
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

Члан 1. 

У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник 
РС”, бр. 43/03, 51/03-исправка, 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 и 45/15), у члану 19. став 1. тачка 6) после речи: „породици са децом” 
додају се запета и речи: „као и за списе и радње у поступку остваривања права 
жртава породичног насиља;”. 

Члан 2.  

У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за 
списе и радње органа у Републици Србији, у Тарифном броју 2. став 2. после 
речи: „предузетнику” додају се запета и речи: „односно физичком лицу 
уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, 
уређену посебним прописом”. 

Члан 3.  

Тарифни број 38. брише се. 

Члан 4.  

У Тарифном броју 42. ст. 1. и 2. бришу се. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 1, речи: „За дозволу за 
обављање оспособљавања кандидата за возаче” замењују се речима: „За 
решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за 
обављање оспособљавања кандидата за возаче”. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 2. и 3. 

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова приликом 
промене полигона, учионице, односно места извођења полигонске радње 
„заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, плаћа се такса у износу 
од 50% од таксе прописане ставом 1. oвог тарифног броја.” 

Члан 5.  

У Тарифном броју 43. став 1. брише се. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 1, речи: „За решење по захтеву 
за давање овлашћења за вршење техничких прегледа возила”, замењују се 
речима: „За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за давање 
овлашћења за вршење техничког прегледа возила”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. бришу се. 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 2, 3. и 4. 
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Члан 6.  

После Тарифног броја 43. додају се тарифни бр. 43а, 43б, 43в и 43г, који 
гласе: 

„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 42.000 

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  52.000 

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  42.000 

  

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 43б 

За решење које се доноси по захтеву, и то: 

1) за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику за 
вршење послова приватног обезбеђења 75.000 

2) за издавање лиценце физичком лицу за вршење послова 
приватног обезбеђења  2.500 

  

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.  
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Тарифни број 43в 

За решење које се доноси по захтеву, и то: 

1) за издавање лиценце правном лицу за обављање детективске 
делатности 50.000 

2) за издавање лиценце предузетнику за обављање детективске 
делатности 25.000 

3) за издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских 
послова  2.500 

  

НАПОМЕНА: 

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику 
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. 5.000 

  

Тарифни број 43г 

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за вршење 
детективских послова  25.000 

За пријаву за полагање стручног испита за детектива 7.500”. 

  

Члан 7.  

У Тарифном броју 46. тачка 2) после речи: „документацију” додају сe 
запета и речи: „односно на план заштите од пожара”. 

У тачки 6) после речи: „материја” додају се запета и речи: „односно по 
захтеву за давање овлашћења правном лицу за израду главног пројекта 
заштите од пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 
обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера 
заштите од пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 
уговорно обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима 
разврстаним у категорије угрожености од пожара”. 
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Додаје се став 2, који гласи: 

„За решење из области заштите од пожара које се доноси по 
захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу за 
обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера 
заштите од пожара  20.600”. 

  

Члан 8.  

У Тарифном броју 46а додају се ст. 8. и 9, који гласе:  

„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 30.600 

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за 
изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности на 
техничку документацију  15.850”. 

  

Члан 9.  

У Тарифном броју 47. став 1. тач. 1) и 3) бришу се. 

У тачки 7) речи: „за бављење пословима сервисирања опреме у области 
противпожарне заштите” замењују се речима: „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”. 

Додаје се тачка 10), која гласи: 

„10) за давање сагласности на програм основне обуке запослених 
из области заштите од пожара  2.340”. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3, који постаје став 2, мења се и гласи: 

„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 3.040”. 

После досадашњег става 3, који постаје став 2, додаје се нови став 3, 
који гласи: 
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„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  1.640”. 

  

Члан 10. 

У Тарифном броју 135. став 3. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која 
гласи: 

„5а) за извођење рударских радова по рударском пројекту на 
истраживању чврстих минералних сировина 57.290”. 

У тачки 8) речи: „гасовода и” бришу се. 

Додају се тач. 14) и 15), које гласе: 

„14) за издавање одобрења за пренос одобрења за експлоатацију 
резерви минералних сировина и пратећих одобрења за извођење радова и 
за употребу рударских објеката (одобрење за извођење радова и 
одобрењe за употребу рударских објеката)  34.370 

15) за издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање 
минералних сировина и подземних вода  34.370”. 

  

Додаје се Напомена, која гласи: 

„НАПОМЕНА: 

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

Члан 11. 

После Тарифног броја 135. додају се тарифни бр. 135а и 135б, који 
гласе: 

„Тарифни број 135а 

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

обичне воде: 

(1) до 10 l/сeкунди 29.240 

(2) преко 10 l/сeкунди до 100 l/сeкунди 43.860 

(3) преко 100 l/сeкунди 58.460 

2) минералне воде: 

(1) до 5 l/сeкунди 43.860 

(2) преко 5 l/сeкунди до 10 l/сeкунди 58.460 
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(3) преко 10 l/сeкунди 87.680 

  

Тарифни број 135б 

За решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних 
резерви подземних вода 76.380”. 

  

Члан 12. 

Тарифни бр. 136, 137. и 138. бришу се. 

Члан 13. 

У Тарифном броју 139. став 2. мења се и гласи:  

„За решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских 
објеката – 0,03% на предрачунску вредност изградње”.   

Додаје се став 3, који гласи: 

„За решење којим се продужава важност енергетске дозволе - 0,01% на 
предрачунску вредност изградње”. 

У Напомени став 1. после речи: „радовима” додају се речи: „из ст. 2. и 3. 
овог тарифног броја”. 

Члан 14.  

У Тарифном броју 140. став 1. после речи: „извештаја” додају се речи: 
„надлежног инспектора”. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„За издавање извештаја надлежног инспектора по захтеву за 
утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким 
прописима, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима 
о заштити животне средине за потребе издавања сагласности за 
складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних 
средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава 29.240”. 

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:  

„За издавање извештаја по захтеву за утврђивање испуњености 
услова у погледу стручног кадра за обављање послова техничког 
руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, односно услова 
у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица за обављање 
послова на одржавању енергетских објеката, као и послова руковаоца у 
тим објектима, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске 
делатности  4.390”. 
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Члан 15.  

После Тарифног броја 140. додају се тарифни бр. 140а, 140б и 140в, који 
гласе: 

„Тарифни број 140а 

За захтев правног лица за доношење одлуке о сертификацији 
оператора преносног, односно транспортног система и сертификацији 
оператора преносног система, односно транспортног система у вези са 
трећим земљама 11.460 

За одлуку о сертификацији оператора преносног, односно 
транспортног система и сертификацији оператора преносног система, 
односно транспортног система у вези са трећим земљама 114.600 

Тарифни број 140б 

За захтев за издавање акта о изузећу за нове интерконективне 
далеководе у области електричне енергије, нову инфраструктуру у области  
природног гаса и обавезе „узми или плати” 11.460 

За акт о изузећу за нове интерконективне далеководе у области 
електричне енергије, нову инфраструктуру у области  природног гаса и 
обавезе „узми или плати” 114.600 

Тарифни број 140в 

За захтев за издавање решења којим се даје сагласност за 
складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних 
средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава 11.460 

За издавање решења којим се даје сагласност за складиштење 
нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног 
капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних 
средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава                                                              34.400”. 

  

Члан 16.  

Тарифни број 141. мења се и гласи: 

„Тарифни број 141. 

За захтев за издавање решења о стицању статуса привременог 
повлашћеног произвођача електричне енергије 1.910 

За решење којим се стиче статус привременог повлашћеног 
произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране 
и износи:  

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више 23.680 

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW 2.290 
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За захтев за издавање решења којим се продужава важење статуса 
привременог повлашћеног произвођача електричне енергије 1.140 

За решење којим се продужава важење статуса привременог 
повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане 
снаге електране и износи:  

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више 11.460 

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW 1.530 

За захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног 
произвођача електричне енергије 1.140 

За решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача 
електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:  

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више 11.460 

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW 1.530 

За захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача 
електричне енергије из обновљивих извора енергије  1.140 

За решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије 
из обновљивих извора енергије 1.910”. 

  

Члан 17. 

Тарифни број 142. мења се и гласи: 

„Тарифни број 142. 

За полагање испита за енергетског менаџера 2.670 

За полагање испита за обављање послова овлашћеног енергетског 
саветника 2.670 

За издавање уверења о положеном испиту за енергетског менаџера 380 

За издавање уверења о положеном испиту за обављање послова 
овлашћеног енергетског саветника 380 

За издавање лиценце за обављање послова енергетског менаџера 760 

За издавање, односно продужење лиценце за обављање послова 
овлашћеног енергетског саветника 760”. 
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Члан 18.  

После Тарифног броја 157. додајe се Тарифни број 157а, који гласи: 

„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   22.810 

2) мишљење у поступку издавања водних услова за експлоатацију 
речног наноса 10.930 

3) мишљење у поступку издавања водне сагласности за 
експлоатацију речног наноса 27.280 

  

НАПОМЕНА: 

Такса из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се пре издавања 
локацијских услова у оквиру обједињене процедуре. 

Такса из тач. 2) и 3) овог тарифног броја плаћа се након пријема 
обавештења о испуњености услова за издавање списа.” 

 

Члан 19.  

После Тарифног броја 162. додају се глава XVIIIA и Тарифни број 162а, 
који гласе: 

„XVIIIA СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 
ОПАСНОГ ТЕРЕТА 

Тарифни број 162а 

За решење по захтеву за издавање одобрења за тип амбалаже, 
односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета 47.500 

За решење о провери испуњености услова и издавање лиценце 
привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање 
кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета 63.750 

За решење по захтеву за издавање овлашћења стручном лицу 30.530 

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 
друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање 
кандидата за лице са сертификатом ADN 41.400 

За решење по захтеву за издавање овлашћења привредном 
друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање 

41.400 
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кандидата за возача возила за транспорт опасног терета 

За решење по захтеву за издавање дозволe за транспорт 
радиоактивног терета која важи до шест месеци 13.570”. 

  

Члан 20. 

У Тарифном броју 172. тачка 3) речи: „нострификацију, 
еквиваленцију, односно” бришу се. 

Додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) издавање одобрења другој организацији ради стицања статуса 
јавно признатог организатора активности образовања одраслих, за сваки 
програм, односно активност образовања одраслих 

25.
000”. 

 

25.000”. 

  

Члан 21.  

Тарифни број 187. брише се. 

Члан 22.  

Тарифни број 202. брише се. 

Члан 23.  

У Тарифном броју 209. пoсле речи: „корисника” додају се запета и речи: 
„односно других пружалаца услуга социјалне заштите, као и за утврђивање 
испуњености услова за пружање услуга дневног боравка, помоћи у кући, 
свратишта, личног пратиоца детета, становања уз подршку и персоналне 
асистенције”. 

Члан 24. 

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

Члан 25. 

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, 
извршиће се у 2016. 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 2016. 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 26. 

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

 
            I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 

члана 97. тач. 15. и 16. Устава Републике Србије, према којима Република 
Србија уређује и обезбеђује, између осталог, финансирање остваривања права 
и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом, као и рад 
републичких органа. 

 
                       II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
   
 • Проблеми које би закон требало 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.  

У периоду од последњих измена и допуна Закона о републичким 
административним таксама („Службени гласник РС”, број 50/11 и „Службени 
гласник РС”, бр. 93/12 и 65/13-др. закон), донет је одређени број прописа у 
чијем спровођењу се врше радње, односно доносе списи за које се републичке 
административне таксе плаћају. С тим у вези, одређени број министарстава 
доставио је иницијативе за измену и допуну Закона о републичким 
административним таксама, и то: Министарство унутрашњих послова, 
Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и др. 

Министарство унутрашњих послова, у циљу доследне примене Закона о 
путним исправама („Службени гласник РС”, бр. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 и 
62/14), предлaже да се у Одељку А Тарифе републичких административних 
такси (у даљем тексту: Тарифе), брише Тарифни број 38. којим су прописане 
републичке административне таксе за списе и радње код органа у вези са 
издавањем виза које се издају држављанима Републике Србије и које 
представљају одобрење за путовање грађана у иностранство, а уносе се у 
путну исправу, у прописаним случајевима (виза „Б” која се издаје за бродарску и 
поморску књижицу, виза „М” која се издаје на основу међународног споразума и 
виза „Ц” која се издаје на путну исправу службеног особља). Правни основ 
садржан је у Закону о изменама и допунама Закона о путним исправама 
(„Службени гласник РС”, број 62/14) којим су укинуте поморска и бродарска 
књижица снабдевена визом, као врста путне исправе, као и виза на путну 
исправу службеног особља у међународном саобраћају издата на основу 
међународног уговора. 

Поред тога, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), као и 
подзаконских аката донетих на основу тог закона, предлаже се измена и допуна 
Тарифног броја 42. Одељка А Тарифе, тако што се бришу ст. 1. и 2. тог 
тарифног броја. Наиме, од 25. октобра 2012. године стари Закон о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник СРС”, бр. 53/82, 15/84, 5/86 и 21/90 
и „Службени гласник РС”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05) и 
подзаконски акти: Правилник о условима за рад центара за обуку возача 
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(„Службени гласник СРС”, бр. 2/83 и 29/86-УСС) и Правилник о наставном плану 
и програму центара за обуку возача и евиденцијама које ти центри воде 
(„Службени гласник СРС”, број 2/83 и „Службени гласник РС”, број 14/97), 
престали су да се примењују и то Министарство унутрашњих послова не 
решава по захтевима за давање сагласности на наставни план и програм за 
обуку кандидата за возаче моторних возила и возаче трактора и не доноси 
решења по захтеву за утврђивање испуњености услова за рад центра за обуку 
возача, а за које акте су наведеним тарифним бројем прописане таксе. 

