
 

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: 

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 
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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 
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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”. 

  

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”. 

  

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”. 


