционих 
радова у иностранству, односно уговора о уступању извођења 
инвестиционих радова страном лицу у земљи 11.130 

За евидентирање уговора о прибављању и уступању права 
индустријске својине, као и за брисање из евиденције, по сваком  
захтеву  11.130 

За евидентирање анекса уговора из овог тарифног броја  4.220 

 

Тарифни број 98.  

За упис у регистар лица која могу да обављају спољну 
трговину контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба 
двоструке намене)  

 
 

19.080 
  
За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 

робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)  
 

12.720 
 

За међународни увозни сертификат при увозу контролисане 
робе (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) 

 
7.940 

            За извод из Регистра лица за обављање спољне трговине 
контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке 
намене) 

7.940 
 

За извод из Регистра лица за обављање спољне трговине 
контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке 
намене) 

2.940 

             За потврду о издатим дозволама за обављање спољне 
трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе 
двоструке намене) 

 
 

5.000 
 

             За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу 
да обављају спољну трговину контролисаном робом (наоружање, 
војна опрема и роба двоструке намене) 

 
 

5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 98.  

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЛИЦА КОЈА МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ 
ПОСЛОВЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ У ОБЛАСТИ НАОРУЖАЊА И 
ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 

 
19.080 
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ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (НАОРУЖАЊА, ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И 
РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ) – ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИКА 

 
 
 

12.720 
ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ УВОЗНОГ СЕРТИФИКАТА, 

СЕРТИФИКАТА КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА И ДРУГИХ СЕРТИФИКАТА 
КОЈИ ПРАТЕ СПОЉНУ ТРГОВИНУ КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ 

 
 

7.940 
             ЗА ПОТВРДУ О ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (НАОРУЖАЊА, 
ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ) 

 
 

5.000 

             ЗА МИШЉЕЊЕ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ РОБЕ - ПОТРЕБИ 
КОНТРОЛЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ - ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИКА 

 
 

12.720 
             ЗА МИШЉЕЊЕ О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ РОБЕ - ПОТРЕБИ 
КОНТРОЛЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ - ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ     

 
1.530 

            ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (НАОРУЖАЊЕ, ВОЈНА ОПРЕМА И 
РОБА ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ) – ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 

 
 

1.530 
            ЗА ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ У ОБЛАСТИ 
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 

 
 

5.000 
            ЗА ПОТВРДУ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ У ОБЛАСТИ 
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ  

5.000 
 

ЗА РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ 12.210 
ЗА РЕШЕЊЕ О ОПОЗИВУ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА ИЗ 

ДОЗВОЛЕ                                                                                                                      
 

5.000 
                                   
             ЗА РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ 

 
5.000 

              ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ИЛИ ПРЕПИСА ДОЗВОЛЕ, 
РЕШЕЊА ИЛИ СЕРТИФИКАТА 

 
5.000 

              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 

 
 
 

12.210 
               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  
 

 
 
 
 
5.000 

 
 

Тарифни број 104 
За решење о знаку произвођача предмета од драгоцених 

метала 1.290 
За решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени 

услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у 
радним просторијама подносиоца захтева 1.290 

ТАРИФНИ БРОЈ 104 

          ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ РЕШЕЊА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ЛИЦА 
КОЈА МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ У 
ОБЛАСТИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 

 
5.000 
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ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ 
МЕТАЛЕ КОЈИ СЕ ВРШЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ 
ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА: 

 
 

1) ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА И РЕШЕЊА О 
ЗНАКУ УВОЗНИКА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА 

 
7.200 

2) ЗА РЕШЕЊЕ О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА ПРЕДМЕТА ОД 
ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА И РЕШЕЊА О ЗНАКУ УВОЗНИКА, 
ОДНОСНО ЗАСТУПНИКА 

 
1.500 

3) ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПИТИВАЊУ И ЖИГОСАЊУ ПРЕДМЕТА 
ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА 
ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ УВОЗНИКА 

 
 

12.000 
4) ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДА ЛИ СУ 

ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА 
ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 
 

1.500 
5) ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД ЗЛАТА:  

            (1) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ МАЊЕ ОД 5 G 50 
             (2) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ ОД 5 G И 
ПРЕКО 5 G ЗА СВАКИ ГРАМ МАСЕ 

 
10 

6) ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД СРЕБРА  
             (1) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ МАЊЕ ОД 5 
G 10 
             (2) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ ОД 5 G ДО 15 
G 20 
             (3) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ ОД 15 G И 
ПРЕКО 15 G ЗА СВАКИ ГРАМ МАСЕ 

 
10 

7) ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД 
ПЛАТИНЕ  
            (1) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ МАЊЕ ОД 5 G  80 
            (2) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ ОД 5 G И 
ПРЕКО 5 G ЗА СВАКИ ГРАМ МАСЕ  
             8) ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД 
ПАЛАДИЈУМА 
             1) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ МАЊЕ ОД 5 G 
             2) ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ МАСЕ ОД 5 G И 
ПРЕКО 5 G ЗА СВАКИ ГРАМ МАСЕ 

20 
 
 

80 
20 

              9) XRF ИСПИТИВАЊЕ САСТАВА И ФИНОЋЕ, ЗА СВАКИ 
ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕТ, ОДНОСНО УЗОРАК, БЕЗ ОБЗИРА НА 
МАСУ 

 
350 

10) ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПРЕДМЕТА МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОМ 100 
              11) ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ДРУГИМ ДОДАТНИМ 
ОЗНАКАМА 20 

12) ЗА СЛИКУ ДРЖАВНИХ ЖИГОВА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ 
СТЕПЕНА ФИНОЋЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 1.680 

13) ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ СТЕПЕНА 
ФИНОЋЕ 1.200 
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14) ЗА ВРШЕЊЕ КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 
ЗЛАТА, ВРШЕЊЕ КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ СРЕБРА,  
ВРШЕЊЕ КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПЛАТИНЕ, 
ВРШЕЊЕ КВАНТИТАТИВНЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПАЛАДИЈУМА, 
ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЧИЈА ФИНОЋА НЕ ИСПУЊАВА НИ 
НАЈНИЖУ ПРОПИСАНУ ФИНОЋУ, КАО И ЗА ИСПИТИВАЊЕ 
ПРЕДМЕТА ОД НЕДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА, ИСПИТИВАЊЕ 
ПРЕДМЕТА ЧИЈА ФИНОЋА НЕ ОДГОВАРА ОЗНАЦИ ФИНОЋЕ 
КОЈОМ ЈЕ ТАЈ ПРЕДМЕТ ОЗНАЧЕН, ВЕШТАЧЕЊЕ РАДИ 
УТВРЂИВАЊА ФИНОЋЕ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 
КОЈА СЕ МОЖЕ ПОТВРДИТИ ОДГОВАРАЈУЋИМ ЖИГОСАЊEМ, 
ОДНОСНО ДА ЛИ ЈЕ ПРОИЗВЕДЕН У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И 
УКОЛИКО ЈЕСТЕ УТВРЂИВАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА, ИЗДАВАЊЕ 
ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАЊУ, ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ 1.680 
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИСПИТИВАЊА И ЖИГОСАЊА ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ 
МЕТАЛА УМАЊУЈЕ СЕ ЗА:  

1) 20% АКО СЕ ПРЕДМЕТИ ИСПИТУЈУ И ЖИГОШУ У 
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ УВОЗНИКА  

2) 10% АКО СЕ ИСПИТИВАЊЕ ВРШИ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ 
УЗИМАЊА УЗОРКА И ТО ЗА ПРЕДМЕТЕ ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА 
ИЗ ИСТЕ СЕРИЈЕ КОЈА НИЈЕ МАЊА ОД 200 КОМАДА  

3) 10% АКО ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕДМЕТА ОБЕЗБЕДИ 
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ ЗА ЖИГОСАЊЕ ИСПИТАНИХ ПРЕДМЕТА ОД 
ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА  

ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА СЕ МОЖЕ УМАЊИТИ 
САМО ПО ЈЕДНОМ ОСНОВУ.  

ТАКСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И ЖИГОСАЊА 
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА УВЕЋАВА СЕ:  

1) ЗА 100% ЗА ПРЕДМЕТЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА 
НАДЗОРА НАЛОЖЕНО ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ  

2) ЗА 50% ЗА ПРЕДМЕТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ О 
ПОТВРЂИВАЊУ СТЕПЕНА ФИНОЋЕ;  

3) АКО ЗАПОСЛЕНИ ДИРЕКЦИЈЕ КОЈИ ОБАВЉА 
ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ ПРОВЕДЕ У ЧЕКАЊУ ДА СЕ 
ПРЕДМЕТ, ОДНОСНО МАТЕРИЈАЛ ИЛИ ОПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 
И ЖИГОСАЊЕ ПРИПРЕМЕ, А ИСПИТИВАЊЕ И ЖИГОСАЊЕ СЕ 
ОБАВЉА У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ 
УВОЗНИКА, ПО ЊИХОВОМ ПОЗИВУ, ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА СЕ УВЕЋАВА ПО БРОЈУ ЧАСОВА ЧЕКАЊА ЗА 1.680 

4) АКО ЈЕ УКУПНА НАКНАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА 
ИСПИТИВАЊА И ЖИГОСАЊА МАЊА ОД 500 ДИНАРА, А ОБАВЉА 
СЕ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА ДИРЕКЦИЈЕ, ТАКСА СЕ 
ПЛАЋА У ИЗНОСУ ОД 500 

УКОЛИКО СЕ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ИСПИТИВАЊЕМ И 
ЖИГОСАЊЕМ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА ВРШЕ ВАН 
СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА ДИРЕКЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА МЕРЕ И 
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ ТАКСА СЕ ПОВЕЋАВА ЗА ИЗНОС 
СРЕДСТАВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА И ДНЕВНИЦА НА 
СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА.   
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АКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ИЗРАЂЕН ОД ДЕЛОВА РАЗЛИЧИТИХ 
ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА, ТАКСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И 
ЖИГОСАЊА ТОГ ПРЕДМЕТА СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ЊЕГОВОЈ 
УКУПНОЈ МАСИ У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1. ТАЧ. 5)-8) ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА И ТО ЗА ПРЕДМЕТ ОД ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА 
ЧИЈА ЈЕ МАСА НАЈВИШЕ ЗАСТУПЉЕНА.  

АКО ЈЕ У ПРЕДМЕТ ОД ДРАГОЦЕНОГ МЕТАЛА УГРАЂЕН 
ДЕО ОД ДРАГОГ КАМЕНА, БИСЕРА ИЛИ ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА 
КОЈИ НИЈЕ МЕТАЛ, ТАКСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И 
ЖИГОСАЊА ТОГ ПРЕДМЕТА ПЛАЋА СЕ ПРЕМА ЊЕГОВОЈ 
УКУПНОЈ МАСИ.  

СВАКИ ЗАПОЧЕТИ ГРАМ МАСЕ СВАКОГ ПРЕДМЕТА СМАТРА 
СЕ КАО ЦЕО ГРАМ.  

ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА СА СЕДИШТЕМ У ИНОСТРАНСТВУ, 
ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋАЈУ У ЕВРИМА, У 
ВИСИНИ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБРАЧУНАТЕ ПО 
СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН ПЛАЋАЊА.  

 
Тарифни број 107. 