Такође, с тим у вези, предлаже се измена досадашњег става 3. тог 
тарифног броја, у смислу усаглашавања списа и радњи које орган доноси, 
односно врши са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
Правни основ садржан је у одредби члана 207. став 1. тог закона којом је 
прописано да оспособљавање кандидата за возаче, може да обавља само 
привредно друштво или средња стручна школа у својој организационој 
јединици, који испуњавају прописане услове и који за то добију дозволу. 
Дозволу из става 1. тог члана издаје Министарство унутрашњих послова. С тим 
у вези, предлаже се да се такса пропише за решење по захтеву за утврђивање 
испуњености услова за издавање дозволе за обављање оспособљавања 
кандидата за возаче. Предлaже се и додавање напомене уз тај тарифни број 
којом је прописано да се за решење по захтеву за утврђивање испуњености 
услова приликом промене полигона, учионице, односно места извођења 
полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, плаћа 
такса у износу од 50% од таксе прописане ставом 1. тог тарифног броја. 

Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 43. Одељка А 
Тарифе, и то измена досадашњег става 2. (који постаје став 1.) и брисање ст. 1, 
3. и 4. тог тарифног броја. Правни основ за измену става 2. тог тарифног броја 
садржан је у одредби члана 255. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима којом је прописано да је технички преглед возила делатност од 
општег интереса, коју може да обавља само привредно друштво које испуњава 
прописане услове и које за то добије овлашћење. Предлаже се прописивање 
таксе за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за давање 
овлашћења за вршење техничког прегледа возила. Одредбом члана 255. став 
4. тог закона прописано је да овлашћење из става 1. тог члана издаје 
Министарство унутрашњих послова. Правни основ за брисање ст. 3. и 4. тог 
тарифног броја садржан је у Правилнику о испитивању возила („Службени 
гласник РС”, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14 и 18/15) који је ступио 
на снагу 11. фебруара 2012. године, а примењује се по истеку једне године од 
дана ступања на снагу (од 11. фебруара 2013. године) и одредбама чл. 249. и 
250. Закона о безбедности саобраћаја на путевима којим су послови 
испитивања возила поверени Агенцији за безбедност саобраћаја. 

Такође, предлаже се да се после Тарифног броја 43. Одељка А Тарифе, 
додају нови тарифни бр. 43а, 43б, 43в и 43г за нове списе и радње код органа у 
складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 
и 42/15) и Законом о детективској делатности („Службени гласник РС”, брoj 
104/13), а које су у надлежности Министарства унутрашњих послова. Правни 
основ за прописивање новог Тарифног броја 43а садржан је у одредбама члана 
13. Закона о приватном обезбеђењу и одредбама члaна 2. ст. 1, 2. и 3. 
Правилника о ближим условима које морају да испуне прaвна и физичка лица 
за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења 
(„Службени гласник РС”, брoj 117/14). С тим у вези, предложени су списи и 
радње за издавање три врсте овлашћења за спровођење стручне обуке лица 
која врше послове приватног обезбеђења. У напомени тог тарифног броја 
предложено је да се истовременим подношењем захтева за добијање више 
овлашћења плаћа само једна, највиша прописана такса (процењено је да се 
прописани услови утврђују у једном поступку, користећи исте ресурсе, те да ће 
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се трошкови органа приликом спровођења поступка надокнадити наплатом 
највише прописане таксе). 

Предложеним новим Тарифним бројем 43б прописују се таксе за списе и 
радње за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику, као и 
физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења, у складу са Законом 
о приватном обезбеђењу. Правни основ садржан је у одредбама чл. 9, 10, 11. и 
12. Закона о приватном обезбеђењу. 

Такође, предлажу се нови тарифни бр. 43в и 43г за нове списе и радње 
код органа у складу са Законом о детективској делатности, који су у 
надлежности Министарства унутрашњих послова. Наиме, Тарифним бројем 43в 
предложено је прописивање таксе за издавање лиценце правном лицу, односно 
предузетнику за обављање детективске делатности, као и издавање лиценце 
физичком лицу за вршење детективских послова. Тарифним бројем 43г 
предложено је прописивање таксе за пријаву за спровођење обуке и 
оспособљавања лица за вршење детективских послова, као и таксе за пријаву 
за полагање стручног испита за детектива. Правни основ садржан је у 
одредбама чл. 4, 5, 6, 7. и 9. Закона о детективској делатности. 

Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 46. у циљу 
усклађивања са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
РС”, бр. 111/09 и 20/15), у смислу допуне става 1. тач. 2) и 6), као и додавања 
става 2. Правни основ садржан је у одредбама чл. 25, 27, 32, 38. и 39. Закона о 
заштити од пожара. Одредбом члана 27. став 5. тог закона прописано је да се 
на План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља сагласност 
Министарства унутрашњих послова. Одредбом члана 25. став 1. тог закона 
прописано је да се за обављање послова из члана 24. тог закона може 
уговором ангажовати привредно друштво односно друго правно лице које 
испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства унутрашњих 
послова за обављање тих послова, а одредбама члана 24. тог закона 
прописано је организовање заштите од пожара према угрожености од пожара. 
Одредбом члана 32. тог закона прописно је, између осталог, да Главни пројект 
заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице 
које има овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду Главног 
пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду 
пројекта заштите од пожара. Одредбама члана 38. ст. 1, 2. и 3. прописано је, 
између осталог, да пројектовање и извођење посебних система и мера заштите 
од пожара у одређеним објектима обавља привредно друштво односно друго 
правно лице које испуњава одређене услове за добијање овлашћења за 
обављање наведених послова, а министар надлежан за унутрашње послове 
прописује, између осталог, ближе услове за добијање овлашћења за обављање 
тих послова. Одредбама члана 39. прописани су послови пројектовања и 
извођења посебних система и мера заштите од пожара, те се предлаже такса 
за решење из области заштите од пожара које се доноси по захтеву за 
проширење обима издатог овлашћења правном лицу за обављање послова 
пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара, како би 
се омогућило правном лицу које је добило овлашћење за обављање једног или 
неколико послова из члана 39. тог закона, да се у новом поступку посебним 
захтевом обрати надлежном органу за издавање решења којим се проширује 
обим издатог овлашћења за обављање послова из члана 39. тог закона.   

Такође, предлаже се допуна Тарифног броја 46а тако што се уводе таксе 
за прописане нове списе и радње код органа у вези издавања услова од стране 
имаоца јавних овлашћења у области заштите од пожара, које су у надлежности 
Министарства унутрашњих послова, а у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Законом о заштити од пожара. 
Правни основ за новопрописане списе и радње садржан је у одредбама чл. 8б и 
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54. Закона о планирању и изградњи, одредбама члана 33. Закона о заштити од 
пожара (којима су, између осталог, прописани објекти за које се, приликом 
изградње, даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите 
од пожара) и одредбама члана 16. Уредбе о локацијским условима („Службени 
гласник РС”, број 35/15) којима су прописани услови у погледу мера заштите од 
пожара и експлозија. 
Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 47. тако што се 
предлаже брисање тачке 1) у ставу 1. и става 2. тог тарифног броја у вези са 
давањем овлашћења за вршење послова унапређења заштите од пожара, јер 
су важећим Законом о заштити од пожара ти списи и радње укинути, а били су 
предмет Закона о заштити од пожара („Службени гласник СРС”, број 37/88 и 
„Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) који више није на снази, 
као и брисање тачке 3) којом је прописана такса за решење којe се доноси по 
захтеву за вршење организоване стручне наставе за полагање стручних испита 
у области превоза опасних материја сходно одредбама Закона у транспорту 
опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10), с обзиром да издавање 
наведеног решења више није у надлежности Министарства унутрашњих 
послова. Такође, предлаже се измена тачке 7) у ставу 1. тог тарифног броја, у 
смислу прописивања нових списа и радњи у вези са контролисањем 
инсталација и уређаја у складу са Законом о заштити од пожара. Правни основ 
садржан је у одредбама члана 44. Закона о заштити од пожара, којим је 
прописано, између осталог, да се исправност инсталација и уређаја у области 
заштите од пожара прописаних тим чланом мора контролисати од стране 
овлашћеног правног лица, а министар надлежан за унутрашње послове 
прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин давања и 
одузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и 
послове контролисања, садржај исправе о контролисању као и број, стручну 
спрему и услове за запослена лица који обављају послове контролисања из 
става 1. тог члана. Такође, у ставу 1. тог тарифног броја прописани су нови 
списи и радње за давање сагласности на програм основне обуке запослених из 
области заштите од пожара. Правни основ садржан је у члану 53. став 3. Закона 
о заштити од пожара. 
 Такође, с тим у вези, предлаже се да се постојећи став 3. Тарифног 
броја 47, замени прописивањем таксе за нове списе и радње, и то: за издавање 
лиценце за израду Главног пројекта заштите од пожара, односно лиценце за 
пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, као и 
да се пропише нова такса за издавање дупликата предметних лиценци. Правни 
основ садржан је у чл. 32. и 38. Закона о заштити од пожара и Правилнику о 
полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за 
израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите 
од пожара („Службени гласник РС”, бр. 21/12 и 87/13). 
 Министарство рударства и енергетике, у циљу доследне примене 
Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 
88/11), предлаже измену и допуну Тарифног броја 135. у смислу да се у ставу 3. 
пропише такса за нови спис и радњу, и то: за извођење рударских радова по 
рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина. Правни 
основ садржан је у одредбама члана 65. став 2. тачка 5) и члана 82. Закона о 
рударству и геолошким истраживањима. Наиме, рударски радови по рударском 
пројекту на истраживању чврстих минералних сировина изводе се на основу 
одобрења које се издаје решењем органа који је издао одобрење за геолошка 
истраживања односно одобрење за експлоатацију, а уз захтев за издавање 
одобрења доставља се, између осталог, и доказ о плаћеној републичкој 
административној такси. 

           Такође, предлаже се да се у Тарифном броја 135. став 3. после 
тачке 13) додају тач. 14) и 15) којим би се прописале таксе за нове списе и 
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радње код органа, и то: за издавање одобрења за пренос одобрења за 
експлоатацију резерви минералних сировина, као и за издавање одобрења за 
пренос одобрења за истраживање минералних сировина и подземних вода. 
Правни основ садржан је у одредбама члана 9. Закона о рударству и 
геолошким истраживањима. С тим у вези, предлаже се и додавање напомене у 
том тарифном броју, којом се прописује да ако се поднесе захтев за издавање 
одобрења за смањење експлоатационог поља, плаћа такса у износу од 50% од 
таксе прописане у ставу 3. тачка 13) тог тарифног броја, с обзиром да се у 
пракси често јавља потреба за изменом површине захваћене експлоатационим 
пољем, и то проширењем или смањењем експлоатационог поља.  

 Поред тога, предлаже се да се у ставу 3. у постојећој тачки 8) тог 
тарифног броја, бришу речи: „гасовода и” чиме се врши усаглашавање са 
одредбама члана 25. Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуцији угљоводоника („Службени гласник РС”, број 
104/09), јер појам унутрашњих гасних инсталација, у складу са тим законом, 
подразумева и гасоводе. 

 Такође, с тим у вези, предлаже се брисање тарифних бр. 136, 137. 
и 138. Одељка А Тарифе. Наиме, даном ступања на снагу Закона о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
угљоводоника (24. децембра 2009. године), престао је да важи Закон о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени лист 
СРЈ”, број 29/97 и „Службени гласник РС”, број 101/05), те је престао правни 
основ за наплату такси прописаних тим тарифним бројевима. 

 Поред тога, предлаже се да списи и радње који су прописани 
тарифним бр. 187. и 202. у оквиру Главе XXIII. Списи и радње у области 
животне средине, бришу и уграде у оквиру Главе XV. Списи и радње у област 
геологије, рударства и енергетике, и то тако што се у тој глави додају нови 
тарифни бр. 135а и 135б. Правни основ садржан је у чл. 21, 22, 30, 32, 45. и 46. 
Закона о рударству и геолошким истраживањима којима су дефинисана 
примењена геолошка истраживања која обухватају истраживања која се изводе 
ради утврђивања, између осталог, и ресурса и резерви подземних вода. 
Одредбама чл. 30. и 46. тог закона дефинисано је, између осталог, да решење 
о одобрењу за примењена геолошка истраживања издаје министар надлежан 
за послове рударства и геолошких истраживања, као и да се ресурси и резерве 
подземних вода утврђују потврдом о ресурсима и резервама која се издаје 
решењем надлежног органа на захтев носиоца истраживања. 

        Такође, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 139. у циљу 
усаглашавања са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 
145/14). Предлаже се прописивање таксе за решење којим се издаје енергетска 
дозвола за изградњу енергетских објеката, као и такса за решење којим се 
продужава важност енергетске дозволе. Досадашњим решењем била је 
приписана једна такса за оба ова списа. Правни основ садржан је у чл. 30, 32. и 
35. тог закона. Одредбама члана 30. Закона о енергетици  прописано је, између 
осталог, да се енергетска дозвола прибавља само за изградњу објеката 
наведених у том члану, те је ступањем на снагу тог закона, престала обавеза 
прибављања енергетских дозвола за реконструкцију објеката наведених у том 
члану. Стога се предлаже брисање дела текста који се односи на 
реконструкцију енергетских објеката. 

 Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 140. 
Правни основ садржан је у члану 22. Закона о енергетици, којим је прописано, 
између осталог, да уз захтев за издавање лиценце, подносилац захтева 
прилаже доказе о испуњености услова из тог члана, а доказ о испуњености 
услова из става 1. тач. 3) и 4) тог члана  и став 3. тог члана је извештај 
надлежног инспектора или други документ прописан актом министра из члана 
27. став 7. тог закона. Одредбама члана 28. тог закона прописан је правни 
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основ за додавање новог става 2. у Тарифном броју 140. Наиме, доказ о 
испуњености услова из став 2. тог члана је извештај надлежног инспектора који 
се прилаже уз захтев за издавање Сагласности за складиштење и снабдевање 
за сопствене потребе. 

