
По ком тарифном броју се плаћа републичка административна такса при 
вршењу легализације јавних исправа у смислу Закона о легализацији јавних исправа 
у међународном промету, као и колика се такса наплаћује за захтев којим се тражи 
овера потписа и службеног печата на изворној исправи и на њеном преводу?  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-02-00010/2009-04 од 10.2.2009. год.)  

1. Према одредбама чл. 1. и 2. Закона о легализацији исправа у међународном 
промету („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/73) легализација (у даљем тексту: оверавање) исправа у 
међународном промету врши се на начин предвиђен тим законом, ако међународним уго- 

вором који обавезује Југославију није друкчије одређено. Оверавањем се, у смислу 
овог закона, потврђује веродостојност потписа лица које је исправу потписало и 
веродостојност печата стављеног на исправу.  

Тарифним бројем 14. став 1. Одељка А Тарифе републичких административних 
такси, која је саставни део Закона  

о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03 … и 5/09, у 
даљем тексту: Закон), уређено је да се за оверу сваког потписа, ако Законом није друкчије 
прописано, плаћа републичка административна такса у износу од 260 динара.  

Према томе, за оверу којом се потврђује веродостојност потписа лица које је 
исправу потписало и веродостојност печата стављеног на исправу, која овера се врши у 
складу са законом којим је уређена легализација јавних исправа у међународном промету, 
плаћа се републичка административна такса уређена Тарифним бројем 14. став 1. Одељак 
А Тарифе.  

2. Према одредби члана 11. став 1. Закона, такса се плаћа у прописаном износу за 
захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, ако 
законом није друкчије прописано.  

Према Тарифном броју 1. Одељак А Тарифе, за захтев, ако Законом није друкчије 
прописано, плаћа се републичка административна такса у износу од 200 динара.  

Према томе, када се једним захтевом тражи овера потписа и печата на изворној 
исправи, као и овера потписа и печата на преводу те исправе (документу који је на другом 
језику у односу на изворну исправу), иако је у формалноправном смислу реч о једном 
захтеву, по својој суштини траже се две радње у управним стварима (овера потписа и 
печата на исправи, као и овера потписа и печата на примерку исправе преведеном на 
други језик), те се такса за захтев из Тарифног броја 1. Одељак А Тарифе плаћа за захтев 
којим се тражи овера потписа и печата на изворној исправи, као и за захтев којим се тражи 
овера потписа и печата на преводу конкретне исправе.  

 