За пријаву за признање патента, и то:   

  1) до десет патентних захтева 7.940 

  
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних 
захтева 780 

За пријаву за признање малог патента 7.940 

За међународну пријаву патента, и то:   

  1) до десет патентних захтева 7.940 

  
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних 
захтева 780 

За достављање примерака међународне пријаве патента 
међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш 
од стране Завода за интелектуалну својину 7.940 

За достављање међународне пријаве патента међународном бироу 
као заводу примаоцу 3.960 

За захтев за признање сертификата о додатној заштити 36.520 

За пријаву за заштиту топографије полупроводничког производа 7.940 

За пријаву за признање права на дизајн, и то:   

  1) ако пријава садржи један дизајн 6.360 

  
2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки 
следећи дизајн 4.780 

За пријаву за признање жига, и то:   

  1) до три класе међународне класификације роба и услуга 15.920 

  
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 
класификације роба и услуга 3.190 

  
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 
решењем 3.190 

За пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције, и 
то:   

  1) до три класе међународне класификације роба и услуга 31.830 
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2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 
класификације роба и услуга 4.780 

  
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 
решењем 4.780 

За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно имена 
порекла 7.940 

За пријаву за регистровање имена порекла, односно географске 
ознаке 7.940 

За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, 
односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника 
географске ознаке 15.920 

НАПОМЕНА: 

  

Такса из ст. 1. и 2. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном 
за 20% од таксе прописане овим тарифним бројем, ако подносилац 
пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на 
енглеском језику.   

  

Такса из става 3. овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 
50% у односу на таксу прописану овим тарифним бројем, ако је 
међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 дана 
по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве.   

  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије, односно права на дизајн, физичко 
лице, такса из овог тарифног броја умањена, односно увећана, у 
складу са ст. 1. и 2. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 
50%. 

 

 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА И ПРИЈАВУ ЗА 
ПРИЗНАЊЕ МАЛОГ ПАТЕНТА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА, ПОДНЕТУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПЛАЋА СЕ ТАКСА У 
ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 50% ОД ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ. 

 

 

            АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВЕ НАПОМЕНЕ 
УЗ ПРИЈАВУ ПОДНЕСЕ ПРЕВОД НАЗИВА ПРОНАЛАСКА И 
АПСТРАКТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, 
ТАКСА ИЗ СТАВА 1. ОВЕ НАПОМЕНЕ УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 50%. 

 

 

           АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПАТЕНТА, 
ОДНОСНО МАЛОГ ПАТЕНТА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, И ПРИЈАВУ 
ПОДНЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ТАКСА ИЗ СТАВА 3. ОВЕ 
НАПОМЕНЕ УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 50%. 

 

 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА ДИЗАЈН, ПРИЈАВУ 
ЗА ПРИЗНАЊЕ ЖИГА И ПРИЈАВУ ЗА ПРИЗНАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ 
ЖИГА, ОДНОСНО ЖИГА ГАРАНЦИЈЕ ИЗ СТ. 8, 9. И 10. ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА, ПОДНЕТЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПЛАЋА СЕ 
ТАКСА У ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 25% ОД ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ. 

 

 

АКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАЊЕ ПРАВА НА 
ДИЗАЈН ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, И ПРИЈАВУ ПОДНЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ 
ПУТЕМ, ТАКСА ИЗ СТАВА 3. ОВЕ НАПОМЕНЕ УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 
25%. 

 

 
Тарифни број 146. 

 
За полагање испита о професионалној оспособљености  
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лица за послове управљања превозом терета у друмском 
саобраћају 

 
10.430 

За сертификат о професионалној оспособљености лица 
одговорног за превоз за послове управљања превозом терета у 
друмском саобраћају 2.170 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ЦЕМТ О СПОСОБНОСТИ 
ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА И ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 1.490 

За решење по захтеву за издавање, односно продужење 
рока важења лиценце за превоз терета и извода лиценце 5.830 

За лиценцу за превоз терета 1.050 
За извод лиценце за превоз терета 1.050 
За дупликат лиценце за превоз терета или извода лиценце 1.050 
За решење o издaвaњу лицeнцe зa прeвoз терета и извoдa 

лицeнцe кojим сe зaмeњуje вaжeћe рeшeњe o издaвaњу лицeнцe зa 
прeвoз терета и извoдa лицeнцe  3.590 

За решење по захтеву за издавање потврде за возаче 1.770 
За потврду за возача 1.050 
За зaхтeв зa упис у eвидeнциjу прeвoза тeрeтa зa сoпствeнe 

пoтрeбe:  
1) ако се захтев односи на једно теретно возило 1.050 
2) ако се захтев односи на више теретних возила, по возилу 1.050 

 
 

Тарифни број 148. 

За полагање стручног испита и проверу знања извршног 

радника жичаре за транспорт лица  57.390  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА И 

ПРОВЕРУ ЗНАЊА ИЗВРШНИХ РАДНИКА ЖИЧАРЕ ЗА ТРАНСПОРТ 

ЛИЦА, ДО ДЕСЕТ КАНДИДАТА 57.390 

ЗА ИЗДАВЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ 

ОБУЧАВАЊА, СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА, ОДНОСНО ПОДОБУКЕ 50.700 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ ПРЕГЛЕДА 

ЖИЧАРА ЗА ТРАНСПОРТ ЛИЦА 56.720 

За издавање одобрења за рад постојеће жичаре за транспорт лица  40.370  

За издавање одобрења за рад нове жичаре за транспорт лица  20.340  

За издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације  20.340  

За издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају  62.600  

За издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог 

дела:   

  1) за испитивање типа по модулу SB   122.290  

  2) за верификацију појединачног подсистема по модулу SD   22.230  

  3) за верификацију појединачног подсистема по модулу SF   22.230  

  4) за испитивање пројекта по првом делу модула SH1   122.290  
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5) за верификацију појединачног подсистема по другом делу 

модула SH1   22.230  

  6) код примене модула SG   144.500  

За издавање сертификата о усаглашености елемената подсистема 

на које су примењени национални технички прописи:   

  1) за испитивање типа по модулу CB   103.300  

  
2) за усаглашеност са типом на основу верификације производа 

по модулу CF   18.780  

  3) код примене осталих модула, односно /комбинација модула  122.070  

За издавање сертификата о погодности за употребу елемената 

подсистема на које су примењени национални технички прописи  90.770  

За издавање дозволе за коришћење структурних подсистема:   

  1) за подсистем "инфраструктура"  72.510  

  2) за подсистем "енергија"  58.430  

  
3) за подсистем "контрола, управљање и сигнализација - 

пружни део"  46.950  

  
4) за подсистем "контрола, управљање и сигнализација - део на 

возилима"  40.690  

  5) за подсистем "железничка возила"  38.090  

За издавање дозволе за тип возила  90.250  

За издавање сертификата за обављање техничког прегледа возила  103.300  

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних 

кола  241.020  

За издавање сертификата лицу задуженом за одржавање теретних 

кола за поједине функције:   

  1) за функцију развоја одржавања  99.120  

  2) за функцију управљања одржавањем колског парка  84.510  

  3) за функцију извршења одржавања  141.900  

За упис у Национални регистар железничких возила  100  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део А:   

  1) за издавање сертификата  190.420  

  2) за обнављање сертификата  93.380  

  3) за ревидирање сертификата  1.720  

  4) за ажурирање сертификата  38.090  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б за   
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процењени укупни обим превоза путника мањи од 200 милиона 

путничких km/год:  

  1) за издавање сертификата  92.340  

  2) за обнављање сертификата  47.990  

  3) за ревидирање сертификата  840  

  4) за ажурирање сертификата  19.830  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б за 

процењени укупни обим превоза путника од 200 милиона или више 

путничких km/год:    

  1) за издавање сертификата  129.900  

  2) за обнављање сертификата  64.680  

  3) за ревидирање сертификата  1.140  

  4) за ажурирање сертификата  26.610  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б за 

процењени укупни обим превоза робе мањи од 500 милиона 

нетотонских km/год:    

  1) за издавање сертификата  106.420  

  2) за обнављање сертификата  54.780  

  3) за ревидирање сертификата  940  

  4) за ажурирање сертификата  22.430  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б за 

процењени укупни обим превоза робе од 500 милиона или више 

нетотонских km/год:    

  1) за издавање сертификата  147.640  

  2) за обнављање сертификата  75.640  

  3) за ревидирање сертификата  1.360  

  4) за ажурирање сертификата  30.780  

За издавање сертификата о безбедности за превоз - део Б само за 

маневрисање:   

  1) за издавање сертификата  65.740  

  2) за обнављање сертификата  36.520  

  3) за ревидирање сертификата  530  

  4) за ажурирање сертификата  15.120  

За издавање сертификата о безбедности индустријске железнице за 

превоз:   
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  1) за издавање сертификата  161.720  

  2) за обнављање сертификата  78.780  

  3) за ревидирање сертификата  1.360  

  4) за ажурирање сертификата  31.300  

За издавање сертификата о безбедности за управљање 

железничком инфраструктуром:   

  1) за издавање сертификата  271.800  

  2) за обнављање сертификата  125.200  

  3) за ревидирање сертификата  2.400  

  4) за ажурирање сертификата  52.690  

За издавање сертификата о безбедности за управљање 

инфраструктуром индустријске железнице:   

  1) за издавање сертификата  161.720  

  2) за обнављање сертификата  78.780  

  3) за ревидирање сертификата  1.360  

  4) за ажурирање сертификата  31.300  

За издавање сертификата за одржавање доњег и горњег строја 

железничких пруга  93.380  

За издавање сертификата за одржавање подсистема "енергија"  93.380  

За издавање сертификата за одржавање сигнално-сигурносних 

уређаја  82.940  

За издавање сертификата за одржавање железничке 
телекомуникационе мреже  70.950  

За издавање сертификата за одржавање железничких возила  91.820  

За издавање дозволе за управљање вучним возилом  1.730  

ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ 
МОРА ДА ИСПУНИ ТЕЛО ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА 98.500 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА ЦЕНТРЕ СТРУЧНОГ 
ОСПОСОБЉАВАЊА 116.400 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА ИСПИТИВАЧА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ИСПИТА ЗА МАШИНОВОЂЕ 6.790 

Тарифни број 153а  

За вршење прегледа чамца, пловећег тела и плутајућег тела 
НАМЕЊЕНОГ ЗА СПОРТ И РАЗОНОДУ:  

1) за редовни преглед чамца дужине до 10 m без кабине без 
сопственог погона  530 

2) за редовни преглед чамца дужине до 10 m са кабином без 
сопственог погона 730 

3) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m без кабине 1.360 
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без сопственог погона 
4) за редовни преглед чамца дужине преко 10 m са кабином 

без сопственог погона 1.980 
5) за преглед погонског уређаја чамца снаге до 2,94 kW 210 
6) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 2,95 kW до 

7,35 kW 410 
7) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 7,36 kW до 

22,05 kW 630 
8) за преглед погонског уређаја чамца снаге од 22,06 kW до 

96,60 kW 
 

1.360 
9) за преглед погонског уређаја чамца снаге преко 96,60 kW 2.300 
10) за преглед скутера снаге погонског уређаја до 73,50 kW 4.690 
11) за преглед скутера снаге погонског уређаја од 73,51 до 

96,60 kW 6.260 
12) за преглед скутера снаге погонског уређаја преко 96,60 

kW 7.520 
13) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за 

привредне и јавне сврхе по m² површине  180 
14) за основни и ванредни преглед плутајућег објекта 

намењеног за привредне и јавне сврхе по m² површине 210 
15) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за 

спорт и разоноду површине до 30 m²  1.570 
16) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за 

спорт и разоноду површине од 30 m² до 100 m²  2.610 
17) за редовни преглед плутајућег објекта намењеног за 

спорт и разоноду површине преко 100 m² 4.180 
За оверу техничке документације при вршењу техничког 

надзора над градњом чамца, пловећег тела и плутајућег објекта 
намењеног за спорт и разоноду  10.430 

  
НАПОМЕНА:  

Такса за вршење основног и ванредног прегледа чамца, 
пловећег тела и плутајућег објекта намењеног за спорт и разоноду 
увећава се 20% од прописане таксе за вршење одговарајућег 
прегледа из става 1. овог тарифног броја. 