 Такође, предлаже се прописивање такси за нове списе и радње код 
надлежног органа у циљу усклађивања са одредбама Закона о енергетици. С 
тим у вези предлаже се да се додају нови тарифни бр. 140а, 140б и 140в. 
Правни основ за Тарифни број 140а су чл. 100, 101, 102, 106, 239. 240, 245. и 
246. Закона о енергетици. Правни основ за Тарифни број 140б су чл. 167. и 288. 
Закона о енергетици. Правни основ за Тарифни број 140в је члан 28. Закона о 
енергетици. 

 Поред тога, предлаже се измена Тарифног броја 141. 
прописивањем такси за списе и радње из надлежности органа, у циљу 
усаглашавања са одредбама Закона о енергетици. Правни основ садржан је у 
одредбама чл. 70, 71. и 72. Закона о енергетици. Наиме, одредбом члана 72. 
стaв 1. тог закона прописано је да статус повлашћеног произвођача, статус 
привременог повлашћеног произвођача и статус произвођача из обновљивих 
извора, утврђује министарство надлежно за послове енергетике решењем у 
року од 30 дана од дана подношења захтева.  

 Такође, предлаже се измена Тарифног броја 142. којим би се 
прописале таксе за нове списе и радње у надлежности органа, у циљу 
усклађивања са одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије 
(„Службени гласник РС”, број 25/13). У ст. 1, 2, 3. и 4. тог тарифног броја 
предложено је прописивање таксе за полагање испита за енергетског 
менаџера, односно за полагање испита за обављање полова овлашћеног 
енергетског саветника, односно за издавање уверења о положеном испиту за 
енергетског менаџера, односно за издавање уверења о положеном испиту за 
обављање послова овлашћеног енергетског саветника. Правни основ садржан 
је у чл. 29, 30. и 32. Закона о ефикасном коришћењу енергије. Наиме, чланом 
32. став 3. тог закона прописано је да се за полагање испита и издавање 
уверења из става 2. тог члана плаћа републичка административна такса. У ст. 
5. и 6. тог тарифног броја предложено је прописивање таксе за издавање 
лиценце за обављање послова енергетског менаџера, односно за издавање, 
односно продужење лиценце за обављање послова овлашћеног енергетског 
саветника. Правни основ садржан је и у чл. 33. и 35. Закона о ефикасном 
коришћењу енергије. 
                     Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
предлаже да се после Тарифног броја 157. Одељка А Тарифе дода нови 
Тарифни број 157а којим би се прописале таксе за списе и радње који се 
односе на међународне и међудржавне водне путеве, у циљу усаглашавања са 
одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15). Правни основ за тачку 1) предложеног 
Тарифног броја 157а садржан је у члану 17. став 2. тачка 1) Закона о пловидби 
и лукама на унутрашњим водама, којим је прописано да у оквиру своје 
надлежности, Дирекција за водне путеве обавља управне послове, између 
осталог, даје услове из члана 37. став 1, односно члана 37а став 1. тог закона, а 
који се прибављају у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање 
аката у остваривању права на изградњу, која је прописана законом којим се 
уређује планирање и изградња. Правни основ за тач. 2) и 3) предложеног 
Тарифног броја 157а је садржан у члану 89. став 3. тачка 3), члану 114, члану 
117. тачка 21) и члану 118. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 
93/12), као и члану 5. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање 
водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 74/10, 116/12 и 58/14). 

 Поред тога, предлаже се да се после Главе XVIII. Списи и радње у 
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области ваздушне пловидбе и Тарифног броја 162. дода Глава XVIIIа Списи и 
радње у области транспорта опасног терета и Тарифни број 162а. Правни 
основ за прописивање такси за предметне списе и радње, које су у 
надлежности Управе за транспорт опасног терета, је садржан у одредбама 
члана 10. тач. 4), 5), 13), 23) и 32) и члана 30. ст. 1, 2. и 5. Закона о транспорту 
опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10). 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја предлаже 
терминолошко усклађивање са чланом 96. Закона о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) и чланом 86. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) у смислу да се у 
Тарифном броју 172. у тачки 3) бришу речи: „нострификацију, еквиваленцију, 
односно”. Такође, предлажу допуну Тарифног броја 172. Одељка А Тарифе, 
тако да се пропише такса за издавање одобрења другој организацији ради 
стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања 
одраслих, за сваки програм, односно активност образовања одраслих. Правни 
основ садржан је у члану 17. ст. 2. и 4. и члану 18. Закона о образовању 
одраслих („Службени гласник РС”, број 55/13). 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
предлаже допуну Тарифног броја 209. Одељка А Тарифе, тако да се пропише 
такса и за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за почетак 
рада установа социјалне заштите за смештај корисника других пружалаца 
услуга социјалне заштите, као и за пружање услуга дневног боравка, помоћи у 
кући, свратишта, личног пратиоца детета, становања уз подршку, персоналне 
асистенције. Правни основ садржан је у одредбама чл. 17, 40, 115, 176. и 178. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и Правилнику 
о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 
(„Службени гласник РС”, број 42/13). 

Поред тога, предлаже се допуна члана 19. тачка 6) Закона о 
републичким административним таксама, да се такса не плаћа за списе и 
радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља. 

 Такође, предлаже се допуна Тарифног броја 2. Одељка А Тарифе, 
у смислу прецизирања да се пропише такса за захтев за давање тумачења, 
објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа и физичком 
лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, 
уређену посебним прописом. Циљ ове измене је изједначавање тих лица са 
правним лицима, односно предузетницима у случајевима када плаћају таксу 
прописану Тарифним бројем 2. Одељка А Тарифе. Правни основ садржан је у 
члану 83. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14-др. закон и 5/15)  и члану 38. Закона о адвокатури („Службени 
гласник РС”, број 31/11) којим је прописано да је адвокат дужан да на приход 
остварен по основу обављања адвокатске службе, плаћа порез у складу са 
пореским прописима, мада је Законом о адвокатури, адвокат дефинисан као 
физичко лице које је уписано у именик адвоката и положило адвокатску 
заклетву и бави се адвокатуром као независном и самосталном службом 
пружања правне помоћи физичким и правним лицима.  

 
  • Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења 
закона 
   
  Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних 
прихода који су уређени законом, измене и допуне тих елемената не могу се 
решити доношењем подзаконских аката, односно предузимањем других мера у 
оквиру послова државне управе. 
  Постизање планираних циљева могуће је једино остварити 
изменама и допунама закона. 
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  • Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање 
проблема 
 
  Доношење овог закона је најбољи начин за решавање проблема, 
из разлога што се ради о законској материји коју је једино и могуће мењати и 
допуњавати одговарајућим изменама и допунама закона. 
  Поред тога, уређивањем материје републичких административних 
такси Законом, даје се допринос правној сигурности и уједно обезбеђује 
транспарентност у вођењу таксене политике. Наиме, закон је општи правни акт 
који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се 
нађу у истој ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени.
  
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Уз члан 1.  
Предлаже се допуна члана 19. тачка 6) Закона о републичким 

административним таксама, да се такса не плаћа за списе и радње у поступку 
остваривања права жртава породичног насиља. 

Уз члан 2. 
Предлаже се допуна Тарифног броја 2. став 2. Одељка А Тарифе, 

у смислу прецизирања предметне одредбе, а у циљу отклањања недоумице у 
тумачењу плаћања таксе лица уписана у посебан регистар, које обављају 
делатност слободне професије, у складу са посебним законом. Прецизирање 
одредбе да се за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења 
о примени републичких прописа за лица уписана у посебан регистар, предлаже 
се с обзиром да захтеви које подносе наведена лица захтевају комплексну 
обраду у односу на захтеве које подносе грађани као физичка лица. 

 
 
Уз члан 3. 
Овим чланом предлаже се брисање Тарифног броја 38. Одељка А 

Тарифе у циљу доследне примене Закона о путним исправама. Наиме, Законом 
о изменама и допунама Закона о путним исправама („Службени гласник РС”, број 
62/14) укинуте су поморска и бродарска књижица снабдевена визом, као врста 
путне исправе.   

Уз чл. 4. и 5. 
У циљу усаглашавања са Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник PC”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), 
као и узимајући у обзир да су престали да се примењују Правилник о условима 
за рад центара за обуку возача („Службени гласник СРС”, бр. 2/83 и 29/86-УСС) 
и Правилник о наставном плану и програму центара за обуку возача и 
евиденцијама које ти центри воде („Службени гласник СРС”, број 2/83 и 
„Службени гласник РС”, број 14/97), као и да Министарство унутрашњих 
послова не решава по захтевима за давање сагласности на наставни план и 
програм за обуку кандидата за возаче моторних возила и возаче трактора и не 
доноси решења по захтеву за утврђивање испуњености услова за рад центра за 
обуку возача, а за које акте су наведеним тарифним бројевима прописане таксе, 
предлаже се да се у Одељку А Тарифе, у Тарифном броју 42. бришу ст. 1. и 2. 
Поред тога, у циљу терминолошког усклађивања назива списа и радњи кoje 
орган доноси, односно врши са одредбама са Законa о безбедности саобраћаја 
на путевима, предлаже се да се у досадашњем ставу 3. Тарифног броја 42. 
речи: „за дозволу за обављање оспособљавања кандидата за возач” замене 
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речима: „за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
издавање дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче”, с 
обзиром да је чланом 207. став 1. тог закона прописано да оспособљавање 
кандидата за возаче може да обавља само привредно друштво или средња 
стручна школа у својој организационој јединици, који испуњавају прописане 
услове и који за то добију дозволу, као и додавање Напомене уз тај тарифни 
број којом је прописано да се за решење по захтеву за утврђивање 
испуњености услова приликом промене полигона, учионице, односно места 
извођења полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са 
успоном”, плаћа такса у износу од 50% од таксе прописане ставом 1. овог 
тарифног броја. 

Такође, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 43. Одељка 
А Тарифе, и то брисање ст. 1, измена досадашњег става 2. који постаје став 1, 
као и брисање ст. 3. и 4. тог тарифног броја. Правни основ садржан је у члану 
255. ст. 1. и 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, којим је 
прописано да је технички преглед возила делатност од општег интереса, коју 
може да обавља само привредно друштво које испуњава прописане услове и 
које за то добије овлашћење (овлашћење издаје Министарство унутрашњих 
послова). 

Уз члан 6. 
Овим чланом предлаже се да се после Тарифног броја 43. Одељка 

А Тарифе додају тарифни бр. 43а, 43б, 43в и 43г, за нове списе и радње код 
органа у смислу усаглашавања са Законом о приватном обезбеђењу („Службени 
гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) и Законом о детективској делатности („Службени 
гласник РС”, број 104/13). 

С тим у вези, предложен је нови Тарифни број 43а, за издавање три 
врсте овлашћења за спровођење стручне обуке, као и да се истовременим 
подношењем захтева за добијање више овлашћења плаћа само једна, највиша 
прописана такса (процењено је да се прописани услови утврђују у једном 
поступку, користећи исте ресурсе, те да ће се трошкови органа приликом 
спровођења поступка надокнадити наплатом највише прописане таксе). Правни 
основ садржан је у члану 13. Закона о приватном обезбеђењу и члану 2. ст. 1, 2. 
и 3. Правилника о ближим условима које морају да испуне правна и физичка лица за 
спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења. 

Предложеним новим Тарифним бројем 43б прописују се таксе за 
списе и радње за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику, као 
и физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења, у складу са 
Законом о приватном обезбеђењу. Правни основ садржан је у чл. 9, 10, 11. и 12. 
Закона о приватном обезбеђењу. 

У циљу доследне примене Закона о детективској делатности 
предлажу се нови тарифни бр. 43в и 43г, за нове списе и радње код органа у 
складу са тим законом, који су у надлежности Министарства унутрашњих послова. 
Наиме, предложено је прописивање таксе за издавање лиценце правном лицу, 
односно предузетнику, као и физичком лицу за обављање детективске 
делатности односно за вршење детективских послова. Такође, предложено је 
прописивање таксе за пријаву за спровођење обуке и оспособљавања лица за 
вршење детективских послова, као и таксе за пријаву за полагање стручног испита 
за детектива што је, сагласно Закону о детективској делатности, један од услова 
за стицање лиценце за вршење детективских послова, у складу са чл. 4, 5, 6, 7. и 
9. Закона о детективској делатности.  

Уз чл. 7, 8. и 9. 
Предлаже се измена и допуна Тарифног броја 46. Одељка А 

Тарифе у циљу усклађивања са Законом о заштити од пожара („Службени 
гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), у смислу допуне става 1. тач. 2) и 6), као и 
додавање става 2. Правни основ садржан је у чл. 25, 27, 32, 38, 39, 44. и 53. Закона 
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о заштити од пожара. Наиме, чланом 27. став 5. тог закона прописано је да се 
на План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља сагласност 
Министарства унутрашњих послова, чланом 25. став 1. истог закона прописано 
је да за обављање послова из члана 24. може се уговором ангажовати 
привредно друштво односно друго правно лице које испуњава прописане 
услове и има овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање тих 
послова, а чланом 32. предвиђено је, између осталог, да Главни пројекат 
заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице 
које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде 
техничке документације, које има овлашћење Министарства унутрашњих 
послова за израду Главног пројекта заштите од пожара. Чланом 38. ст. 1, 2. и 3. 
тог закона прописано је, између осталог, да пројектовање и извођење посебних 
система и мера заштите од пожара у одређеним објектима обавља привредно 
друштво односно друго правно лице које испуњава одређене услове за добијање 
овлашћења за обављање наведених послова, а министар надлежан за унутрашње 
послове прописује, између осталог, ближе услове за добијање овлашћења за 
обављање тих послова. Одредбама члана 39. прописани су послови пројектовања и 
извођења посебних система и мера заштите од пожара, те се предлаже такса у 
случају када правно лице поднесе захтев за издавање решења којим се проширује 
обим издатог овлашћења за обављање послова из члана 39. тог закона.    

Поред тога, предлаже се допуна Тарифног броја 46а, за нове 
списе и радње код органа у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 132/14 и 145/15), а у вези издавања услова имаоца јавних овлашћења у 
области заштите од пожара, који су у надлежности Министарства унутрашњих 
послова. Правни основ за новопрописане списе и радње садржан је у чл. 8б и 54. 
Закона о планирању и изградњи, члану 33. Закона о заштити од пожара којим су 
прописани основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и изградње 
и члану 16. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС”, број 35/15) 
којим су прописани услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија. Наиме, 
предложена допуна се односи на списе и радње, 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 и за захтев за издавање услова у погледу мера 
заштите од пожара за изградњу објеката за које је прописана обавеза давања 
сагласности на техничку документацију. 

Такође, у Тарифном броју 47. став 1. у Одељку А Тарифе 
предложено је брисање тачке 1) и става 2. тог тарифног броја, с обзиром да су 
послови унапређења заштите од пожара били предмет Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник СРС”, број 37/88 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05) који више није на снази, као и брисање тачке 3) којом је 
прописана такса за решење која се доноси по захтеву за вршење организоване 
стручне наставе за полагање стручних испита у области превоза опасних 
материја сходно одредбама Закона у транспорту опасног терета („Службени 
гласник РС”, број 88/10), с обзиром да издавање наведеног решења више није у 
надлежности Министарства унутрашњих послова. Предлаже се измена тачке 7) 
тог тарифног броја у смислу усаглашавања са чланом 44. Закона о заштити од 
пожара којим је прописано да исправност инсталација и уређаја за аутоматско 
откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и 
запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, инсталација 
за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, 
као и мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких 
шест месеци од стране овлашћеног правног лица, и да министар надлежан за 
унутрашње послове прописује посебне услове за давање и одузимање 
овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебне услове техничке 
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опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о 
контролисању као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који 
обављају послове контролисања из става 1. тог члана. 

Поред тога, предлаже се да се после тачке 9) дода тачка 10) којом 
се прописује давање сагласности на програм основне обуке запослених из 
области заштите од пожара. Правни основ је прописан у члану 53. став 3. 
Закона о заштити од пожара, којим је прописано да Програм основне обуке 
доноси послодавац односно руководилац државног органа, органа аутономне 
покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављеној 
сагласности Министарства унутрашњих послова.  

Предлаже се измена постојећег става 3. Тарифног броја 47. с 
обзиром да су послови сервисирања били регулисани Законом о заштити од 
пожара који више није на снази, а важећим законом су промењени у послове 
контролисања. Постојећим ставом 3. Тарифног броја 47. који се мења прописује 
се спис и радња за захтев за издавање лиценце за израду главнoг пројекта 
заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних 
система и мера заштите од пожара. Предложено је додавање новог става 4, 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. Правни основ садржан је у чл. 32. и 38. Закона о 
заштити од пожара и Правилнику о полагању стручног испита и условима за 
добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара 
и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник РС”, бр. 21/15 
и 87/13). 

Уз чл. 10, 11, 12, 21. и 22.  
Предлаже се измена и допуна Тарифног броја 135, и то: да се 

после тачке 5) дода нова тачка 5а) - за извођење рударских радова по 
рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина. Правни 
основ је члан 65. став 2. тачка 5) и члан 82. Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11). Чланом 65. став 2. тачка 
5) прописано је да се под рударским пројектом сматра и рударски пројекат на 
истраживању чврстих минералних сировина, а чланом 82. тог закона да се 
рударски радови по рударском пројекту из члана 65. став 2. тачка 5) изводе на 
основу одобрења које се издаје решењем органа који је издао одобрење за 
геолошка истраживања, односно одобрење за експлоатацију, на захтев носиоца 
истраживања односно носиоца експлоатације. Ставом 2. тачка 1) тог члана 
прописано је да се уз захтев за издавање одобрења доставља доказ о плаћеној 
републичкој административној такси. Такође, предлаже се да се у постојећој 
тачки 8) бришу речи „гасовода и” чиме се извршава усклађивање са чланом 25. 
Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09). 
Чланом 25. ст. 2. и 3. тог закона jе прописано да одржавање унутрашњих гасних 
инсталација може да врши правно лице, предузетник, односно сам купац ако 
има одговарајуће уређаје и опрему и најмање три запослена лица која 
испуњавају услове из члана 15. став 4. тог закона, као и да испуњеност услова 
из става 2. члана 25. утврђује решењем министарства надлежног за послове 
енергетике. Предлаже се допуна предметног члана тач. 14) и 15) у складу са 
чланом 9. Закона о рударству и геолошким истраживањима, којим је прописано 
да се одобрење за примењена геолошка истраживања и одобрење за 
експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, може 
пренети на друго привредно друштво, односно друго правно лице и 
предузетника, у складу са условима прописаним тим законом и подзаконским 
прописима, уз сагласност органа који издаје одобрење. Предлаже се и додавање 
напомене у том тарифном броју, којом се прописује да се за решење на основу 
захтева за издавање одобрења за смањење експлоатационог поља, плаћа такса у 
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износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 13) тог тарифног броја, с обзиром 
да се у пракси често јавља потреба за изменом површине захваћене 
експлоатационим пољем, и то проширењем или смањењем експлоатационог поља.  

Поред тога, предлаже се да се додају нови тарифни бр. 135а и 
135б, који не представљају нове списе и радње, већ да се тарифни бр. 187. и 
202, који се налазе у поглављу: XXIII - Списи и радње у области животне 
средине, уграде у оквиру поглавља: XV - Списи и радње у области геологије, 
рударства и енергетике, с обзиром да се у чл. 21, 22, 30, 32, 45. и 46. Закона о 
рударству и геолошким истраживањима дефинише проблематика истраживања 
и овере резерви подземних вода по наведеним тарифним бројевима, и то тако 
да Тарифни број 187. постане Тарифни број 135а, а Тарифни број 202. постане 
Тарифни број 135б са смањеним износом таксе (предлаже се такса у износу од 
76.380 динара уместо садашње таксе из Тарифног броја 202. која износи 
116.920 динара). С тим у вези предлаже се и брисање тарифних бр. 187. и 202. 
Одељка А Тарифе.   

Предлаже се брисање тарифних бр. 136, 137. и 138. Одељка А 
Тарифе. Наиме, таксе из тих тарифних бројева биле су прописане на основу 
Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени 
лист СРЈ”, број 29/97), који је престао да важи даном ступања на снагу Закона о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 
гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 104/09), тако да је 
престао да постоји основ за ту таксу.  

Уз члан 13. 
Овим чланом предлаже се измена и допуна Тарифног броја 139. 

из Одељка А Тарифе. Наиме, предлаже се измена става 2. и додавање новог 
става 3. којима се прописују таксе за решење којим се издаје енергетска 
дозвола за изградњу енергетских објеката и за решење којим се продужава 
важност енергетске дозволе, у циљу усаглашавања са одредбама Закона о 
енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14). 

Досадашњи износ таксе (0,03%) важио је и за издавање 
енергетске дозволе и за продужење важности издате енергетске дозволе. 
Предложено је смањење износа таксе за продужење важности издате 
енергетске дозволе на 0,01%, с обзиром да се иста издаје на три пута краћи 
рок, а у циљу подстицања инвестиционих улагања у изградњу енергетских 
објеката у Републици Србији. Правни основ садржан је у чл. 30, 32. и 35. Закона 
о енергетици.   

Уз члан 14. 
Овим чланом предлаже се измена и допуна Тарифног броја 140. 

која се односи на усклађивање ст. 1. и 3. тог тарифног броја са чланом 22. ст. 1, 
5. и 6. Закона о енергетици. Додавањем новог става 2. врши се усклађивање са 
одредбама члана 28. ст. 2. и 4. Закона о енергетици, којим је прописано да се 
сагласност за складиштење и снабдевање за сопствене потребе издаје под 
условом да објекти за складиштење и сопствене станице за снабдевање 
испуњавају услове и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о 
енергетској ефикасности, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и 
прописима о заштити животне средине, а да је доказ о испуњености услова 
извештај надлежног инспектора који се прилаже уз захтев за издавање 
сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе. 

Уз члан 15. 
Овим чланом предлаже се да се после Тарифног броја 140. додају 

нови тарифни бр. 140а, 140б и 140в за нове списе и радње код органа у складу 
са Законом о енергетици.  

Правни основ за додавање Тарифног броја 140а садржан је у 
одредбама чл. 100, 106, 239, 240. и 245. Закона о енергетици, којима је 
прописано да пре него што неко правно лице добије лиценцу и тиме буде 
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одређено за оператора преносног система, мора бити сертификовано у складу 
са тим законом, као и да се поступак сертификације покреће на захтев правног 
лица које је власник преносног система односно мреже, да се на поступак 
сертификације започет на основу захтева за сертификацију који подноси 
власник преносне мреже или оператор преносног система којег контролише 
особа или особе из треће државе или трећих држава, примењују одредбе чл. 
101. и 102. тог закона узимајући у обзир и одредбу члана 107. тог закона, да пре 
него што неко правно лице добије лиценцу и тиме буде одређено за оператора 
транспортног система, мора бити сертификовано у складу са тим законом, као и 
да се пoступaк сeртификaциje пoкрeћe нa: зaхтeв прaвнoг лицa кoje joш ниje 
сeртификoвaнo кao oпeрaтoр трaнспoртнoг систeмa; зaхтeв Aгeнциje aкo прaвнo 
лицe нe пoднeсe зaхтeв зa сeртификaциjу или oбрaзлoжeн зaхтeв нaдлeжнoг 
тeлa сaглaснo oбaвeзaмa кoje прoизилaзe из пoтврђeних мeђунaрoдних угoвoрa, 
да поступак сертификације спроводи Агенција за енергетику Републике Србије 
и доноси одлуку о сертификацији оператора транспортног система, као и да се 
на поступак сертификације започет на основу захтева за сертификацују који 
подноси власник транспортног система или оператор транспортног система 
којег контролише особа или особе из треће државе или трећих држава, 
примењују одредбе чл. 240, 241. и 246. тог закона. 

Правни основ за додавање Тарифног броја 140б садржан је у 
члану 167. ст. 1. и 4, члану 288. ст. 1. и 3. и члану 289. ст. 1. и 2. Закона о 
енергетици, којима је прописано да нови интерконективни далеководи 
једносмерне струје, могу се на захтев изузети од примене правила за приступ 
систему из члана 159. тог закона, правила за расподелу прекограничних 
преносних капацитета из члана 164. тог закона и правила коришћења прихода 
од доделе капацитета у поступку образовања цена приступа преносном 
систему под прописаним условима, да нoви инфрaструктурни oбjeкти 
гaсoвoднoг систeмa, oднoснo интeркoнeктoри или склaдиштa прирoднoг гaсa, 
мoгу сe нa зaхтeв изузeти oд примeнe члaнa 224. тог зaкoнa, кao и прaвa нa 
приступ из члaнa 283. стaв 1. тог зaкoнa под прописаним условима, као и да 
снaбдeвaч прирoдним гaсoм кojи имa или смaтрa дa ћe имaти финaнсиjскe 
прoблeмe збoг oбaвeзa „узми или плaти” нa oснoву зaкључeнoг угoвoрa o 
купoвини прирoднoг гaсa, мoжe пoднeти зaхтeв Aгeнциjи дa сe oпeрaтoр 
трaнспoртнoг, oднoснo дистрибутивнoг систeмa или oпeрaтoр склaдиштa, 
приврeмeнo oслoбoди oд примeнe прaвa нa рeгулисaн приступ. Aкт o изузeћу 
дoнoси Aгeнциja за енергетику Републике Србије, пo прибaвљeнoм мишљeњу 
министaрствa надлежног за послове енергетике и сa дeтaљним oбрaзлoжeњeм 
у кoje je угрaђeнo мишљeњe тог министaрствa oбjaвљуje сe у „Службeнoм 
глaснику Рeпубликe Србиje”. 

Правни основ за додавање Тарифног броја 140в садржан је у 
члану 28. ст. 1. и 2. Закона о енергетици, којим је прописано да се за 
склaдиштeњe нaфтe, дeривaтa нaфтe и биoгoривa зa сoпствeнe пoтрeбe 
укупнoг кaпaцитeтa прeкo пeт тoнa и зa снaбдeвaњe сoпствeних прeвoзних 
срeдстaвa нa сoпствeним стaницaмa зa снaбдeвaњe прeвoзних срeдстaвa, зa 
кoje сe нe издaje лицeнцa, прибaвљa сe сaглaснoст кojу министaрствo надлежно 
за послове енергетике издaje рeшeњeм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa пoднoшeњa 
зaхтeвa. Сaглaснoст зa склaдиштeњe и снaбдeвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe сe 
издaje пoд услoвoм дa oбjeкти зa склaдиштeњe и сoпствeнe стaницe зa 
снaбдeвaњe испуњaвajу услoвe и зaхтeвe утврђeнe тeхничким прoписимa, 
прoписимa o eнeргeтскoj eфикaснoсти, прoписимa o зaштити oд пoжaрa и 
eксплoзиja, кao и прoписимa o зaштити живoтнe срeдинe. 