 

Такса за вршење техничког надзора над градњом чамца, 
пловећег тела и плутајућег објекта намењених за спорт и разоноду 
плаћа се 50% од прописане таксе за вршење одговарајућег 
прегледа из става 1. овог тарифног броја. 

 

 

Тарифни број 154в  

За контролни преглед брода, и то:  
1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 19.280 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 29.790 
2) скеле са сопственим погонским машинским 

уређајем, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 

m3 36.630 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 60.370 

3) ледоломца, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 

1.000 m3 79.870 
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(2) кубног модула LBD преко 1.000 m3 165.520 
4) брода унутрашње пловидбе са сопственим 

погонским машинским уређајем, и то:  
(1)  кубног модула LBD до и укључујући 300 

m3 68.460 
(2)  кубног модула LBD преко 300 m3 82.240 

5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или 
хидрографског брода, и то:  

(1)  кубног модула LBD до и укључујући 300 
m3 71.450 

(2)  кубног модула LBD преко 300 m3 142.910 
6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m 

до 24 m 63.750 
7) путничког брода, и то:  

(1)  кубног модула LBD до и укључујући 100 
m3 62.930 

(2)  кубног модула LBD од 101 до и 
укључујући 300 m3 и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 150 kW 

 
70.570 

(3)  кубног модула LBD од 101 до и 
укључујући 300 m3 и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 150 kW  78.950 

(4)  кубног модула LBD преко 300 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 350 kW 97.460 

(5) кубног модула LBD преко 300 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 350 
kW 108.960 
8) теретног моторног брода, и то:  

(1)  кубног модула LBD до и укључујући 300 
m3 59.100 

(2)  кубног модула LBD од 301 до и 
укључујући 1.000 m3 76.090 

(3)  кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.500 m3 80.220 

(4)  кубног модула LBD од 1.501 до и 
укључујући 3.000 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 400 kW 109.140 

(5)  кубног модула LBD од 1.501 до и 
укључујући 3.000 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 400 kW 120.120 

(6)  кубног модула LBD преко 3.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 900 kW 137.840 

(7)  кубног модула LBD преко 3.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 900 
kW 149.490 
9) потискивача, и то:  

(1)  кубног модула LBD до и укључујући 300 
m3 и укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 400 kW 67.090 

(2)  кубног модула LBD до и укључујући 300 
m3 и укупне снаге погонског машинског уређаја преко 
400 kW 86.250 
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(3)  кубног модула LBD од 301 до и 
укључујући 500 m3 108.130 

(4)  кубног модула LBD од 501 до и 
укључујући 900 m3 и укупне снаге погонског машинског 
уређаја до и укључујући 1.200 kW 117.120 

(5)  кубног модула LBD од 501 до и 
укључујући 900 m3 и укупне снаге погонског машинског 
уређаја преко 1.200 kW 129.440 

(6)  кубног модула LBD од 901 до и 
укључујући 1.400 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 126.570 

(7)  кубног модула LBD од 901 до и 
укључујући 1.400 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.200 kW 143.790 

(8)  кубног модула LBD преко 1.400 m3 149.140 
10) тегљача, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 
m3 

60.410 

(2) кубног модула LBD од 101 до и 
укључујући 300 m3 

63.240 

(3) кубног модула LBD од 301 до и 
укључујући 1.000 m3 

119.680 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m3 137.590 
11) потисницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 
m3 

26.080 

(2) кубног модула LBD од 501 до и 
укључујући 1.000 m3 

28.930 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.500 m3 

31.350 

(4) кубног модула LBD од 1.501 до и 
укључујући 2.500 m3 

47.520 

(5) кубног модула LBD преко 2.500 m3 52.170 
12) тегљеницe, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 
m3 

21.700 

(2) кубног модула LBD од 301 до и 
укључујући 600 m3 

31.610 

(3) кубног модула LBD од 601 до и 
укључујући 1.200 m3 

34.640 

(4) кубног модула LBD преко 1.200 m3 53.690 
13) моторног танкера – тип N, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 
1.000 m3 

93.450 

(2) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 2.600 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 700 kW 

144.610 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 2.600 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 700 kW 

148.950 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и 
укључујући 4.000 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 

159.850 
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(5) кубног модула LBD од 2.601 до и 
укључујући 4.000 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 1.100 kW 

212.740 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и 
укључујући 1.300 kW 

177.660 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.300 
kW 

200.230 

14) моторног танкера – тип C, G и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 

2.000 m3 
144.020 

(2) кубног модула LBD од 2.001 до и 
укључујући 3.000 m3 

187.210 

(3) кубног модула LBD преко 3.000 m3 237.060 
15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 
2.000 m3 

66.640 

(2) кубног модула LBD преко 2.000 m3 79.410 
16) танкер потиснице – тип N,C,G без машинског 

уређаја, и то:  
(1)   кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m3 59.130 

            (2)   кубног модула LBD преко 3.000 m3 65.060 
17)   танкер потиснице – тип N,C,G са машинским уређајем 68.270 

18) техничког пловног објекта – багера са 
усисном цеви, и то:  

(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 
m3 и без сопственог погонског машинског уређаја 

56.530 

(2) кубног модула LBD од 101 до и 
укључујући 400 m3 и без сопственог погонског 
машинског уређаја 

74.310 

(3) кубног модула LBD од 401 до и 
укључујући 1.000 m3 и без сопственог погонског 
машинског уређаја 

112.000 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m3 и без 
сопственог погонског машинског уређаја 

115.040 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 
1.000 m3 и укупне снаге погонског машинског уређаја 
до и укључујући 200 kW 

96.850 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 
1.000 m3 и укупне снаге погонског машинског уређаја 
преко 200 kW 

112.410 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.500 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 500 kW 

120.800 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.500 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 500 kW 

135.520 

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m3 151.510 
19) техничког пловног објекта – багера са 

кофним венцем, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 

m3 
89.380 

(2) кубног модула LBD од 501 до и 
укључујући 1.500 m3 

98.520 
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(3) кубног модула LBD од 501 до и 
укључујући 1.500 m3 и са погонским машинским 
уређајем 

157.090 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m3 171.550 
20) техничког пловног објекта – багера са 

грабилицом, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 

m3 
58.630 

(2) кубног модула LBD од 201 до и 
укључујући 300 m3 

66.480 

(3) кубног модула LBD преко 300 m3 82.580 
21) техничког пловног објекта – елеватора, 

и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 

m3 
75.270 

(2) кубног модула LBD од 601 до и 
укључујући 800 m3 

86.010 

(3) кубног модула LBD од 801 до и 
укључујући 1.000 m3 

98.520 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.550 m3 

104.830 

(5) кубног модула LBD преко 1.550 m3 131.420 
22) техничког пловног објекта – побијача 

пилона, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 

m3 
53.040 

(2) кубног модула LBD преко 300 m3 77.310 
23) техничког пловног објекта – платформе, 

и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 

m3 
34.550 

(2) кубног модула LBD од 401 до и 
укључујући 800 m3 

48.670 

(3) кубног модула LBD преко 800 m3 60.470 
24) техничког пловног објекта – косачице 58.190 
25) техничког пловног објекта – пловне 

дизалице, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 

m3 
53.110 

(2) кубног модула LBD од 301 до и 
укључујући 700 m3 

79.170 

(3) кубног модула LBD од 701 до и 
укључујући 1.000 m3 

108.930 

(4) кубног модула LBD од 1.001 до и 
укључујући 1.500 m3 

117.920 

(5) кубног модула LBD преко 1.500 m3 139.030 
26) техничког пловног објекта – пловне 

направе, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 

1.500 m3 34.550 
(2) кубног модула LBD од 1.501 до и 

укључујући 3.000 m3 110.420 
(3) кубног модула LBD преко 3.000 m3 124.720 

НАПОМЕНА:  
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Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), 
ширине B (m) и висине пловила D (m). 

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир 
снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW). 

 

Такса за преглед брода за превоз опасне робе током треће 
године важења извештаја о контролисању које издаје признато 
класификационо друштво, односно овлашћено тело за оцењивање 
усаглашености брода за превоз опасне робе се плаћа у износу од 
30% од таксе прописане овим тарифним бројем. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 154В  

 
ЗА ДОБРОВОЉНИ ПРЕГЛЕД БРОДА (И ПРЕГЛЕД БРОДА 

ПРЕ РАСПРЕМЕ) И ТО: 
 

1) БЕЗ СОПСТВЕНОГ ПОГОНСКОГ МАШИНСКОГ 
УРЕЂАЈА 

29.780 

2) СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНСКИМ МАШИНСКИМ 
УРЕЂАЈЕМ 

59.570 

 

Тарифни број 154з 

За ванредни преглед брода приликом привремене промене 
намене или проширења зона пловидбе бродова, и то:  

1)  без сопственог погонског машинског уређаја 30.700 
2)  са сопственим погонским машинским уређајем 61.420 
ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОДА РАДИ ИЗДАВАЊА 

ПРИВРЕМЕНОГ СВЕДОЧАНСТВА О СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА 
ПЛОВИДБУ, И ТО:  

1)  БЕЗ СОПСТВЕНОГ ПОГОНСКОГ МАШИНСКОГ УРЕЂАЈА 30.700 
2)  СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНСКИМ МАШИНСКИМ 

УРЕЂАЈЕМ 61.420 
ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОДА ПОД СТРАНОМ 

ЗАСТАВОМ РАДИ ИЗДАВАЊА ПРИВРЕМЕНОГ СВЕДОЧАНСТВА О 
СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ И ТО:  

1) БЕЗ СОПСТВЕНОГ ПОГОНСКОГ МАШИНСКОГ УРЕЂАЈА 59.570 
2) СА СОПСТВЕНИМ ПОГОНСКИМ МАШИНСКИМ 

УРЕЂАЈЕМ 89.350 
  

НАПОМЕНА:  
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За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је 
био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног 
путовања у ненатовареном стању у ужим зонама пловидбе плаћа се 
такса у износу од 70% прописане таксе из тачке 1) овог тарифног 
броја. 

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је 
био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног 
путовања у натовареном стању у ужим зонама пловидбе плаћа се 
такса у износу увећаном за 50% прописане таксе из тачке 1) овог 
тарифног броја.  

За брод под страном заставом који није способан за 
пловидбу у зонама у којима је био овлашћен да плови али је 
способан за предузимање једног путовања у ужим зонама пловидбе 
плаћа се такса у износу увећаном за 100% прописане таксе из тачке 
1) овог тарифног броја. 

За брод који није способан за пловидбу у зонама у којима је 
био овлашћен да плови, али је способан за предузимање једног 
путовања у ужим зонама пловидбе, плаћа се такса у износу 
увећаном за 50% таксe из тачке 2) овог тарифног броја.  

 

Тарифни број 154ј  

За ванредни преглед брода приликом одлагања контролног 
прегледа, и то:  

1) скеле без сопственог погонског машинског уређаја, и то:   
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 9.640 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 14.890 
2) скеле са сопственим погонским машинским уређајем, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 18.310 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 30.190 
3) ледоломца, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m3 39.930 
(2) кубног модула LBD преко 1.000 m3 82.760 
4) брода унутрашње пловидбе са сопственим погонским 

машинским уређајем, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 34.220 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 41.120 
5) ватрогасно-спасилачког или санитетског или 

хидрографског брода, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 35.720 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 40.150 
6) јахте – пловила за рекреацију дужине од 20 m до 24 m 31.880 
7) путничког брода, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m3 31.470 
(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m3 и 

укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 150 kW 
35.290 

(3) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 150 kW 

39.470 

(4) кубног модула LBD преко 300 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја до и укључујући 350 kW 

48.780 

(5) кубног модула LBD преко 300 m3 и укупне снаге погонског 
машинског уређаја преко 350 kW 

54.480 

8) теретног моторног брода, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 29.550 
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(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m3 38.040 
(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m3 8.800 
(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m3 и 

укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW 
54.570 

(5) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 400 kW 

60.060 

(6) кубног модула LBD преко 3.000 m3 и укупне снаге 
погонског машинског уређаја до и укључујући 900 kW 

68.910 

(7) кубног модула LBD преко 3.000 m3 и укупне снаге 
погонског машинског уређаја преко 900 kW 

74.750 

9) потискивача, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 и укупне снаге 

погонског машинског уређаја до и укључујући 400 kW 
33.550 

(2) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 и укупне снаге 
погонског машинског уређаја преко 400 kW 

43.130 

(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 500 m3 54.070 
(4) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m3 и 

укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 
58.550 

(5) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 900 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW 

64.720 

(6) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.200 kW 

63.280 

(7) кубног модула LBD од 901 до и укључујући 1.400 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.200 kW 

71.900 

(8) кубног модула LBD преко 1.400 m3 74.570 
10) тегљача, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m3 30.210 
(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 300 m3 31.610 
(3) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 1.000 m3 59.840 
(4) кубног модула LBD преко 1.000 m3 68.790 
11) потисницe, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m3 13.040 
(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.000 m3 14.460 
(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m3 15.670 
(4) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 2.500 m3 23.750 
(5) кубног модула LBD преко 2.500 m3 26.080 
12) тегљеницe, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 10.850 
(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 600 m3 15.810 
(3) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 1.200 m3 17.320 
(4) кубног модула LBD преко 1.200 m3 26.850 
13) моторног танкера – тип N, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m3 46.720 
(2) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m3 и 

укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 700 kW 
72.300 

(3) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 2.600 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 700 kW 

74.480 

(4) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 1.100 kW 

79.920 

(5) кубног модула LBD од 2.601 до и укључујући 4.000 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 1.100 kW 

106.360 

(6) кубног модула LBD преко 4.000 m3 и укупне снаге 
погонског машинског уређаја до и укључујући 1.300 kW 

88.830 

(7) кубног модула LBD преко 4.000 m3 и укупне снаге 
погонског машинског уређаја преко 1.300 kW 

100.110 
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14) моторног танкера – тип C, G и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m3 72.010 
(2) кубног модула LBD од 2001 до и укључујући 3.000 m3 93.600 
(3) кубног модула LBD преко 3.000 m3 118.520 
15) танкер тегљенице – тип N, C, G и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 2.000 m3 33.310 
(2) кубног модула LBD преко 2.000 m3 39.700 
16) танкер потиснице – тип N, C, G без машинског уређаја, и 

то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 3.000 m3 29.560 
(2) кубног модула LBD преко 3.000 m3 32.520 
17) танкер потиснице – тип N, C, G са машинским уређајем 34.130 
18) техничког пловног објекта – багера са усисном цеви, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 100 m3 и без 

сопственог погонског машинског уређаја 
28.270 

(2) кубног модула LBD од 101 до и укључујући 400 m3 и без 
сопственог погонског машинског уређаја 

37.160 

(3) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 1.000 m3 и без 
сопственог погонског машинског уређаја 

55.990 

(4) кубног модула LBD преко 1.000 m3 и без сопственог 
погонског машинског уређаја 

57.520 

(5) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m3 и укупне 
снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 200 kW 

48.430 

(6) кубног модула LBD до и укључујући 1.000 m3 и укупне 
снаге погонског машинског уређаја преко 200 kW 

56.110 

(7) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја до и укључујући 500 kW 

60.400 

(8) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m3 и 
укупне снаге погонског машинског уређаја преко 500 kW 

67.760 

(9) кубног модула LBD преко 1.501 m3 75.750 
19) техничког пловног објекта – багера са кофним венцем, и 

то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 500 m3 44.680 
(2) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m3 49.260 
(3) кубног модула LBD од 501 до и укључујући 1.500 m3 и са 

погонским машинским уређајем 
78.540 

(4) кубног модула LBD преко 1.500 m3 85.780 
20) техничког пловног објекта – багера са грабилицом, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 200 m3 29.320 
(2) кубног модула LBD од 201 до и укључујући 300 m3 33.240 
(3) кубног модула LBD преко 300 m3 41.280 
21) техничког пловног објекта – елеватора, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 600 m3 37.630 
(2) кубног модула LBD од 601 до и укључујући 800 m3 42.990 
(3) кубног модула LBD од 801 до и укључујући 1.000 m3 49.260 
(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.550 m3 52.410 
(5) кубног модула LBD преко 1.550 m3 65.720 
22) техничког пловног објекта – побијача пилона, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 26.530 
(2) кубног модула LBD преко 300 m3 38.650 
23) техничког пловног објекта – платформе, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 400 m3 17.270 
(2) кубног модула LBD од 401 до и укључујући 800 m3 24.330 
(3) кубног модула LBD преко 800 m3 30.230 
24) техничког пловног објекта – косачице 29.080 
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25) техничког пловног објекта – пловне дизалице, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 300 m3 26.560 
(2) кубног модула LBD од 301 до и укључујући 700 m3 39.590 
(3) кубног модула LBD од 701 до и укључујући 1.000 m3 54.470 
(4) кубног модула LBD од 1.001 до и укључујући 1.500 m3 58.950 
(5) кубног модула LBD преко 1.500 m3 69.510 
26) техничког пловног објекта – пловне направе, и то:  
(1) кубног модула LBD до и укључујући 1500 m3 17.270 
(2) кубног модула LBD од 1.501 до и укључујући 3.000 m3 55.200 
(3) кубног модула LBD преко 3.000 m3 62.370 
За ванредни преглед брода у сврху уписа по признању 

сведочанства заједнице (ЕУ) за брод унутрашње пловидбе или 
сведочанства о способности брода за пловидбу Рајном 30.700 

  

НАПОМЕНА:   

Кубни модул LBD представља производ дужине L (m), 
ширине B (m) и висине пловила D (m). 

 

Укупна снага погонског машинског уређаја представља збир 
снага свих инсталисаних машина намењених за погон пловила (kW). 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 154Ј   

ЗА ПОСТУПАК ПРОДУЖЕЊА ВАЖЕЊА СВЕДОЧАНСТВА О 
СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ БЕЗ ВРШЕЊА 
ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА 

29.780 

ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОДА У СВРХУ УПИСА ПО 
ПРИЗНАЊУ СВЕДОЧАНСТВА ЗАЈЕДНИЦЕ (ЕУ) ЗА БРОД 
УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ ИЛИ СВЕДОЧАНСТВА О 
СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ РАЈНОМ 

30.700 

Тарифни број 154њ 

За ванредни преглед чамца за привредне и јавне сврхе  47.620  

 13.010 

 
НАПОМЕНА:   

За вршење ванредног прегледа чамца за привредни риболов 
дужине до и укључујући 7 m, без кабине плаћа се такса у износу од 
20% 70% таксе прописане овим тарифним бројем.  

За вршење ванредног прегледа чамца дужине до и укључујући 
4 m плаћа се такса у износу од 20% 70% од таксе прописане овим 
тарифним бројем.  

 

Тарифни број 157а 

За списе и радње који се односе на међународне и 
међудржавне водне путеве, и то:  

1) услове за пројектовање за изградњу, реконструкцију, 
доградњу, адаптацију и санацију хидротехничких објеката, брана, 
преводница, пловних канала и осталих објеката који утичу на 
безбедност пловидбе, односно за постављање свих врста водова и 
каблова који пресецају водни пут, односно за изградњу лука и 
пристаништа  24.850 



134 

2) мишљење у поступку издавања водних услова за 
експлоатацију речног наноса 11.910 

3) мишљење у поступку издавања водне сагласности за 
експлоатацију речног наноса 29.720 

4) сагласност за извођење радова у водном путу, који не 
подлежу издавању аката у остваривању права на изградњу у складу 
са законом којим се уређује планирање и изградња 23.800 

5) услови за пројектовање за израду техничке документације 
за потребе постављања плутајућих објеката за пристајање пловила 
која врше превоз у домаћој линијској пловидби, КАО И ЗА 
УКРЦАВАЊЕ И ИСКРЦАВАЊЕ ПУТНИКА У ОКВИРУ УТВРЂЕНОГ 
ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА, ОДНОСНО ЗА СНАБДЕВАЊЕ БРОДОВА 
ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ. 11.400 

6) сагласност на техничку документацију за потребе 
постављања плутајућих објеката за пристајање пловила која врше 
превоз у домаћој линијској пловидби, КАО И ЗА УКРЦАВАЊЕ И 
ИСКРЦАВАЊЕ ПУТНИКА У ОКВИРУ УТВРЂЕНОГ ЛУЧКОГ 
ПОДРУЧЈА, ОДНОСНО ЗА СНАБДЕВАЊЕ БРОДОВА ПОГОНСКИМ 
ГОРИВОМ. 23.800 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се пре издавања 
локацијских услова у оквиру обједињене процедуре.  

Такса из тач. 2)–6) овог тарифног броја плаћа се након пријема 
обавештења о испуњености услова за издавање списа.  