Уз члан 16.  
Овим чланом предлаже се измена Тарифног броја 141. Одељка А 

Тарифе, у циљу усаглашавања са Законом о енергетици. Предлаже се 
прописивање републичких административних такси за списе и радње код 
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органа за захтев за издавање решења о стицању статуса привременог 
повлашћеног произвођача електричне енергије, за решење којим се стиче 
статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од 
инсталисане снаге електране до 1 МW и од 1 МW и више, за захтев за решење 
којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача 
електричне енергије, за решење којим се продужава важење статуса 
привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од 
инсталисане снаге електране до 1 МW и од 1 МW и више, за захтев за 
издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне 
енергије, за решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача 
електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране до 1 МW и од 1 
МW и више, за захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача 
електричне енергије из обновљивих извора енергије и за решење којим се 
стиче статус произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије. 
Наиме чл. 71. и 72. Закона о енергетици прописано је да енергетски субјект, 
односно физичко лице из члана 70. став 5. тог закона, може пре стицања 
статуса повлашћеног произвођача, стећи привремени статус повлашћеног 
произвођача електричне енергије и исти продужити решењем министарства 
надлежног за послове енергетике у року од 30 дана од дана подношења 
захтева, као и да статус повлашћеног произвођача, статус привременог 
повлашћеног произвођача и статус произвођача из обновљивих извора, 
утврђује министарство надлежно за послове енергетике решењем у року од 30 
дана од дана подношења захтева. 

Уз члан 17. 
Предлаже се измена Тарифног броја 142. којим се уређује 

полагање испита за енергетског менаџера и полагање испита за обављање 
послова овлашћеног енергетског саветника, издавање уверења о положеном 
испиту за енергетског менаџера и за издавање уверења о положеном испиту за 
обављање послова овлашћеног енергетског саветника, као и за издавање 
лиценце за обављање послова енергетског менаџера, односно лиценце за 
обављање послова овлашћеног енергетског саветника. Правни основ дат је у 
чл. 29, 30, 32, 33. и 35. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени 
гласник РС”, број 25/13). Наиме, чланом 32. став 3. тог закона, а у вези са чл. 
29. и 30. истог закона, прописано је да се за полагање испита за обављање 
послова енергетског менаџера, као и за полагање испита за обављање послова 
овлашћеног енергетског саветника плаћа републичка административна такса. 

Чланом 32. Закона о ефикасном коришћењу енергије прописано је 
да се испит из чл. 29. и 30. тог закона полаже пред комисијом, да министарство 
надлежно за послове енергетике издаје уверење о положеном испиту за 
обављање послова енергетског менаџера, као и о положеном испиту за 
обављање послова овлашћеног енергетског саветника, као и да се за издавање 
уверења плаћа републичка административна такса. Чл. 33. и 35. тог закона 
прописано је да лиценцу за обављање послова енергетског менаџера, односно 
лиценцу за обављање послова овлашћеног енергетског саветника издаје 
министар надлежан за послове енергетике, решењем, и да се за издавање 
лиценце плаћа републичка административна такса. 

Уз члан 18. 

Предлаже се да се после Тарифног броја 157. дода Тарифни број 
157а, за списе и радње који се односе на међународне и међудржавне водне 
путеве, и то: 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 и мишљење у поступку издавања водних услова за експлоатацију 
речног наноса. 
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Правни основ за тачку 1) предложеног тарифног броја садржан је у 
члану 17. став 2. тачка 1) Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15) којим је уређено да, у оквиру 
своје надлежности, Дирекција за водне путеве обавља управне послове: даје 
услове из члана 37. став 1, односно члана 37а став 1. тог закона. 

Правни основ за тач. 2) и 3) овог тарифног броја садржан је у 
члану 89. став 3. тачка 3), члану 114, члану 117. тачка 21) и члану 118. Закона о 
водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) и члану 5. Правилника о 
садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у 
поступку издавања водних услова („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 116/12 и 
58/14).  

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14) уређује обједињену процедуру у поступку за издавање аката у 
остваривању права на изградњу и коришћење објеката, а која је назначена у 
члану 37. став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, а 
поступак издавања аката из надлежности Дирекције за водне путеве је део 
обједињене процедуре.  

Такође, предлаже се додавање напомене уз овај тарифни број се, 
и то да се такса из тачке 1) тог тарифног броја плаћа пре издавања локацијских 
услова у обједињеној процедури, а такса из тач. 2) и 3) тог тарифног броја да се 
плаћа након обавештења обвезника о испуњености услова за издавање списа.  

Уз члан 19. 
Предлаже да се у Одељку А Тарифе дода нова глава: XVIIIA Списи 

и радње у области транспорта опасног терета и Тарифни број 162а, ради 
усклађивања са одредбама Закона о транспорту опасног терета („Службени 
гласник РС”, број 88/10). У Тарифном броју 162а прописани су списи радње у 
вези са издавањем решења: по захтеву за издавање одобрења за тип 
амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног 
терета, о провери испуњености услова и издавање лиценце привредном 
друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника 
за безбедност у транспорту опасног терета; по захтеву за издавање овлашћења 
стручном лицу; по захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, 
односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са 
сертификатом ADN; по захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, 
односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача 
возила за транспорт опасног терета и по захтеву за издавање дозволe за 
транспорт радиоактивног терета која важи до шест месеци. 

Правни основ садржан је у члану 10. став 1. тач. 4), 5), 13), 23) и 
32) и члану 30. Закона о транспорту опасног терета.  

Наиме, чланом 10. тог закона прописано је да Управа за транспорт 
опасног терета, између осталог, обавља следеће послове: издаје овлашћење 
стручном лицу; издаје одобрење за тип амбалаже, односно посуде под 
притиском или цистерне за транспорт опасног терета; проверава испуњеност 
услова и издаје лиценцу привредном друштву или другом правном лицу за 
оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног 
терета; издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу 
за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног 
терета; издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу 
за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN. 

Чланом 30. став 5. Закона о транспорту опасног терета прописано 
је да се дозвола за транспорт радиоактивног терета која важи до шест месеци, 
може се издати за више транспорта привредном друштву, другом правном лицу 
или предузетнику чија је делатност у вези с коришћењем радиоактивног 
материјала на територији Републике Србије. 
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Уз члан 20. 
Овим чланом предлаже се да се у Тарифном броју 172. Одељка А 

Тарифе после тачке 5) дода тачка 6) којом се прописује такса за издавање 
одобрења другој организацији ради стицања статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих, за сваки програм, односно 
активност образовања одраслих, а сагласно члану 18. Закона о образовању 
одраслих („Службени гласник РС”, број 55/13). Такође, предлаже се терминолошко 
усклађивање са чланом 96. Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13) и чланом 86. Закона о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) у смислу да се у Тарифном броју 
172. у тачки 3) бришу речи: „нострификацију, еквиваленцију, односно”. 

Уз члан 23. 

Предлаже се допуна Тарифног броја 209. из Одељка А Тарифе 
тако да се пoсле речи: „корисника” додају речи: „односно других пружалаца 
услуга социјалне заштите, као и за утврђивање испуњености услова за 
пружање услуга дневног боравка, помоћи у кући, свратишта, личног пратиоца 
детета, становања уз подршку, персоналне асистенције, у циљу усклађивања 
са одредбама Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) 
и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга 
социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 42/13).  

Наиме, услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе: 
1) услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и 

ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена 
старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног 
плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова; 

2) дневне услуге у заједници - дневни боравак; помоћ у кући; 
свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и 
непосредном окружењу; 

3) услуге подршке за самосталан живот - становање уз подршку; 
персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке 
неопходне за активно учешће корисника у друштву; 

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - 
интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка 
родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом 
детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање 
породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у 
случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; 
активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности; 

5) услуге смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу 
породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и 
друге врсте смештаја. 

Уз члан 24.  
Предлаже се да се за таксене обавезе које су настале, а нису 

плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса плаћа у складу са законом 
који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за 
обвезника. 

Уз члан 25. 
Предлаже се да се усклађивање динарских износа такси 

прописаних овим законом, изврши у 2016. 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 2016. 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 
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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”.  

Уз члан 26. 
Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ   
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна 

средства у републичком буџету. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
 Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку 
предлаже се у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине 
(„Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен текст).  

 Доношењем овог закона по хитном поступку омогућило би 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, 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. 
 Имајући у виду да се такса плаћа у циљу подмирења трошкова 
рада органа проузрокованих захтевима заинтересованих лица, као и да се 
предлаже измена и допуна, односно увођење одређених такси, недоношење 
овог закона по хитном поступку могло би да проузрокује штетне последице по 
рад органа и организација. 
 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 
ТАКСАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 19. 

 Не плаћа се такса за: 

 1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
 2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених 
јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода; 
 3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, 
другим исправама и службеним евиденцијама; 
 4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети 
уз пријаве; 
 5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и 
радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због 
елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних 
догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских 
подстицаја и ослобођења код плаћања  јавних прихода; 
 
 
 6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног 
осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се 
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уређује финансијска подршка породици са децом, КАО И ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ 
У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ЖРТАВА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА;  
 7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и 
образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно 
преквалификацијом; 
 8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези 
са регулисањем војне обавезе; 
 9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
 10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
 11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и 
остваривање права по том основу; 
 12) поднеске јавном тужилаштву; 
 13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено 
међународним уговором; 
 14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама; 
 15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање 
бирачких спискова, као и спискова за кандидовање; 
 16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно 
прописано Тарифом; 
 17) за потврду о пријему захтева;  
 18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на 
управни акт. 
 У поступку код ДКП, такса се не плаћа ни за: 
 1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана Републике 
Србије у иностранству и на заступање држављана Републике Србије поводом 
мера које су противне међународним уговорима или начелима међународног 
права, односно међународним обичајима; 
 2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране 
дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше које издају међународне 
организације које признаје Република Србија, под условом узајамности. 

 
ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА  

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Тарифни број 2.  

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу 1.460 

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно 
предузетнику, ОДНОСНО ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ УПИСАНОМ У ПОСЕБАН 
РЕГИСТАР, КОЈЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ СЛОБОДНЕ ПРОФЕСИЈЕ, 
УРЕЂЕНУ ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ 

 
 
 
 

11.960 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак 

којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.  
 

 

 

          Тарифни број 38. 

За визе за држављане Републике Србије, и то:  
1) виза „Б” – која се издаје на бродску и поморску књижицу                                                                                            1.190 
2) виза „М” – која се издаје на основу међународног споразума                                                                                                                                                      1.190 
3) виза „С” – која се издаје на путну исправу службеног особља 1.190 
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Тарифни број 42. 

За акт по захтеву за давање сагласности на наставни план и 
програм за обуку кандидата за возаче моторних возила и возаче 
трактора 

 

 

9.490 

За решење по захтеву за утврђење испуњености услова за рад 
центра за обуку возача 

 
     94.990 

За дозволу за обављање оспособљавања кандидата за возаче  
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ОСПОСОБЉАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ 

 
 

83.100 
За жалбу на решење о отклањању недостатака и привременој 

забрани обављања оспособљавања возача 1.190 
За решење којим се утврђује да је правно лице коме је 

привремено забрањено обављање оспособљавања кандидата за 
возаче отклонило недостатке због којих му је забрана оспособљавања 
изречена 

 
 
 

11.960 
  

НАПОМЕНА:  
ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРИЛИКОМ ПРОМЕНЕ ПОЛИГОНА, 
УЧИОНИЦЕ, ОДНОСНО МЕСТА ИЗВОЂЕЊА ПОЛИГОНСКЕ РАДЊЕ 
„ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПОЛАЗАК ВОЗИЛОМ НА ПУТУ СА УСПОНОМ”, 
ПЛАЋА СЕ ТАКСА У ИЗНОСУ ОД 50% ОД ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ 
СТАВОМ 1. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.   
 

Тарифни број 43. 

За захтев за давање овлашћења за вршење техничких 
прегледа возила 500 

За решење по захтеву за давање овлашћења за вршење 
техничких прегледа возила  

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ВРШЕЊЕ 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 

 
 

94.990 
За захтев за давање овлашћења за вршење испитивања 

возила 5.360 
За решење по захтеву за давање овлашћења за вршење 

испитивања возила 116.920 
За решење по захтеву за издавање решења за утискивање 

идентификационе ознаке возила 83.100 
За дозволу да се ванредни технички преглед возила које је 

искључено из саобраћаја због техничке неисправности, изврши у 
другом привредном друштву овлашћеном за вршење техничког 
прегледа 

 
 
 

600 
За жалбу против решења Агенције за безбедност саобраћаја 1.190 

 

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 42.000 
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ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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 

 
 
 
 

52.000 
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 

 
 
 
 

42.000 
 

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 43Б 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ, И ТО:  
1) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО 

ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА  75.000 

2) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  2.500 

 
  

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.   
 

ТАРИФНИ БРОЈ 43В 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ, И ТО: 

1) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 50.000 

2) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
25.000 

3) ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА 2.500 
 
НАПОМЕНА:  

ЗА ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ, 
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ 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. 

 
 
 
 
 



31 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 43Г 

ЗА ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ И 
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА 25.000  

ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА 
ДЕТЕКТИВА 7.500 

  

Тарифни број 46. 