 

Тарифни број 157в 

За обележавање препрека и објеката на међународном и 
међудржавном водном путу, и то за:  

1) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 1ˮ са посадом на пословима 
обележавања, по дану 96.330 

2) рад моторног брода „ИСТРАЈНИ 2ˮ са посадом на пословима 
обележавања, по дану 

 38.470  

3) рад моторног брода „СППˮ са посадом на пословима 
обележавања, по дану 

 29.010  

4) једном светлећом бовом, месечно  25.010  
5) једном несветлећом бовом, месечно  12.660  
6) једним пловком, месечно  3.890  
7) једним светлећим обалским знаком за регулисање пловидбе, 

месечно 
 9.390  

8) једним обалским знаком за регулисање пловидбе, месечно  3.090  
9) једном километарском ознаком, месечно  2.860  

          10) ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ АTON СИСТЕМА 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ПЛОВНИХ ПУТЕВА (АНГАЖОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ 
ОБЈЕКАТА), МЕСЕЧНО 34.540 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се након пријема 
обавештења о испуњености услова за обележавање препрека и 
објеката.  
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Тарифни број 162а 

За решење по захтеву за издавање одобрења за тип 
амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт 
опасне робе 51.760 

За решење о провери испуњености услова и издавање 
лиценце привредном друштву или другом правном лицу за 
оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту 
опасне робе  

За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном лицу 33.260 
За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 

друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање 
кандидата за лице са сертификатом ADN  

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 
друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање 
кандидата за возача возила за транспорт опасне робе  

За решење по захтеву за издавање дозволе за транспорт 
радиоактивног терета који важи до шест месеци  

По захтеву за издавање сертификата за саветника за 
безбедност у транспорту опасне робе 15.650 

По захтеву за продужење важења сертификата за саветника за 
безбедност у транспорту опасне робе  10.430 

За решење по захтеву за издавање ADR сертификата о 
стручној оспособљености возача из области основног познавања 
транспорта опасне робе 4.180 

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

За решење по захтеву за продужење важности ADR 
сертификата о стручној оспособљености возача из области основног 
познавања транспорта опасне робе   

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

За 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 10.430 

За 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 5.220 

За решење по захтеву за издавање сертификата о 
специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 19.830 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о 
специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 9.910 

За решење по захтеву за издавање сертификата о 
специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија 19.830 

За решење по захтеву за продужење важности сертификата о 
специјалистичком знању из области ADN за транспорт хемикалија 9.910 



136 

За решење о издавању дозволе о примени одступања у складу 
са ADR/RID/ADN   

 

ТАРИФНИ БРОЈ 162А 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 
ТИП АМБАЛАЖЕ, ОДНОСНО ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ ИЛИ 
ЦИСТЕРНЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ 51.760 

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 69.450 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
СТРУЧНОМ ЛИЦУ 33.260 

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 ОБЛАСНИ 
ADN 45.110 

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 45.110 
          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 14.790 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА САВЕТНИКА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ 15.650 

ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СЕРТИФИКАТА ЗА 
САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ  10.430 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА СЕРТИФИКАТА ЗА САВЕТНИКА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ 850 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ADR 
СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ВОЗАЧА ИЗ 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ПОЗНАВАЊА ТРАНСПОРТА ОПАСНЕ РОБЕ 4.180 

ЗА 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) 2.080 

ЗА 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 2.080 

ЗА 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) 1.040 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА СЕРТИФИКАТА ЗА ВОЗАЧА 
ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ 850 
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ЗА 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 10.430 

ЗА 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 5.220 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ЗНАЊУ ИЗ ОБЛАСТИ ADN ЗА ТРАНСПОРТ 
ГАСОВА 19.830 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ 
СЕРТИФИКАТА О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ЗНАЊУ ИЗ ОБЛАСТИ ADN 
ЗА ТРАНСПОРТ ГАСОВА 9.910 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ЗНАЊУ ИЗ ОБЛАСТИ ADN ЗА ТРАНСПОРТ 
ХЕМИКАЛИЈА 19.830 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ 
СЕРТИФИКАТА О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ЗНАЊУ ИЗ ОБЛАСТИ ADN 
ЗА ТРАНСПОРТ ХЕМИКАЛИЈА 9.910 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА СЕРТИФИКАТА ЗА САВЕТНИКА 
ЗА ЛИЦЕ СА СЕРТИФИКАТОМ О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ЗНАЊУ ИЗ 
ОБЛАСТИ ADN 850 

ЗА РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ОДСТУПАЊА ОД ОДРЕДАБА 
ADR/RID/ADN 78.880 

 

Тарифни број 172. 

За решење по захтеву за:  
1) утврђивање испуњености услова за почетак рада и 

обављање делатности установа у области образовања и ученичког и 
студентског стандарда  16.150 

2) утврђивање испуњености услова за извођење наставе на 
страном језику и на језику националне мањине  5.660 

3) признавање стране школске јавне исправе, за:  
(1) основно образовање 2.700 

 
(2) средње образовање 5.370 

 
4) признавање стране високошколске исправе ради наставка 

школовања (академско признавање) 10.770 
4а) признавање стране високошколске исправе ради 

запошљавања (професионално признавање) 
3.540 

 
5) одобрење за издавање образаца евиденције и јавних 

исправа за основне и средње школе 6.740 
6) издавање одобрења другој организацији ради стицања 

статуса јавно признатог организатора активности образовања 
одраслих, за сваки програм, односно активност образовања одраслих 

26.410 
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ТАРИФНИ БРОЈ 185Д 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА  ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ 
РАДНИКЕ 8.990 

ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЗИВА ПРИМАРИЈУС 15.000 

                            ТАРИФНИ БРОЈ 185Ђ 

ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА 
СТАВЉАЊЕ ЛЕКОВА НА ЛИСТУ ЛЕКОВА, ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 
ЛИСТЕ ЛЕКОВА, ОДНОСНО СКИДАЊЕ ЛЕКА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, 
И ТО:  

          1)  ЗА ЈЕДАН ИНН, ЈЕДНУ ИНДИКАЦИЈУ, ЈЕДНО 
ЗАШТИЋЕНО ИМЕ ЛЕКА, ЈЕДАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ЛЕКА, 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ЈАЧИНА ЛЕКА И ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ 
ПАКОВАЊА,УКОЛИКО СЕ ТАЈ ИНН НЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ 
ЛЕКОВА, ОДНОСНО УКОЛИКО СЕ ИСТИ ИЛИ СРОДАН 
ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК НЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ ЛЕКОВА 

144.000 

           2) ЗА ЈЕДНУ ИНДИКАЦИЈУ КОЈА СЕ НЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ 
ЛЕКОВА, ЗА ЈЕДАН ИНН, ЈЕДНО ЗАШТИЋЕНО ИМЕ ЛЕКА, ЈЕДАН 
ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ЛЕКА, ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ЈАЧИНА ЛЕКА И 
ЈЕДНО ИЛИ ВИШЕ ПАКОВАЊА, УКОЛИКО СЕ ТАЈ ИНН  И ИСТИ 
ИЛИ СРОДАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК НАЛАЗИ НА ЛИСТИ 
ЛЕКОВА 

144.000 

          3)  ЗА ИСТИ ИНН, ИСТУ ИНДИКАЦИЈУ, ИСТИ ИЛИ СРОДАН 
ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ЛЕКА, ИСТУ ИЛИ РАЗЛИЧИТУ ЈАЧИНУ И 
ПАКОВАЊЕ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ ЛЕКОВА 

74.500 
4) ЗА ЈЕДАН ДИЈЕТЕТСКИ ПРОИЗВОД, ЈЕДНУ 

ИНДИКАЦИЈУ, ЈЕДНО ЗАШТИЋЕНО ИМЕ ДИЈЕТЕТСКОГ 
ПРОИЗВОДА, ЈЕДАН ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ДИЈЕТЕТСКОГ 
ПРОИЗВОДА, ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ЈАЧИНА ДИЈЕТЕТСКОГ 
ПРОИЗВОДА И ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕ ПАКОВАЊА 144.000  
 

Тарифни број 191. 
За решење којим се утврђује испуњеност услова за вршење 

мониторинга (мерење емисије, нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

буке) 
12.630 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ЗА ВРШЕЊЕ МОНИТОРИНГА (МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ, НИВОА 

ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ, БУКЕ, ИСПИТИВАЊЕ 

СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 
12.630 

За захтев за ревизију решења којим се утврђује испуњеност 

услова за вршење мониторинга (мерење емисије, мерење нивоа 

загађујућих материја у ваздуху) 
3.680 

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 

испитивање нивоа зрачења нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса у животној средини 
65.100 

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 

систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној 

средини 
104.130 
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Тарифни број 201. 

За дозволу за увоз и/или извоз и стављање у промет супстанци 

које оштећују озонски омотач 
5.870 

За дозволу за увоз и/или извоз и стављање у промет 

флуорованих гасова са ефектом стаклене баште 
1.250 

За мишљење за увоз и/или извоз производа и/или опреме који 

садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач 
1.250 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 201. 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УВОЗ И/ИЛИ ИЗВОЗ СУПСТАНЦИ КОЈЕ 
ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 6.050 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УВОЗ И/ИЛИ ИЗВОЗ ФЛУОРОВАНИХ 
ГАСОВА И ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА 
ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ 1.290 

ЗА ИЗДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА УВОЗ И/ИЛИ ИЗВОЗ 
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ РАСХЛАДНА 
СРЕДСТВА 400 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА УВОЗ И/ИЛИ ИЗВОЗ ПРОИЗВОДА И/ИЛИ 
ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА КОНТРОЛИСАНЕ 
СУПСТАНЦЕ У ОДРЕЂЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА 1.290 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ ИЛИ 
СЕРВИСИРАЊЕ И ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА 
И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА 
ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ИЛИ 
КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ 3.560 

ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ЦЕНТАР ЗА САКУПЉАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И 
ОБРАДУ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА 
СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ 5.870 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ СЕРТИФИКАТА А, ОДНОСНО 
СЕРТИФИКАТА Б 1.250 
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 204А 

ЗА УПИС ХЕМИКАЛИЈА У РЕГИСТАР ХЕМИКАЛИЈА:  
1) ДО 100 ХЕМИКАЛИЈА 9.000 
2) ОД 101 ДО 500 ХЕМИКАЛИЈА  13.500 
3) ВИШЕ ОД 500 ХЕМИКАЛИЈА 18.000 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 205Б 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

ЗА РАД У ЗАПОШЉАВАЊУ 8.000 
  
НАПОМЕНА:  
ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА РАД 

У ЗАПОШЉАВАЊУ ПЛАЋА СЕ 70% ИЗНОСА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ 
ТАРИФНОГ БРОЈА  

НАКНАДА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 
РАД У ЗАПОШЉАВАЊУ УКЉУЧЕНА ЈЕ У ТАКСУ ПРОПИСАНУ ОВИМ 
ТАРИФНИМ БРОЈЕМ.  
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Тарифни број 207б 

За припрему и полагање стручног испита за обављање послова 
координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање 
послова координатора за извођење радова, и то:  

1) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање 
послова координатора за израду пројекта и стручног испита за 
обављање послова координатора за извођење радова 26.080 

2) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање 
послова координатора за израду пројекта, ако је лице положило 
стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова 13.570 

3) за припрему за полагање и полагање стручног испита за обављање 
послова координатора за извођење радова, ако је лице положило 
стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта 13.570 

4) за поновно полагање стручног испита за обављање послова 
координатора за извођење радова 5.220 

 

 

XXVIА СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ И НАЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ 

ПОДАТАКА 

 

Тарифни број 215а  

За активну геодетску референтну основу – AGROS, и то:  
1) за AGROS RTK (центиметарска течност):  
(1) за дан Flate Rate (паушал) 1.200 
(2) за месец Flate Rate (паушал) 19.700 
(3) за три месеца Flate Rate (паушал) 43.770 
(4) за шест месеци Flate Rate (паушал) 76.590 
(5) за 12 месеци Flate Rate (паушал) 108.340 
2) за 12 месеци AGROS DGPS (суб-метарска течност) – Flate 

Rate (паушал) 26.260 
3) за сат AGROS RTK – накнадна обрада интервал испод 30 

sec 1.130 
4) за сат AGROS RTK – Сервис за пољопривредне и 

грађевинске машине:  
(1) за месец Flate Rate (паушал) 16.150 
(2) за 12 месеци Flate Rate (паушал) 35.510 
5) за сат AGROS DGPS – накнадна обрада интервал од 30 sec. 