За решење из области заштите од пожара које се доноси, и то:  
1) по захтеву за одобрење локација објеката 26.780 
2) по захтеву за одобрење – давање сагласности на 

инвестиционо-техничку документацију, ОДНОСНО НА ПЛАН 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА за објекте бруто површине  

(1) до 150 m² 10.960 
(2) преко 150 m² до 1.000 m² 23.140 
(3) преко 1.000 m² до 5.000 m² 46.270 
(4) преко 5.000 m² 87.680 
3) по захтеву за технички пријем објеката бруто површине  
(1) до 150 m² 10.960 
(2) преко 150 m² до 1.000 m² 23.140 
(3) преко 1.000 m² до 5.000 m² 46.270 
(4) преко 5.000 m² 87.680 
4) по захтеву за технички пријем инсталација и уређаја 23.140 

            5) по захтеву за бављење пословима производње 
експлозивних материја      778.200 

6) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних 
материја, ОДНОСНО ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА, ОДНОСНО ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРОЈЕКТОВАЊА И 
ИЗВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
ОДНОСНО ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ПРАВНОМ 
ЛИЦУ ЗА УГОВОРНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОРГАНИЗОВАЊА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У СУБЈЕКТИМА РАЗВРСТАНИМ У 
КАТЕГОРИЈЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА 535.810 

7) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних 
материја за сопствене потребе 267.910 

ЗА РЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈЕ СЕ 
ДОНОСИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА ИЗДАТОГ 
ОВЛАШЋЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА 20.600 
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ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја прописана тач. 1), 2), 3) и 4) 

плаћа се и по часу и рачуна за сваки цео или започети радни час 
сваког инспектора који учествује у процесу рада по 2.300 

 

Тарифни број 46а 

За захтев за издавање - утврђивање урбанистичких мера 
заштите при изградњи просторних и урбанистичких планова        1.290 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за 
изградњу породичних склоништа 9.580 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за 
изградњу кућних склоништа за објекте до 5000 м2 бруто развијене 
површине (сагласност на пројектно - техничку документацију) 20.300 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за 
изградњу кућних склоништа за објекте преко 5000 м2 бруто развијене 
површине (сагласност на пројектно - техничку документацију) 38.370 

За захтев за издавање - утврђивање ближих услова за 
изградњу јавних и блоковских склоништа допунске заштите 38.370 

За решење по захтеву за ослобађање обавезе изградње 
склоништа 

 
23.920 

За сагласност на план заштите од удеса привредних друштава 
и других правних лица 11.960 

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 30.600 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ МЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРОПИСАНА ОБАВЕЗА ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 15.850 

  

Тарифни број 47. 

За решење које се доноси по захтеву, и то:  
1) за давање овлашћења за вршење послова унапређења 

заштите од пожара. 
 

30.610 
           2) за вршење организоване стручне наставе за полагање 
стручних испита у области заштите од пожара 25.510 
           3) за вршење организоване стручне наставе за полагање 
стручних испита у области превоза опасних материја 38.280 

4) за одобрење вишекратне набавке експлозивних материја 8.930 
5) за одобрење појединачне набавке експлозивних материја 5.360 
6) за превоз експлозивних материја 5.360 
7) за бављење пословима сервисирања опреме у области 

противпожарне заштите 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 
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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   

 
 
 
 
 
 
 
 

30.610 

8) за издавање сертификата за превоз опасних материја 
држављанину 

 
1.030 

9) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних 
материја 770 

10) ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОСНОВНЕ 
ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 2.340 

За проширење захтева за давање овлашћења за вршење 
послова унапређења заштите од пожара 5.090 

За проширење захтева за бављење пословима сервисирања 
опреме у области противпожарне заштите 5.090 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНOГ 
ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ОДНОСНО ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
 
 

3.040 
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 1.640 

За решење које се доноси по жалби на решење из става 1. овог 
тарифног броја 2.560 
 

Тарифни број 135. 

За захтев за увид у катастар истражних права и 
експлоатационих поља, односно књигу исправа и евиденцију 
предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију 4.410 

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних 
сировина 77.330 

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

1) за одобрење за истраживање 58.010 
2) за продужетак истражног права 19.320 
3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних 

сировина 116.020 
4) за испирање племенитих метала 7.650 
5) за извођење рударских радова 96.670 
5А) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА ПО РУДАРСКОМ 

ПРОЈЕКТУ НА ИСТРАЖИВАЊУ ЧВРСТИХ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА 57.290 

6) за извођење радова по упрошћеном рударском  пројекту 38.680 
7) за одобрење употребе рударског објекта, односно 

употребну дозволу      77.330 
8) за утврђивање испуњености услова за обављање послова 

одржавања гасовода и унутрашњих гасних инсталација 15.300 
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9) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију 
минералних сировина 51.140 

10) за издавање лиценце за извођење рударских радова и за 
вршење стручног надзора над рударским радовима 233.820 

11) за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката 116.920 
12) за издавање лиценце за вршење техничке контроле  

рударских пројеката и објеката 116.920 
13) за издавање одобрења за проширење експлоатационог 

поља 101.500 
14) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И 
ПРАТЕЋИХ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ЗА УПОТРЕБУ 
РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА (ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ РУДАРСКИХ ОБЈЕКАТА) 34.370 

15) ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕНОС ОДОБРЕЊА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

34.370 
 
 
НАПОМЕНА:  

 АКО СЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 
СМАЊЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА, ПЛАЋА СЕ ТАКСА У 
ИЗНОСУ ОД 50% ОД ТАКСЕ ПРОПИСАНЕ У СТАВУ 3. ТАЧКА 13) 
ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА.  

  

ТАРИФНИ БРОЈ 135А 

ЗA ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ДЕТАЉНА 
ИСТРАЖИВАЊА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, И ТО:  

1) 1) ОБИЧНЕ ВОДЕ:  
(1) ДО 10 L/СEКУНДИ 29. 240 
(2) ПРЕКО 10 L/СEКУНДИ ДО 100 L/СEКУНДИ 43.860 
(3) ПРЕКО 100 L/СEКУНДИ 58.460 
2) МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ:  
(1) ДО 5 L/СEКУНДИ 43.860 
(2) ПРЕКО 5 L/СEКУНДИ ДО 10 L/СEКУНДИ 58.460 
(3) ПРЕКО 10 L/СЕКУНДИ                                                                          87.680 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 135Б 

ЗА РЕШЕЊЕ, ОДНОСНО ПОТВРДУ О УТВРЂИВАЊУ И 
ОВЕРИ РАЗВРСТАНИХ РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА 76.380 

Тарифни број 136. 

За решење о одобравању пуштања у пробни рад и употребу 
гасовода, односно нафтовода, односно продуктовода, за међународни 
или магистрални транспорт 38.280 

 

Тарифни број 137.  

За захтев за утврђивање  испуњености услова за обављање 
послова пројектовања гасовода, нафтовода и продуктовода 7.650 

За захтев за утврђивање испуњености услова за обављање 
послова изградње гасовода, нафтовода или продуктовода 7.650 
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За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
обављање послова пројектовања, односно изградње  гасовода, 
нафтовода или продуктовода                                                                                                  45.920 

 

Тарифни број 138. 

За решење по захтеву за давање сагласности на Програм 
стручног оспособљавања лица која обављају послове руковања 
транспортом гасовитих или течних угљоводоника и послове 
одржавања гасовода, нафтовода или продуктовода 7.650 

Тарифни број 139.  

За захтев за издавање, односно продужење важности 
енергетске дозволе 5.800 

За решење којим се даје енергетска дозвола за изградњу 
нових, односно за реконструкцију постојећих енергетских објеката, 
односно којим се продужава важност енергетске дозволе – 0,03% на 
предрачунску вредност изградње, односно реконструкције објеката  

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ИЗДАЈЕ ЕНЕРГЕТСКА ДОЗВОЛА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА – 0,03% НА ПРЕДРАЧУНСКУ 
ВРЕДНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВА ВАЖНОСТ 
ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ - 0,01% НА ПРЕДРАЧУНСКУ ВРЕДНОСТ 
ИЗГРАДЊЕ  
  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима ИЗ СТ. 2. 
И 3. ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА, усклађује се применом индекса 
потрошачких цена коју објављује републички орган надлежан за 
послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од 
месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана 
месеца који претходи месецу у коме је захтев поднет. 

Такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се пре уручења 
решења којим се даје, односно којим се продужава важност 
енергетске дозволе.  
 

Тарифни број 140. 

За издавање извештаја НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКТОРА по захтеву 
за утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким 
прописима, прописима о енергетској ефикасности, прописима о 
заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне 
средине, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске 
делатности 29.240 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКТОРА ПО 
ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И ЗАХТЕВА 
УТВРЂЕНИХ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, ПРОПИСИМА О ЗАШТИТИ 
ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА, КАО И ПРОПИСИМА О ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА 
СКЛАДИШТЕЊЕ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ УКУПНОГ КАПАЦИТЕТА ПРЕКО ПЕТ ТОНА И 
ЗА СНАБДЕВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТВА НА 
СОПСТВЕНИМ СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПРЕВОЗНИХ 
СРЕДСТАВА 

 
 
 
 

29.240 
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За издавање извештаја по захтеву за утврђивање испуњености 
услова у погледу стручног кадра за обављање послова техничког 
руковођења, односно услова у погледу броја и стручне 
оспособљености лица за обављање послова на одржавању објеката 
за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковаоца 
у тим објектима, за потребе издавања лиценце за обављање 
енергетске делатности                                           

 
 
 
 
 

4.390 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ПО ЗАХТЕВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА, РУКОВАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО УСЛОВА У 
ПОГЛЕДУ БРОЈА И СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 
ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ 
ОБЈЕКАТА, КАО И ПОСЛОВА РУКОВАОЦА У ТИМ ОБЈЕКТИМА, ЗА 
ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ                                           

 
 
 
 
 

4.390 
  

ТАРИФНИ БРОЈ 140А 

ЗА ЗАХТЕВ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О 
СЕРТИФИКАЦИЈИ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ, ОДНОСНО 
ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА И СЕРТИФИКАЦИЈИ ОПЕРАТОРА 
ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ОДНОСНО ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА У 
ВЕЗИ СА ТРЕЋИМ ЗЕМЉАМА 11.460 

ЗА ОДЛУКУ О СЕРТИФИКАЦИЈИ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ, 
ОДНОСНО ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА И СЕРТИФИКАЦИЈИ 
ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ОДНОСНО ТРАНСПОРТНОГ 
СИСТЕМА У ВЕЗИ СА ТРЕЋИМ ЗЕМЉАМА  114.600 

ТАРИФНИ БРОЈ 140Б 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКТА О ИЗУЗЕЋУ ЗА НОВЕ 
ИНТЕРКОНЕКТИВНЕ ДАЛЕКОВОДЕ У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, НОВУ ИНФРАСТРУКТУРУ У ОБЛАСТИ  ПРИРОДНОГ 
ГАСА И ОБАВЕЗЕ „УЗМИ ИЛИ ПЛАТИ” 11.460 

ЗА АКТ О ИЗУЗЕЋУ ЗА НОВЕ ИНТЕРКОНЕКТИВНЕ 
ДАЛЕКОВОДЕ У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НОВУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ У ОБЛАСТИ  ПРИРОДНОГ ГАСА И ОБАВЕЗЕ 
„УЗМИ ИЛИ ПЛАТИ” 114.600 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 140В 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ 
САГЛАСНОСТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ И 
БИОГОРИВА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ УКУПНОГ КАПАЦИТЕТА 
ПРЕКО ПЕТ ТОНА И ЗА СНАБДЕВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРЕВОЗНИХ 
СРЕДСТАВА НА СОПСТВЕНИМ СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА 

 
 
 
 
 

11.460 
ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ ЗА 

СКЛАДИШТЕЊЕ НАФТЕ, ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ УКУПНОГ КАПАЦИТЕТА ПРЕКО ПЕТ ТОНА И 
ЗА СНАБДЕВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТВА НА 
СОПСТВЕНИМ СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПРЕВОЗНИХ 
СРЕДСТАВА  

 
 
 
 
 

34.400 
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Тарифни број 141. 

За захтев за стицање својства повлашћеног произвођача 
електричне енергије 1.920 

За решење по захтеву из става 1. овог тарифног броја 
19.320 

 

                          ТАРИФНИ БРОЈ 141. 

ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА 
ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 1.910 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ СТИЧЕ СТАТУС ПРИВРЕМЕНОГ 
ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗАВИСИ 
ОД ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ИЗНОСИ:  

1) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1 МW И ВИШЕ                          23.680 
2) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ДО 1 МW   2.290 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВА 

ВАЖЕЊЕ СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ 
ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1.140 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВА ВАЖЕЊЕ СТАТУСА 
ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗАВИСИ ОД ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ЕЛЕКТРАНЕ И 
ИЗНОСИ:  

1) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1 МW И ВИШЕ 11.460 
2) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ДО 1 МW  1.530 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА 

ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ    1.140 
ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ СТИЧЕ СТАТУС ПОВЛАШЋЕНОГ 

ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗАВИСИ ОД 
ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ИЗНОСИ:  

1) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1 МW И ВИШЕ    11.460 
2) ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ДО 1 МW 1.530 
ЗА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА 

ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1.140 

ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ СТИЧЕ СТАТУС ПРОИЗВОЂАЧА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1.910 

 

Тарифни број 142. 

За први преглед код произвођача и све наредне прегледе код 
корисника парних постројења (парних и вреловодних котлова, 
загрејача воде и прегрејача пара, парних судова под притиском) који 
се врши по захтеву корисника 7.650 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 142. 
 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА 2.670 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ОВЛАШЋЕНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ САВЕТНИКА 2.670 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА 

ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА 380 
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ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ САВЕТНИКА  380 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА 760 

ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ САВЕТНИКА                                                                                                   760 

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   22.810 

2) МИШЉЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЧНОГ НАНОСА  10.930 

3) МИШЉЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНЕ 
САГЛАСНОСТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕЧНОГ НАНОСА  27.280 
  
НАПОМЕНА:  

ТАКСА ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ ПРЕ 
ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА У ОКВИРУ ОБЈЕДИЊЕНЕ 
ПРОЦЕДУРЕ. 

ТАКСА ИЗ ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈА ПЛАЋА СЕ 
НАКОН ПРИЈЕМА ОБАВЕШТЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ СПИСА.  