и већи 680 
6) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање RINEX 

фајлова 1.490 
7) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање RINEX 

фајлова 870 
8) за сат AGROS RTK – генерисање и достављање архивских 

RINEX фајлова 1.710 
9) за сат AGROS DGPS – генерисање и достављање 

архивских RINEX фајлова 1.000 
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10)  за AGROS аутоматску накнадну обраду:  
(1) за сат GPS RINEX 30 sec, пет перманентних станица, 

прецизне ефемериде 680 
(2) за сат GPS RINEX различит од 30 sec, додатно 50 
(3) за сат више од 5 перманентних станица, додатно 50 
(4) за сат брзе или ултрабрзе ефемериде, додатно 50 
11)  за обраду података на захтев корисника:  
(1) за један генерисани сат за обраду 1.490 
(2) за један сат утрошен за обраду 130 
12)  за комплетан извештај о коришћењу AGROS мреже по 

захтеву корисника, на месечном нивоу 3.260 
За издавање података о тачкама геодетске основе ЗА 

ИЗДАВАЊЕ КООРДИНАТА ТАЧАКА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ, и то:  
1) за тачку Просторне референтне мреже Републике Србије 1.620 
2) за тачку Просторне локалне референтне мреже  1.620 
3) за тачку Државне тригонометријске мреже 1.070 
4) за тачку Градске тригонометријске мреже 1.070 
5) за полигонометријске, полигонске, линијске и мреже 

оријентационих (везаних) тачака:  
(1) за тачку координата x, y 410 
(2) за тачку надморске висине 130 
(3) за тачку описа положаја 100 

5) ЗА ПОЛИГОНОМЕТРИЈСКЕ, ПОЛИГОНСКЕ, 
ЛИНИЈСКЕ И МРЕЖЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ (ВЕЗАНИХ) 
ТАЧАКА 410 
6) за тачку Државне нивелманске мреже 920 
7) за тачку Градске нивелманске мреже 920 
8) за тачку Основне гравиметријске мреже 4.850 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ТАЧКЕ ГЕОДЕТСКЕ И 

ГРАВИМЕТРИЈСКЕ МРЕЖЕ 100 
За обраду података, и то:  
1) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за тачке 

геодетских мрежа (7p+grid) 100 
2) за тачку трансформације координата etrf 2.000-gk за 

граничне (детаљне) тачке (7p+grid) 10 
3) за тачку рачунања ундулације геоида за тачке геодетских 

мрежа (sqm 2.011) 80 
4) за тачку рачунања ундулације геоида за граничне 

(детаљне) тачке (sqm 2.011) 10 
5) за 12 месеци коришћења софтвера за трансформацију 

координата etrf 2.000-gk и рачунање ундулације геоида из геоидног 
модела (sqm 2.011) 16.150 

За обнову тачака геодетске основе, и то:  
1) за тачку астрономско-геодетске, тригонометријске и 

референтне мреже 
60.190 

2) за тачку гравиметријске мреже 27.050 
3) за тачку – полигонометријску, оријентациону (везну) и 

полигонску 
35.410 

4) за репер нивелмана високе тачности и прецизног 
нивелмана 

42.140 

5) за репер градске нивелманске мреже и генералног 
нивелмана 

22.560 

  

НАПОМЕНА:  
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Таксе прописане у ставу 1. овог тарифног броја односе се на 
један ГПС пријемник по једном корисничком налогу. 

 

За сваки наредни ГПС пријемник, када се користи активна 
геодетска референтна основа из става 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 
2) овог тарифног броја, по једном корисничком налогу, плаћа се такса 
у износу умањеном за 10% од прописане таксе. 

 

За једанаести и за сваки наредни ГПС пријемник, по једном 
корисничком налогу, плаћа се такса која је прописана за десети ГПС 
пријемник. 

 

Такса из става 2. овог тарифног броја не плаћа се за увид у 
податке о врсти и броју тачке геодетске основе, односно о 
приближном положају тачке геодетске основе. 

 

Координате за тражену тачку геодетске основе из става 2. овог 
тарифног броја издају се у свим датумима у којима је тачка срачуната. 

 

 
НАПОМЕНА: 
 
ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ У СТАВУ 1. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА 

ОДНОСЕ СЕ НА ЈЕДАН ГПС ПРИЈЕМНИК КОРИСНИКА. 
 

ТАКСА ПРОПИСАНА У СТАВУ 1. ТАЧКА 1) ПОДТАЧКА (1) 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ОБРАЧУНАВАЈУ СЕ НА КРАЈУ СВАКОГ 
КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА БЕЗ ОБЗИРА КАДА ЈЕ У ТОКУ 
КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА КОРИСНИКУ ОМОГУЋЕНА УСЛУГА. 

 

ЗА СВАКИ НАРЕДНИ ГПС ПРИЈЕМНИК, ИСТОГ КОРИСНИКА, 
КАДА СЕ КОРИСТИ АКТИВНА ГЕОДЕТСКА РЕФЕРЕНТНА ОСНОВА 
ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ПОДТАЧКА (5) И ТАЧКА 2) ОВОГ ТАРИФНОГ 
БРОЈА, ПЛАЋА СЕ ТАКСА У ИЗНОСУ УМАЊЕНОМ ЗА 10% ОД 
ПРОПИСАНЕ ТАКСЕ ЗА ПРЕТХОДНИ УРЕЂАЈ. 

 

ЗА ЈЕДАНАЕСТИ И ЗА СВАКИ НАРЕДНИ ГПС ПРИЈЕМНИК, 
ИСТОГ КОРИСНИКА, ПЛАЋА СЕ ТАКСА КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА ЗА 
ДЕСЕТИ ГПС ПРИЈЕМНИК. 

 

ТАКСА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ 
ЗА УВИД У ПОДАТКЕ О ВРСТИ И БРОЈУ ТАЧКЕ ГЕОДЕТСКЕ 
ОСНОВЕ, ОДНОСНО О ПРИБЛИЖНОМ ПОЛОЖАЈУ ТАЧКЕ 
ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ. 

 

КООРДИНАТЕ ЗА ТРАЖЕНУ ТАЧКУ ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ИЗДАЈУ СЕ У СВИМ ДАТУМИМА 
У КОЈИМА ЈЕ ТАЧКА СРАЧУНАТА. 

 

    

 

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 формата А3 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 

1.230 
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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 

3) катастарски план у векторском облику, по dm2 1.320 
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 930 
(2)  за сваку следећу страну формата А4 70 
2) за копију плана катастарске парцеле: 760 
(1)  за једну катастарску парцелу  320 
(2)  за сваку следећу суседну катастарску парцелу 660 
3) за уверење о подацима последњег стања у катастру 

непокретности 930 
4) за уверење о променама на непокретности:  
(1)  за првобитно стање 660 
(2)  за сваку промену 
 

220 
 

4) ЗА УВЕРЕЊЕ О ПРОМЕНАМА НА НЕПОКРЕТНОСТИ:  
(1) ЗА ПРВОБИТНО СТАЊЕ И ДО ТРИ ПРОМЕНЕ 1.060 
(2) ЗА ПРВОБИТНО СТАЊЕ И ОД ЧЕТИРИ ДО ШЕСТ 

ПРОМЕНА  1.690 
(3) ЗА ПРВОБИТНО СТАЊЕ И ПРЕКО ШЕСТ ПРОМЕНА 2.320 
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) 
2.140 

7) за уверење о поседовању непокретности на територији 
Републике Србије, 

350 

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 340 
(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  10.620 

2) за промену на земљишту насталу реализацијом пројекта 
парцелације/препарцелације за потребе експропријације:   
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(1) до 100 преломних тачака експропријационе линије и 
пресечних тачака са границом катастарске парцеле, по тачки 310 

(2) за сваку следећу преломну тачку експропријационе линије и 
пресечну тачку са границом катастарске парцеле 210 

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

(1) за две парцеле новог стања  12.730 
(2) за сваку следећу парцелу новог стања 4.240 
4) за промену насталу изградњом или доградњом објекта:  
(1) за објекат површине до 150 m2 у основи 11.140 
(2) за објекат површине преко 150 до 500 m2 у основи 12.730 
(3) за објекат површине преко 500 m2 у основи 15.920 
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 2.130 
7) за утврђивање катастарске културе и класе земљишта:  

(1) за парцелу до 1 ha 10.620 
(2) за парцелу од 1 ha до 3 ha 16.980 
(3) за парцелу од 3 ha до 8 ha 31.840 
(4) за парцелу од 8 ha до 15 ha 50.940 
(5) за парцелу преко 15 ha, за сваки следећи хектар 1.060 

8) за премеравање катастарске парцеле у поступку 
утврђивања катастарске културе и класе, по делу парцеле новог 
стања 3.710 

9) за обнову границе катастарске парцеле површине:  
(1) до 30 ари 10.290 
(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 10.290 
(2) за сваки метар преко 100 m 70 

11) за идентификацију парцеле са увиђајем на терену, по 
парцели 2.980 

За провођење промена у бази података катастра 
непокретности, и то:  

1) за промену на земљишту насталу деобом 
парцеле:  

(1) за две парцеле новог стања 4.050 
(2) за сваку следећу парцелу новог стања 1.520 
2) за промену на земљишту насталу спајањем 

парцела:  
(1) за две парцеле старог стања 2.020 
(2) за сваку следећу парцелу старог стања 810 
3) за промену насталу:  
(1) изградњом објекта, са уписом имаоца 

права на објекту 5.570 
(2) доградњом објекта, са уписом имаоца 

права на дограђеном делу објекта 5.570 
(3) доградњом објекта, са уписом права на 

дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на 
објекту 2.530 

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  2.530 
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5) за упис посебног дела објекта, са уписом имаоца 
права:  

(1) за један посебан део објекта  4.550 
(2) за сваки следећи посебан део објекта, у 

истом поступку 1.520 
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 300 

7) за упис гаражног места, са уписом имаоца права 2.020 
8) за упис новоформираног посебног дела објекта 

насталог деобом или спајањем посебних делова објекта 2.020 
9) за промену насталу:  
(1) уклањањем објекта 810 
(2) уклањањем дела објекта 2.020 
(3) деобом објекта 2.530 
10)  за промену начина коришћења 

земљишта, по парцели 2.020 
11)  за промену начина коришћења земљишта 

утврђену премеравањем, по делу парцеле 5.300 
12)  за промену имаоца права на 

непокретности:  
(1) на основу једне исправе 5.060 
(2) за сваку следећу исправу којом се доказује 

правни континуитет у односу на уписаног имаоца права 1.520 
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 300 

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 3.040 

15)  за упис права својине већ уписаног 
држаоца, по захтеву 2.530 

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

(1) до 6.000.000,00 динара 21.230 
(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара  53.070 
(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара 106.140 
(4) преко 60.000.000,00 динара 159.200 
17)  упис стварних и личних службености 2.230 
18) за упис уговорног права прече куповине, 

права откупа и права прекупа или права закупа, по 
исправи 3.500 

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

издржавању, по исправи 3.040 
(2)  које се односе на личност, по исправи 740 
(3) које се односе на непокретности, по 

исправи 3.500 
20) за брисање уписа:  
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(1) хипотеке, по исправи 3.500 
(2) стварних и личних службености, по 

исправи 690 
(3) уговорног права прече куповине, права 

откупа и права прекупа и права закупа, по исправи 860 
(4) забележбе, по исправи 860 
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 530 

22) за промену података о уписаној хипотеци 
(поверилац, дужник, непокретност, рок отплате, каматна 
стопа, грејс период, валута), по хипотеци 2.760 

23) за промену података о уписаном објекту, 
односно посебном делу објекта (намена, површина, 
структура), по објекту/посебном делу објекта 830 

  
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. 
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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. 