 

XVIIIA СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 162А 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ТИП 
АМБАЛАЖЕ, ОДНОСНО ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ ИЛИ ЦИСТЕРНЕ ЗА 
ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 47.500 

ЗА РЕШЕЊЕ О ПРОВЕРИ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И ИЗДАВАЊЕ 
ЛИЦЕНЦЕ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ИЛИ ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У 
ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 63.750 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
СТРУЧНОМ ЛИЦУ 30.530 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ОДНОСНО ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА 
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЛИЦЕ СА 
СЕРТИФИКАТОМ ADN 41.400 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА 
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ОДНОСНО ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА 
СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧА ВОЗИЛА ЗА 
ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 41.400 

ЗА РЕШЕЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛE ЗА 
ТРАНСПОРТ РАДИОАКТИВНОГ ТЕРЕТА КОЈА ВАЖИ ДО ШЕСТ МЕСЕЦИ 13.570 
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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 15.300 

2) утврђивање испуњености услова за извођење наставе на 
страном језику и на језику националне мањине 5.360 

3) нострификацију, еквиваленцију, односно признавање стране 
школске јавне исправе, за:  

(1) основно образовање 2.560 
(2) средње образовање 5.090 
4) признавање стране високошколске исправе 10.200 
5) одобрење за издавање образаца евиденције и јавних 

исправа за основне и средње школе 6.380 
6) ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ДРУГОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДИ 

СТИЦАЊА СТАТУСА ЈАВНО ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА 
АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ, ЗА СВАКИ ПРОГРАМ, 
ОДНОСНО АКТИВНОСТ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 25.000 
 

Тарифни број 187. 

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

1) обичне воде:  
(1) до 10 l/секунди 29.240 
(2) преко 10 l/секунди  до 100 l/секунди 43.860 
(3) преко 100 l/секунди 58.460 
2) минералне воде:  
(1) до 5 l /секунди 43.860 
(2) преко 5 l /секунди до 10 l /секунди 58.460 
(3) преко 10 l /секунди 87.680 

 

Тарифни број 202. 

За решење, односно потврду о утврђивању и овери 
разврстаних резерви подземних вода 116.920 
 

Тарифни број 209. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника, 
ОДНОСНО ДРУГИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 
КАО И ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА, ПОМОЋИ У КУЋИ, СВРАТИШТА, 
ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА, СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ И 
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ 

 
 
 
 
 

19.050 
 

 

ЧЛАН 24. 

ЗА ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ НАСТАЛЕ, А НИСУ ПЛАЋЕНЕ ДО 
ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ТАКСА СЕ ПЛАЋА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ КОЈИ ЈЕ БИО НА СНАЗИ У ВРЕМЕ НАСТАНКА ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ, 
АКО ЈЕ ТО ПОВОЉНИЈЕ ЗА ОБВЕЗНИКА. 
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ЧЛАН 25. 

  УСКЛАЂИВАЊЕ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА ТАКСИ ПРОПИСАНИХ 
ОВИМ ЗАКОНОМ, ИЗВРШИЋЕ СЕ У 2016. 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 2016. 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 СТАВА 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 26. 
 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 
 
 
 
 
 
 

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

1. Који су проблеми које закон треба да реши, односно који су 
циљеви који се законом постижу? 

Доношењем овог закона стварају се 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 тога, постиже 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, измени списа и радњи, односно престанку основа за 
вршење појединих списа и радњи за које је сада прописана такса, које су 
инициране од стране надлежних органа, а у циљу имплементације новодонетих 
закона у периоду после последњих измена Закона о републичким 
административним таксама („Службени гласник РС”, број 50/11 и „Службени 
гласник РС”, бр. 93/12 и 65/13-др. закон). 

Републичке административне таксе плаћају се када 
заинтересовано лице захтева доношење списа, односно извршење одређене 
радње од стране органа, а износ таксе за одговарајуће списе и радње органи су 
уз достављену иницијативу определили висину таксе 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.  

У периоду од последњих измена и допуна Закона о републичким 
административним таксама, донет је одређени број прописа у чијем 
спровођењу се врше радње, односно доносе списи за које се републичке 
административне таксе плаћају и у надлежности су министарстава која су 
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иницирала измену и допуну овог закона. С тим у вези, одређени број 
министарстава доставио је иницијативе за измену и допуну Закона о 
републичким административним таксама, и то: Министарство унутрашњих 
послова, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
  

Примера ради, Министарство унутрашњих послова предложило је: 
-  таксу за добијање овлашћења за вршење стручне обуке лица за 

обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у 
области приватног обезбеђења, која је утврђена у износу од 42.000 динара, на 
основу броја часова (36 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге три запослена, цене часа рада (899 дин) запосленог и 
трошкова који учествују у пружању те услуге (12.696,50 дин); 

-  таксу 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, која је утврђена у износу од 52.000 динара, на основу броја часова (44 
часа) ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге три 
запослена, цене часа рада (899 дин) запосленог и трошкова који учествују у 
пружању те услуге (12.696,50 дин);  

-  таксу 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, која је утврђена у износу од 42.000 динара, на 
основу броја часова (36 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге три запослена, цене часа рада (899 дин) запосленог и 
трошкова који учествују у пружању те услуге (12.696,50 дин); 

-  таксу за издавање лиценце за вршење послова приватног 
обезбеђења правном лицу, односно предузетнику, која је утврђена у износу од 
75.000 динара, на основу броја часова (72 часа) ефективног времена потребног 
за пружање конкретне услуге три запослена, цене часа рада (899 дин) 
запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге (12.696,50 дин); 

-  таксу за издавање лиценце за вршење послова приватног 
обезбеђења физичком лицу, која је утврђена у износу од 2.500 динара, на 
основу броја часова (2,5 часа) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге осам запослених, цене часа рада (899 дин) запосленог и 
трошкова који учествују у пружању те услуге (400 дин); 

-  таксу за решење које се доноси по захтеву за издавање лиценце 
правном лицу за обављање детективске делатности, која је утврђена у износу 
од 50.000 динара, на основу броја часова (42 часа) ефективног времена 
потребног за пружање конкретне услуге три запослена, цене часа рада (899 
дин) запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге (12.969,50 дин); 

-  таксу за решење које се доноси по захтеву за издавање лиценце 
предузетнику за обављање детективске делатности, која је утврђена је у износу 
од 25.000 динара, на основу броја часова (23 часа) ефективног времена 
потребног за пружање конкретне услуге три запослена, цене часа рада (899 
дин) запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге (5.022,50 дин); 

-  таксу за издавање лиценце физичком лицу за вршење 
детективских послова, која је утврђена у износу од 2.500 динара, на основу 
броја часова (2,5 часа) ефективног времена потребног за пружање конкретне 
услуге четири запослена, цене часа рада (899 дин) запосленог и трошкова који 
учествују у пружању те услуге (400 дин); 

-  таксе за пријаву за похађање обуке и оспособљавања за вршење 
детективских послова, која је утврђена је у износу од 25.000 динара, на основу 
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броја часова (60 часова) ефективног времена потребног за пружање услуге пет 
чланова комисије, цене часа рада (899 дин) запосленог и трошкова који 
учествују у пружању те услуге (2.100 дин). Имајући у виду да би висина таксе 
утицала на доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно 
обвезника таксе, предложена је умањена висина таксе; 

-  таксу за пријаву за полагање стручног испита за детектива, која 
је утврђена у износу од 7.500 динара, на основу броја часова (8 часова) 
ефективног времена потребног за пружање услуге три запослена, цене часа 
рада (899 дин) запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге (600 
дин); 

-  таксу за решење из области заштите од пожара које се доноси по 
захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу за обављање 
послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од 
пожара, која је утврђена у износу од 20.600 динара, на основу броја часова (40 
часова) ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге 
запослених, цене часа рада (390 дин) запосленог и трошкова који учествују у 
пружању те услуге (5.000 дин); 

-  таксу 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, која је 
утврђена у износу од 30.600 динара, на основу броја часова (40 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге запосленог, цене 
часа рада (390 дин) запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге 
(15.000 дин); 

-  таксу за захтев за издавање услова у погледу мера заштите од 
пожара за изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности 
на техничку документацију, која је утврђена у износу од 15.850 динара, на 
основу броја часова (15 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге запослених, цене часа рада (390 дин) запосленог и трошкова 
који учествују у пружању те услуге (10.000 дин); 

 
 
- таксу за решење које се доноси по захтеву за давање сагласности 

на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, која је 
утврђена у износу од 2.340 динара, на основу броја часова (6 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге запослених и цене 
часа рада (390 дин) запосленог;  

-  таксу 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, која је утврђена у износу од 3.040 динара, 
на основу броја часова (7,8 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге запослених и цене часа рада (390 дин) запосленог; 

-  таксу 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, која је утврђена у 
износу од 1.640 динара, на основу броја часова (4.2 часа) ефективног времена 
потребног за пружање конкретне услуге запослених и цене часа рада (390 дин) 
запосленог.  

 
Министарство рударства и енергетике предложило је:  
-  таксу за извођење рударских радова по рударском пројекту на 

истраживању чврстих минералних сировина, која је утврђена у износу од 57.290 
динара, на основу броја часова (40 часова) ефективног времена потребног за 
пружање конкретне услуге по запосленом, учествује три запослена и цене часа 
рада (477,40 дин) тих запослених; 
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-  таксу за издавање одобрења за пренос одобрења за 
експлоатацију резерви минералних сировина и пратећих одобрења за 
извођење радова и за употребу рударских објеката (одобрење за извођење 
радова и одобрење за употребу рударских објеката) и за издавање одобрења 
за пренос одобрења за истраживање минералних сировина и подземних вода, 
које су утврђене у износу од 34.370 динара, на основу броја часова (24 часа) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествује три запослена и цене часа рада (477,40 дин) тих запослених; 

-  таксу за решење, односно потврду о утврђивању и овери 
разврстаних резерви подземних вода (из досадашњег Тарифног броја 202) која 
је овим предлогом смањена са 116.920 динара на 76.380 динара, тј. за 34,68%, 
а утврђена је на основу броја часова (40 часова) ефективног времена потребног 
за пружање конкретне услуге по запосленом, учествује четири запослена и 
цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за решење којим се продужава важност енергетске дозволе 
– 0,01% на предрачунску вредност изградње (смањена је висина таксе са 0,03% 
колико износи за издавање решења којим се издаје енергетска дозвола за 
изградњу енергетског објекта, на 0,01% за продужење важности издате 
енергетске дозволе, из разлога зато што се издаје на три пута краћи рок, а све у 
циљу подстицања инвестиционих улагања у изградњу енергетских објеката у 
Републици Србији). Надлежно министарство сматра да је потребно задржати 
предложено решење утврђивања висине таксе прописане овим тарифним 
бројем (проценат од предрачунске вредности објекта) имајући у виду сложеност 
и обим документације која се подноси уз захтев, као и инвестициону вредност 
објекта која управо зависи од врсте објекта, конфигурације, инсталисане снаге, 
капацитета, броја производних јединица итд. Време потребно за обраду 
захтева за издавање енергетске дозволе непосредно зависи од сложености и 
обима достављене документације; 

-  таксу за издавање извештаја надлежног инспектора по захтеву за 
утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима, 
прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити 
животне средине за потребе издавања сагласности за складиштење нафте, 
деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко 
пет тона и за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим 
станицама за снабдевање превозних средстава, која је утврђена у износу од 
29.240 динара. Предложена висина таксе овог тарифног броја једнака је висини 
таксе из става 1. овог тарифног броја, из разлога што се ради о извештајима 
који се издају на основу истих техничких прописа, прописа о заштити од пожара 
и експлозија, као и прописа о заштити животне средине; 

-  таксу за захтев правног лица за доношење одлуке о 
сертификацији оператора преносног, односно транспортног система и 
сертификацији оператора преносног система, односно транспортног система у 
вези са трећим земљама, која је утврђена у износу од 11.460 динара, на основу 
броја часова (8 часова) ефективног времена потребног за пружање конкретне 
услуге по запосленом, учествује три запослена и цене часа рада (477,40 дин) 
запосленог; 

-  таксу за одлуку о сертификацији оператора преносног, односно 
транспортног система и сертификацији оператора преносног система, односно 
транспортног система у вези са трећим земљама, која је утврђена у износу од 
114.600 динара, на основу броја часова (80 часова) ефективног времена 
потребног за пружање конкретне услуге, по запосленом, учествује три 
запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за захтев за издавање акта о изузећу за нове 
интерконективне далеководе у области електричне енергије, нову 
инфраструктуру у области природног гаса и обавезе „узми или плати”, која је 
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утврђена у износу од 11.460 динара, на основу броја часова (8 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествује три запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за акт о изузећу за нове интерконективне далеководе у 
области електричне енергије нову инфраструктуру у области природног гаса и 
обавезе „узми или плати”, која је утврђена у износу од 114.600 динара, на 
основу броја часова (80 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге по запосленом, учествују три запослена и цене часа рада 
(477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за захтев за издавање решења којим се даје сагласност за 
складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних 
средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава, која 
је утврђена у износу од 11.460 динара, на основу броја часова (8 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествују три запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за издавање решења којим се даје сагласност за 
складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних 
средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава, која 
је утврђена у износу од 34.400 динара, на основу броја часова (24 часа) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествују три запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 

-  таксу за захтев за издавање решења о стицању статуса 
привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, која је утврђена у 
износу 1.910 динара, на основу броја часова (5 часова) ефективног времена 
потребног за пружање конкретне услуге једног запосленог и цена часа рада 
(477,40 дин) тог запосленог. Имајући у виду да би висина таксе утицала на 
доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, 
утврђена висина таксе умањена је за 20%; 

-  таксу за решење којим се стиче статус привременог повлашћеног 
произвођача електричне енергије која зависи од инсталисане снаге електране и 
то: за електране инсталисане снаге 1 MW и више, у износу од 23.680 динара и 
утврђена је на основу броја часова (31 час) ефективног времена потребног за 
пружање конкретне услуге по запосленом, учествују два запослена и цене часа 
рада (477,40 дин) запосленог; за електране инсталисане снаге до 1 MW, у 
износу од 2.290 динара и утврђена је на основу броја часова (3 часа) 
ефективног времена утрошеног у пружању конкретне услуге по запосленом, 
учествује два запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог. Имајући у 
виду да би висина ових такси утицала на доступност предметне услуге 
заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксу захтев за издавање решења којим се продужава важење 
статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, која је 
утврђена у износу од 1.140 динара, на основу броја часова (3 часа) ефективног 
времена потребног за пружање конкретне услуге једног запосленог и цена часа 
рада (477,40 дин) тог запосленог. Имајући у виду да би висина таксе утицала на 
доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, 
утврђена висина таксе умањена је за 20%; 