 

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%. 

 

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 8.740 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 7.090 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 5.870 

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

(1)за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 7.870 
(2)за снимак резолуције од 10 до 20 cm 6.380 
(3)за снимак резолуције веће од 20 cm 5.280 
3) за аерофотограметријске „frame” снимке са 

четири канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 6.110 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 4.970 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 4.110 
4) за аерофотограметријске „frame” снимке са три 

канала боје, од 500 до 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 5.510 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 4.460 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 3.690 
5) за аерофотограметријске „frame” снимке са 

четири канала боје, преко 5.000 снимака:  
(1) за снимак резолуције мање или једнаке 10 cm 4.370 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.550 
(3) за снимак резолуције веће од 20 cm 2.930 
6) за аерофотограметријске „frame” снимке са три 

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

cm 3.940 
(2) за снимак резолуције од 10 до 20 cm 3.200 
(3)  за снимак резолуције веће од 20 cm 2.640 
7) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, до 

1.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 3.870 



148 

(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 2.050 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 970 
8) за аерофотограметријске „pushbroom” снимке, од 

1.000 до 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 2.710 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.440 
(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 1.940 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.020 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 480 
10) за скенирани аерофотограметријски 

снимак, црно-бели 4.270 
За издавање ортофотоа, и то:  

1) за дигитални ортофото, до 1.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 3.060 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.790 
(3) за један km² резолуције веће од 20 cm, по 

km² 980 
2) за дигитални ортофото, од 1.000 до 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 2.130 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.260 
(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 1.530 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 900 
(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 4.540 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 2.710 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 1.400 
5) за дигитални „true” ортофото, од 1.000 до 40.000 

km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 3.190 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.900 
(3) резолуције веће од 20 cm, по km² 980 
6) за дигитални „true” ортофото, преко 40.000 km²:  
(1) резолуције мање или једнаке 10 cm, по 

km² 2.280 
(2) резолуције од 10 до 20 cm, по km² 1.360 
(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 10.770 
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(2) за дигитални модел терена, димензија 
грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km²  3.880 

(3) за дигитални модел терена, димензија 
грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 2.600 

(4) за дигитални модел терена, димензија 
грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.650 

2) за дигитални модел терена, од 1.000 до 40.000 
km²:  

(1) за дигитални модел терена, димензија 
грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 7.550 

(2) за дигитални модел терена, димензија 
грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 2.710 

(3) за дигитални модел терена, димензија 
грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.810 

(4) за дигитални модел терена, димензија 
грида 25 m, тачности ±1,6 m, по km² 1.150 

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

грида 1 m, тачности ±15 cm, по km² 5.380 
(2) за дигитални модел терена, димензија 

грида 5 m, тачности ± 40 cm, по km² 1.940 
(3) за дигитални модел терена, димензија 

грида 10 m, тачности ± 80 cm, по km² 1.300 
(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 2.710 
2) за топографску карту размере 1:20.000 (аналогни 

облик), по листу карте 3.060 
3) за основну државну карту размере 1:5.000 или 

1:10.000 (геореференцирана), по листу карте 2.540 
4) за топографску карту размере 1:20.000 

(геореференциране), по листу карте 2.860 
5) за основни топографски модел за размеру 

1:5.000 (векторски облик):  
(1)  за све теме, по km² 4.890 
(2)  за тему Рељеф, по km² 820 
(3)  за тему Објекти, по km² 1.070 
(4)  за тему Саобраћај, по km² 1.070 
(5)  за тему Хидрографија, по km² 820 
(6)  за тему Земљишни покривач, по km² 640 
(7)  за тему Географска и друга имена и ознаке, по 

km² 440 
6) за основни топографски модел за размеру 

1:20.000 (векторски облик):  
(1)  за све теме, по km² 780 
(2)  за тему Рељеф, по km² 130 
(3)  за тему Објекти, по km² 160 
(4)  за тему Саобраћај, по km² 160 
(5)  за тему Хидрографија, по km² 130 
(6)  за тему Земљишни покривач, по km² 100 
(7)  за тему Географска и друга имена и ознаке, по 

km² 70 
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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 2.710 

2) ЗА ТОПОГРАФСКУ КАРТУ РАЗМЕРЕ 1:20.000 
(АНАЛОГНИ ОБЛИК), ПО ЛИСТУ КАРТЕ 3.060 

3) ЗА ТОПОГРАФСКУ КАРТУ РАЗМЕРЕ 1:250.000 
(АНАЛОГНИ ОБЛИК), ПО ЛИСТУ КАРТЕ 3.200 

4) ЗА ОСНОВНУ ДРЖАВНУ КАРТУ РАЗМЕРЕ 
1:5.000 ИЛИ 1:10.000 (ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНА), ПО ЛИСТУ 
КАРТЕ 2.540 

5) ЗА ТОПОГРАФСКУ КАРТУ РАЗМЕРЕ 1:20.000 
(ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНЕ), ПО ЛИСТУ КАРТЕ 2.860 

6) ЗА ТОПОГРАФСКУ КАРТУ РАЗМЕРЕ 1:250.000 
(ГЕОРЕФЕРЕНЦИРАНА), ПО ЛИСТУ КАРТЕ 2.900 

7) ЗА ОСНОВНИ ТОПОГРАФСКИ МОДЕЛ ЗА 
РАЗМЕРУ 1:5.000 (ВЕКТОРСКИ ОБЛИК):  

(1) ЗА СВЕ ТЕМЕ, ПО KM² 4.890 
(2)ЗА ТЕМУ РЕЉЕФ, ПО KM² 820 
(3) ЗА ТЕМУ ОБЈЕКТИ, ПО KM² 1.150 
(4) ЗА ТЕМУ САОБРАЋАЈ, ПО KM² 1.150 
(5) ЗА ТЕМУ ХИДРОГРАФИЈА, ПО KM² 1.150 
(6) ЗА ТЕМУ ЗЕМЉИШНИ ПОКРИВАЧ, ПО KM² 640 
(7)ЗА ТЕМУ ВОДОВИ (НАДЗЕМНИ), ПО КМ2 640 

8) ЗА ОСНОВНИ ТОПОГРАФСКИ МОДЕЛ ЗА 
РАЗМЕРУ 1:20.000 (ВЕКТОРСКИ ОБЛИК):  

(1) ЗА СВЕ ТЕМЕ, ПО KM² 780 
(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 
(6) ЗА ТЕМУ ЗЕМЉИШНИ ПОКРИВАЧ, ПО KM² 10 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА РЕГИСТРА ГЕОГРАФСКИХ 

ИМЕНА, У ВЕКТОРСКОМ ОБЛИКУ, И ТО:  
1) ПОДАЦИ РЕГИСТРА ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА (ТАЧКА):  

(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 
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(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, КМ2, ЛИСТ КАРТЕ).  

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) 4.370 
2) свет, политичко-географска карта (138 х 99 cm) 3.290 
3) источна полулопта, географска карта (99 х 142 

cm) 
3.290 

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

3.290 

5) Европа, географска карта (158 х 136 cm) 3.830 
6) Средоземље, географска карта (132 х 88,5 cm) 2.410 
7) Азија, географска карта (141 x 136 cm) 4.370 
8) Африка, географска карта (134,5 х 139 cm) 4.370 
9) Северна Америка, географска карта (97,5 x 136 

cm) 
3.290 

10) Јужна Америка, географска карта (94 x 135 cm) 3.290 
11) Аустралија и Океанија, географска карта (162 x 

137 cm) 
3.830 

12) Балканско полуострво, географска карта (98 x 
118 cm) 

2.410 

13) Србија, географска карта (128 x 174 cm) 3.830 
14) Црна Гора, географска карта (97,5 x 138,5 cm) 3.290 
15) Војводина, географска карта (121 x 99 cm) 3.290 
16) Београд, зидни план (152 x 207 cm) 6.570 
17) Београд, фотокарта (186 x 198 cm) 8.750 
18) Босна и Херцеговина, географска карта (106 x 99 

cm) 
2.730 

19) административна карта Србије (116 x 168 cm) 4.370 
20) тематске карте – Геомагнетска карта СР 

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

4.370 
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21) тематске карте – Геомагнетска карта Србије за 
одређену епоху у формату до А3 за одређену епоху (после 
1960. године) 

4.370 

22) СРБИЈА, ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКА КАРТА П 
1:300 000 000 (126×171 CM) 3.830 

За издавање зидних историјских карата, и то:  
1) Српске земље од IX до XII века 2.730 
2) Српске земље у другој половини XII и првој 

половини XIII века 
2.730 

3) Србија 1282–1321. године 2.730  
4) Српске државе половином XIV века 2.730 
5) Српске државе и области 1356–1371. године 2.730 
6) Српске државе и области 1373–1395. године 2.730 
7) Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој 

четвртини XV века 
2.730 

8) Српска деспотовина и Краљевина Босна 
половином XV века 

2.730 

9) Црна Гора од XVIII века до 1913. године 2.730 
10) Европа половином XIV века 2.730 
11) Европа у другој половини XV века 2.730 
12) Војна крајина крајем XVIII века 2.730 
13) Европска Турска у XVI и XVII веку 2.730 
14) Србија 1804–1833. године 2.730 
15) Србија 1876–1885. године 2.730 
16) Србија у Балканским ратовима 1912–1913. 

године 
2.730 

17) Привреда Србије до 1912. године 2.730 
18) Црна Гора 1913. године 2.730 
19) Османско царство у XIX и почетком XX века 2.730 
20) Османско царство од XVI до XVIII века 2.730 
21) Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века 2.730 
22) Хабзбуршка монархија у XIX веку 2.730 
23) Венеција од XV–XVIII века 2.730 
24) Европа од XVI–XVIII века 2.730 
25) Европа у XIX веку 2.730 
26) Римско царство у доба цара Трајана 2.730 
27) Римско царство у IV веку после Христа 2.730 
28) Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата 2.730 
29) Освајања Александра Македонског и земље 

истока 
2.730 

30) Први светски рат 2.730 
31) Други светски рат 2.730 
32) Велика географска открића 2.730 
33) МАРИЧКА БИТКА И ПОСЛЕДИЦЕ 2.730 
34) БОЈ НА КОСОВУ 2.730 
35) НАПОЛЕОНОВА ОСВАЈАЊА 2.730 

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 
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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 ГЕОГРАФСКИХ, ТУРИСТИЧКИХ, 
ИСТОРИЈСКИХ И НЕМИХ КАРАТА, И ТО:  

1) ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКА КАРТА СРБИЈЕ РАЗМЕРЕ 
1:300 000 3.500 

2) КАРТА ДО ФОРМАТА Б2 1.500 
3) КАРТА ДО ФОРМАТА Б1 3.000 
4) КАРТА ВЕЋА ОД ФОРМАТА Б1 6.000 
  

НАПОМЕНА:  
 
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%.  
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Тарифни број 215и  

За приступ подацима катастра непокретности путем интернета 
– увид у базу података катастра непокретности (претплатнички 
сервис), по упиту 110 

За приступ подацима путем WMS сервиса, и то:  
1) за просторне податке катастра непокретности 

(дигитални катастарски план) – месец дана приступа 10.950 
2) за просторне податке адресног регистра – месец 

дана приступа 10.950 
3) за дигитални ортофото – месец дана приступа 16.410 
4) за регистар просторних јединица (границе свих 

просторних јединица) – месец дана приступа:  
(1)  за Републику 10.950 
(2)  за аутономну покрајину 5.460 
(3)  за управни округ 3.290 
(4)  за општину 1.640 

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 20.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 УПИТА 120 
2) WMS ПРИЛАГОЂЕНИ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС НИГП-А:  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 200.000 УПИТА 
МЕСЕЧНО 36.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1000 УПИТА  120 
3) WMТS СТАНДАРД СЕРВИС НИГП-А  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 200.000 УПИТА 

МЕСЕЧНО 20.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 УПИТА 120 
4) WMТS КОРИСНИЧКИ ПРИЛАГОЂЕНИ СЕРВИС НИГП-А  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 200.000 УПИТА 

МЕСЕЧНО 36.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 УПИТА 120 
5) WfS СТАНДАРД СЕРВИС НИГП-А  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 200.000 УПИТА 

МЕСЕЧНО 180.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 УПИТА 900 
6) REST СТАНДАРД СЕРВИС НИГП-А:  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 300.000 УПИТА 
МЕСЕЧНО 180.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1000 УПИТА  900 
7) REST КОРИСНИЧКИ ПРИЛАГОЂЕНИ СЕРВИС НИГП-А  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 300.000 УПИТА 

МЕСЕЧНО 360.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 УПИТА 900 
8) DOWNLOAD ВЕКТОР СЕРВИС НИГП-А  
(1) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ДО 10.000 ПРЕУЗИМАЊА 

МЕСЕЧНО 180.000 
(2) ЗА СВАКИХ СЛЕДЕЋИХ 1.000 ПРЕУЗИМАЊА 15.000 
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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) 10.430 

ЗА ПРИСТУП ПОДАЦИМА ПУТЕМ WEB СЕРВИСА, ЗА 
ПОДАТКЕ ИЗ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА – МЕСЕЦ ДАНА ПРИСТУПА 10.500 

  
НАПОМЕНА: 
  

Такса из става 1. овог тарифног броја не плаћа се за увид у 
податке катастра непокретности о парцели, о објекту, о посебном делу 
објекта, о имаоцу права (име и презиме/назив, место 
становања/седиште), о врсти права, облику својине, обиму права и 
уделу, о постојању терета (врста терета и датум уписа терета) и о 
постојању забележбе (датум, број предмета и опис).  

Такса из става 2. тачка 1) овог тарифног броја увећава се по 
km² 40 

Такса из става 2. тачка 2) овог тарифног броја увећава се за 
сваких 1.000 кућних бројева 40 

Такса из става 2. тачка 3) овог тарифног броја увећава се за 
сваких 10 km² 20 

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

Ако се приступ подацима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја 
уговара за период од шест месеци, укупан износ таксе умањује се за 
10%.  

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%.  
 
НАПОМЕНА: 

ТАКСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА НЕ ПЛАЋА СЕ 
ЗА ЈАВНИ УВИД У ПОДАТКЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ.  

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. 
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XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

XXIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И ПРОМЕТА 
ДУВАНА 

XXIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И 
ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ДУВАНСКИХ 

ПРОИЗВОДА 

 

Тарифни број 222.  

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова, за:  
1) обављање производње и обраде дувана 2.780 
1А) ОБАВЉАЊЕ ПРЕРАДЕ ДУВАНА 83.300 
2) обављање производње дуванских производа и испуњености 

услова за право учешћа на јавном тендеру за добијање дозволе за 
обављање производње тих производа 833.080 

3) обављање увоза дувана, односно обрађеног дувана, 
односно дуванских производа         83.300 

4) обављање извоза дувана, односно обрађеног дувана, 
односно дуванских производа 2.780 

3) ОБАВЉАЊЕ УВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, 
ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА         83.300 

4) ОБАВЉАЊЕ ИЗВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, 
ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 2.780 

5) обављање трговине на велико дуванским производима 83.300 
6) обављање трговине на мало дуванским производима, по 

објекту              280 

Тарифни број 223. 

За упис у сваки од регистара који се води код Управе за дуван         2.780 
За упис промене у сваком од регистара из става 1. овог 

тарифног броја 840 
За брисање из сваког од регистара из става 1. овог тарифног 

броја, осим из Регистра о маркама дуванских производа које су 
стављене у промет у Републици Србији, по захтеву лица на које се 
односе подаци из тих регистара 

 
840 

За оверену копију извода ИЗВОД о упису у Регистар о маркама 
дуванских производа 2.780 

За упис промене у Евиденциону листу трговаца на мало 
дуванским производима              280 

За дупликат решења Управе за дуван 280 

 

XXIXБ СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ТАРИФНИ БРОЈ 223Г  
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА 

ИНСПЕКТОРА, ОДНОСНО ПОНОВНО ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА (ПО КАНДИДАТУ) 7.500 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА 
ЗА ИНСПЕКТОРА (ПО КАНДИДАТУ) 4.000 
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XXIXВ СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

ТАРИФНИ БРОЈ 223Д  
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ 

ВОДИЧА ИЗ ПРЕДМЕТА СТРАНИ ЈЕЗИК 3.000 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА 15.000 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ 

ПРАТИОЦА ИЗ ПРЕДМЕТА СТРАНИ ЈЕЗИК 3.000 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА 6.000 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТА КОЈИ ЈЕ 

ПОЛОЖИО СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА, А КОЈИ 
ПОЛАЖЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ТУРИСТИЧКОГ 
ВОДИЧА 9.000 

ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ 
ИСПИТУ ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА, ОДНОСНО ТУРИСТИЧКОГ 
ПРАТИОЦА 300 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА, 
ОДНОСНО ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА 300 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 223Ђ 

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА:  
1. ЗА ХОТЕЛЕ, ГАРНИ ХОТЕЛЕ, АПАРТ ХОТЕЛЕ, МОТЕЛЕ, 

ПАНСИОНЕ И ТУРИСТИЧКА НАСЕЉА:   
(1) ПРЕКО 200 ЛЕЖАЈА 45.000 
(2) ОД 101 ДО 200 ЛЕЖАЈА 35.000 
(3) ОД 50 ДО 100 ЛЕЖАЈА 25.000 
(4) ДО 50 ЛЕЖАЈА 15.000 
2. ЗА КАМПОВЕ:  
(1) ПРЕКО 60 КАМП ПАРЦЕЛА 35.000 
(2) ОД 30 ДО 60 КАМП ПАРЦЕЛА  25.000 
(3) ОД 15 ДО 30 КАМП ПАРЦЕЛА 12.500 
3. ЗА МАРИНЕ:  
(1) ПРЕКО 200 ВЕЗОВА 35.000 
(2) ОД 100 ДО 200 ВЕЗОВА  25.000 
(3) ОД 50 ДО 100 ВЕЗОВА 12.500 
4. ЗА ЛОВАЧКЕ ВИЛЕ 12.500 
5. ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ХОТЕЛА (ПОСЛОВНИ ХОТЕЛ, 

КОНГРЕСНИ ХОТЕЛ, ПОРОДИЧНИ ХОТЕЛ, СПОРТСКИ ХОТЕЛ И 
SPA-WELLNESS ХОТЕЛ) 10.000 

  
НАПОМЕНА: 
ЗА ВРСТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА: КУЋА, АПАРТМАН, 

СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО, НЕ ПЛАЋА СЕ 
ТАКСА ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА 
КАТЕГОРИЈЕ.  
 

ТАРИФНИ БРОЈ 229 
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ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ЛОБИСТУ И ИЗДАВАЊЕ 
УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНОЈ ОБУЦИ ЗА ЛОБИСТУ 

 
44.270 

ТАРИФНИ БРОЈ 230 
 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА, 
ОДНОСНО ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ 
МИЛИЦИОНАРА (ПО КАНДИДАТУ) 7.500 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ 
МИЛИЦИОНАРА (ПО КАНДИДАТУ) 4.000 

 

САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 70. 

 УСКЛАЂИВАЊЕ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА ТАКСИ ПРОПИСАНИХ ОВИМ 
ЗАКОНОМ, ИЗВРШИЋЕ СЕ У 2020. 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 2020. 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 71. 

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ 
ОДРЕДБЕ: 

1) ЧЛАНА 13. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РСˮ, БРOJ 87/18), У ДЕЛУ КОЈИМ ЈЕ ПРОПИСАНО ДА НАКНАДУ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ЛОБИСТУ ПРОПИСУЈЕ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ ЗА 
БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ; 

2) ЧЛАНА 4. СТАВ 1. УРЕДБЕ О ВРСТАМА УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖЕНЕ 
УСЛУГЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРOJ 51/19);  

3) ЧЛ. 27. И 28. ПРАВИЛНИКА О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА И ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РСˮ, БРОЈ 102/15); 

4) ЧЛАНА 13А СТ. 2, 4. И 5. ПРАВИЛНИКА О ПРОСТОРНИМ И 
ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
УСЛОВИМА СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ, ПРОГРАМУ, 
САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА РАД У ЗАПОШЉАВАЊУ 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БР. 98/09, 100/12, 65/14 И 11/18). 

ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ: 
 1) УРЕДБА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕРАВАЊА МЕРИЛА, МЕТРОЛОШКИХ ЕКСПЕРТИЗА, 
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ИСПИТИВАЊА ТИПА МЕРИЛА, ИСПИТИВАЊА ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИХ 
ПРОИЗВОДА И ДРУГИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЈЕ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БР. 68/10, 72/10 И 50/13); 
 2) УРЕДБА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У ВЕЗИ СА ИСПИТИВАЊЕМ И ЖИГОСАЊЕМ 
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”,  БРOJ 
50/13); 
 3) УРЕДБА О ВИСИНИ И ВРСТИ ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ 
РАЗВРСТАВАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КАТЕГОРИЈЕ, У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ЊИХОВЕ ВРСТЕ, ПОДВРСТЕ И ВЕЛИЧИНЕ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РСˮ, БРОЈ 69/11); 
 4) ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА 
ЗАШТИТУ БИЉА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”,  БР. 113/13 И 30/14); 

5) ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА 
ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РС”,  БР. 113/13 И 30/14); 

6) ОДЛУКА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПОКРИЋЕ 
ТРОШКОВА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА И ЊИХОВИХ ПРЕРАЂЕВИНА НАМЕЊЕНИХ УВОЗУ, ОДНОСНО 
ИЗВОЗУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ”,  БР. 62/97 И 55/98); 

7) ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 
УЗОРАКА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА УЗЕТИХ 
ТОКОМ СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РСˮ, БРOJ 113/13); 

8) ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ 
ПРЕГЛЕДЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 113/13); 

9) ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА ИСПИТИВАЊА СОРТИ И 
ГОДИШЊИМ ТРОШКОВИМА ОДРЖАВАЊА ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА 
БИЉНИХ СОРТИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”,  БРOJ 98/13); 

10)  ОДЛУКА О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И 
КРИТЕРИЈУМА ЗА СТАВЉАЊЕ ЛЕКА НА ЛИСТУ ЛЕКОВА, ИЗМЕНУ И 
ДОПУНУ ЛИСТЕ ЛЕКОВА, ОДНОСНО СКИДАЊЕ ЛЕКА СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 28/14 И 105/14). 

 
ЧЛАН 72. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ 
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 57. ОВОГ ЗАКОНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 
2020. ГОДИНЕ. 
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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 
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Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
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. 
 
 