-  таксу за решење којим се продужава важење статуса 
привременог повлашћеног произвођача електричне енергије који зависи од 
инсталисане снаге електране и то: за електране инсталисане снаге 1 MW и 
више, у износу од 11.460 динара и утврђена је на основу броја часова (15 
часова) ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по 
запосленом, учествују два запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог; 
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за електране инсталисане снаге до 1 MW, у износу од 1.530 динара и утврђена 
је на основу броја часова (2 часа) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге по запосленом, учествују два запослена и цене часа рада 
(477,40 дин) запосленог. Имајући у виду да би висина ових такси утицала на 
доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, 
утврђена висина таксе умањена је за 20%; 

-  таксу за захтев за издавање решења о стицању статуса 
повлашћеног произвођача електричне енергије, износи 1.140 динара и утврђена 
је на основу броја часова (3 часа) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге запосленог и цене часа рада (477,40 дин) тог запосленог. 
Имајући у виду да би висина ових такси утицала на доступност предметне 
услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксу за решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача 
електричне енергије који зависи од инсталисане снаге електране и то: за 
електране инсталисане снаге 1 MW и више, у износу од 11.460 динара и 
утврђена је на основу броја часова (15 часова) ефективног времена потребног 
за пружање конкретне услуге по запосленом, учествују два запослена и цене 
часа рада (477,40 дин) запосленог; за електране инсталисане снаге до 1 MW у 
износу од 1.530 динара и утврђена је на основу броја часова (2 часа) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествују два запослена и цене часа рада (477,40 дин) запосленог. Имајући у 
виду да би висина ових такси утицала на доступност предметне услуге 
заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксу за захтев за издавање решења о стицању статуса 
произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије, која је 
утврђена у износу од 1.140 динара, на основу броја часова (3 часа) ефективног 
времена потребног за пружање конкретне услуге једног запосленог и цене часа 
рада (477,40 дин) тог запосленог. Имајући у виду да би висина ових такси 
утицала на доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно 
обвезника таксе, утврђена висина таксе умањена је за 20%; 

-  таксу за решење којим се стиче статус произвођача електричне 
енергије из обновљивих извора енергије, која је утврђена у износу од 1.910 
динара, на основу броја часова (5 часова) ефективног времена потребног за 
пружање конкретне услуге једног запосленог и цене часа рада (477,40 дин) тог 
запосленог. Имајући у виду да би висина ових такси утицала на доступност 
предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезнику таксе, утврђена 
висина таксе умањена је за 20%; 

 
 
-  таксе за полагање испита за енергетског менаџера и за полагање 

испита за обављање послова овлашћеног енергетског саветника, које су 
утврђене у износу од 2.670 динара, на основу броја часова (7 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге једног запосленог 
и цене часа рада (477,40 дин) запосленог. Имајући у виду да би висина ових 
такси утицала на доступност предметне услуге заинтересованог лица, односно 
обвезника таксе, утврђена висина таксе умањена је за 20%; 

-  таксе за издавање уверења о положеном испиту за енергетског 
менаџера и за издавање уверења о положеном испиту за обављање послова 
овлашћеног енергетског саветника, које су утврђене у износу од 380 динара, на 
основу броја часова (1 час) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге једног запосленог и цене часа рада (477,40 дин) тог 
запосленог. Имајући у виду да би висина ових такси утицала на доступност 
предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена 
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висина таксе умањена је за 20%; 
-  таксе за издавање лиценце за обављање послова енергетског 

менаџера и за издавање, односно продужење лиценце за обављање послова 
овлашћеног енергетског саветника, које су утврђене у износу од 760 динара, на 
основу броја часова (2 час) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге једног запосленог и цене часа рада (477,40 дин.) тог 
запосленог. Имајући у виду да би висина ових такси утицала на доступност 
предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена 
висина таксе умањена је за 20%.   

 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

предложило је: 
-  таксу за 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 
на постављање свих врста водова и каблова који пресецају водни пут, односно 
за изградњу лука и пристаништа у износу од 22.810 динара (утврђено потребно 
радно време за пружање конкретне услуге је 33 часа, од чега се 28 часова 
односи на рад инжењера чија је цена часа рада 973.00 динара, 5 часова на рад 
референта чија је цена часа рада 469.00 динара и трошкови од 3.000 динара). 
Имајући у виду да би висина такси предметног тарифног броја утицала на 
доступност услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђене 
висине такси умањене су за 30%; 

-  таксу за прибављање мишљења у поступку издавања водних 
услова за експлоатацију речног наноса у износу од 10.930 динара (утврђено 
потребно радно време за пружање конкретне услуге је 14 часова, од чега се 12 
часова односи на рад инжењера чија је цена часа рада 973.00 динара, 2 часа 
на рад референта чија је цена часа рада 469.00 динара и трошкови од 3.000 
динара). Имајући у виду да би висина такси предметног тарифног броја утицала 
на доступност услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђене 
висине такси умањене су за 30%; 

-  таксу за прибављање мишљење у поступку издавања водне 
сагласности за експлоатацију речног наноса у износу од 27.280 динара 
(утврђено потребно радно време за пружање конкретне услуге је 38 часова, од 
чега се 36 часова односи на рад инжењера чија је цена часа рада 973.00 
динара и 2 часа на рад референта чија је цена часа рада 469.00 динара и 
трошкови од 3.000 динара). Имајући у виду да би висина такси предметног 
тарифног броја утицала на доступност услуге заинтересованог лица, односно 
обвезника таксе, утврђене висине такси умањене су за 30%; 

-  таксу за решење по захтеву за издавање одобрења за тип 
амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног 
терета, која је утврђена у износу од 47.500 динара, на основу броја часова (56 
часова) ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по 
запосленом, учествују два запослена и цене часа рада (530 дин) запосленoг. 
Имајући у виду да би висина ове таксе утицала на доступност предметне услуге 
заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксу за решење о провери испуњености услова и издавање 
лиценце привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање 
кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета, која је 
утврђена у износу од 63.750 динара,  на основу броја часова (25 часова) 
ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по запосленом, 
учествују три запослена, цене часа рада (530 дин) запосленог и трошкова који 
учествују у пружању те услуге (24.000 дин); 

-  таксу за решење по захтеву за издавање овлашћења стручном 
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лицу, која је утврђена у износу од 30.530 динара, на основу броја часова (24 
часа) ефективног времена потребног за пружање конкретне услуге по 
запосленом, учествују три запослена и цене часа рада (530 дин) запосленог. 
Имајући у виду да би висина ове таксе утицала на доступност предметне услуге 
заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксе за решење по захтеву за издавање овлашћења 
привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно 
оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN и за решење по 
захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, односно другом 
правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за 
транспорт опасног терета, које су утврђене у износу од 41.400 динара, на 
основу броја часова (25 часова) ефективног времена потребног за пружање 
конкретне услуге по запосленом, учествују три запослена, цене часа рада (530 
дин) запосленог и трошкова који учествују у пружању те услуге (12.000 дин). 
Имајући у виду да би висина ових такси утицала на доступност предметне 
услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена висина таксе 
умањена је за 20%; 

-  таксу за решење по захтеву за издавање дозволe за транспорт 
радиоактивног терета која важи до шест месеци, која је утврђена у износу од 
13.570 динара, на основу броја часова (32 часа) ефективног времена потребног 
за пружање конкретне услуге запосленог и цене часа рада (530 дин) 
запосленог. Имајући у виду да би висина ове таксе утицала на доступност 
предметне услуге заинтересованог лица, односно обвезника таксе, утврђена 
висина таксе умањена је за 20%.   

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је 

таксу за издавање одобрења другој организацији ради стицања статуса јавно 
признатог организатора активности образовања одраслих, за сваки програм, 
односно активност образовања одраслих, која је утврђена у износу од 25.000 
динара, са образложењем да у поступку издавања одобрења учествује и Завод 
за унапређење образовања и васпитања. Поступак издавања уверења у 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја се одвија у три фазе, и то: 
пријем и обрада захтева странке и прослеђивање документације Заводу за 
унапређивање образовања и васпитања, пријем и обрада мишљења Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, уколико је мишљење позитивно 
просветни инспектор се упућује на терен ради провере испуњености услова за 
добијање одобрења. Уколико је мишљење негативно, захтев странке се одбија. 
У ове три фазе ангажовано је најмање двоје запослених: један запослени који 
врши административну обраду предмета и издаје решење и други који је 
просветни инспектор и који излази на терен. Основни елемент који је 
Министарство узело у обзир при утврђивању висине таксе је број запослених, 
као и трошкови Завода за унапређење образовања и васпитања, с обзиром да 
при издавању одобрења Завод формира комисију која даје мишљење на 
програм обуке. 

 
2. Да ли су разматране могућности да се проблеми реше 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, нема могућности да се проблеми реше без доношења 
закона. Наиме, стварају се једнака права и обавезе за све субјекте, тако што се 
врши усаглашавања предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у 
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надлежности органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, 
на основу донетих прописа у чијем спровођењу се врше радње, односно доносе 
списи за које се републичке административне таксе плаћају. 

 
3. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање 

проблема? 
 

Доношење овог закона је најбоље решење јер се њиме, уз 
поштовање начела правне сигурности, уређује плаћање таксене обавезе за 
захтев заинтересованих лица и за списе и радње које се у вези са тим захтевом 
доносе, односно врше, као и 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 
 

4. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у 
закону? 

 
Закон ће имати утицај на: 
- правни систем Републике Србије – усаглашава се предмет 

таксене обавезе са списима и радњама из надлежности републичких органа 
(Министарства унутрашњих послова, Министарствa рударства и енергетике, 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарствa 
просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања); 

- обвезнике држављане Републике Србије који су подносили 
захтев у вези са издавањем визе, у прописаним случајевима (визе типа: „Б” 
виза на бродску и поморску књижицу, „М” виза која се издаје на основу 
међународног споразума и „С” виза која се издаје на путну исправу службеног 
особља), имајући у виду да су Законом о изменама и допунама Закона о путним 
исправама („Службени гласник РС”, број 62/14) укинуте поморска и бродарска 
књижица снабдевена визом, као врста путне исправе; 

- лица која се баве оспособљавањем кандидата за возаче, током 
обављања своје делатности долазе у ситуације које изискују да промене 
пословни простор (истек уговора о закупу), полигон, као и место извођења 
полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, а у 
тим ситуацијама није целисходно наплаћивати таксу која се наплаћује 
приликом утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за обављање 
оспособљавања кандидата за возаче, те је предложена наплата таксе у мањем 
износу за 50% од износа таксе прописане за утврђивање испуњености услова 
за издавање дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче; 

- имаоце јавних овлашћења који ће у складу са Законом о 
планирању и изградњи и новим Законом о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима, који је у процедури доношења, моћи да издају услове и 
испоштују обавезу плаћања републичке административне таксе која је 
предвиђена чланом 8б Закона о планирању и изградњи; 

- подносиоце захтева за издавање услова, јер ће знати колики је 
износ за издавање услова и моћи тако да сагледају оправданост трошкова у 
поступку пре добијања грађевинске дозволе; 

- на надлежну службу која врши спровођење обједињене 
процедуре, која ће моћи да сагледа у потпуности правила, и да без застоја 
спроведе тражену процедуру. 

- на правна и физичка лица која су подносиоци захтева у поступку 
обједињене процедуре која подразумева издавање локацијских услова у 
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погледу мера заштите од пожара и експлозија за објекте са запаљивим и 
горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које 
постоји обавеза издавања услова за безбедно постављање прописана законом 
који уређује безбедносне услове за изградњу и реконструкцију објеката са 
запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним 
материјама, као и прибављања услова у погледу мера заштите од пожара за 
објекте за које је законом који уређује заштиту од пожара прописана обавеза 
давања сагласности на техничку документацију. У члану 8б став 6. Закона о 
планирању и изградњи предвиђена је обавеза плаћања таксе за издавање 
услова ималаца јавних овлашћења у области заштите од пожара. 

 
5. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 
 

 Републичке административне таксе се наплаћују у циљу 
подмирења трошкова проузрокованих радњама органа приликом пружања 
конкретних услуга на захтев заинтересованих лица. Обвезник таксе јесте лице 
које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог 
поступка код органа.  

 
6. 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 доношење списа, односно извршење 
одређене радње од стране органа, 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 у поступку издавања списа, односно за 
извршење радњи на захтев заинтересованих лица што би, кроз извршење 
буџета, требало да допринесе стварању услова за ефикаснији рад органа.  

 
7. 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. 
Овим законом врши се усаглашавање предмета таксене обавезе са списима и 
радњама који су у надлежности тих органа на основу донетих прописа у чијем 
спровођењу се врше радње, односно доносе списи за које се републичке 
административне таксе плаћају (за списе и радње у управним стварима, као и 
за друге списе и радње код органа).  
 
 

8. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се 
изјасне о закону? 

 
У поступку припреме овог закона остварена је сарадња са 
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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.  

 
9. 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 Закона. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач – Влада  
    Обрађивач – Министарство финансија 
 
2. Назив прописа 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ   
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
DRAFT LAW ON AMENDMENTS 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), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 
 
Чл. 37. и 100. Споразума и 22. Прелазног споразума 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
У складу са роковима из члана 72. Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 
 
Испуњава у потпуности. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
Не постоји веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске унију 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске 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 усклађенст са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност. 
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
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. 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. 
 
 
 

 


