
З А К О Н  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 
 

Члан 1. 

 У Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник 
РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04 и 42/05), члан 4. мења се и гласи: 
 

"Члан 4. 
 

 Обвезник који код дипломатско-конзуларног представништва Србије и 
Црне Горе (у даљем тексту: ДКП), поднесе захтев или поднесак надлежном 
органу у Републици Србији (у даљем тексту: Република) за покретање поступка, 
односно за извршење радње за коју је овим законом прописана обавеза плаћања 
таксе, таксу за списе и радње, у износу прописаном Тарифом прерачунатом у 
девизе, уплаћује у девизама, односно ефективном страном новцу који се купује и 
продаје на девизном тржишту у складу са прописом Народне банке Србије (у 
даљем тексту: девизе), преко банке у земљи у којој је захтев, односно поднесак 
поднет, на девизни рачун Републике отворен за ту намену код Народне банке 
Србије преко инокоресподентне банке. 
 Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове 
финансија, једном годишње објављује врсте девиза у којима се такса плаћа и 
висину званичног средњег курса динара на дан 30. априла текуће године, који 
служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе у смислу 
става 1. овог члана. 
 Прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе врши се на 
основу објављених података из става 2. овог члана који важе у време подношења 
захтева или поднеска, при чему се заокруживање врши тако што се износ у 
девизама до 0,50 не узима у обзир, а износ у девизама преко 0,50 заокружује на 
1,00. 
 Изузетно од  става 1. овог члана, кад у земљи у којој је захтев или поднесак 
код ДКП поднет није отворен девизни рачун у смислу тог става, прописани 
динарски износ таксе прерачунат у девизе у смислу ст. 2. и 3. овог члана плаћа се 
у девизама код ДКП, који примљена средства уплаћује, односно преноси на 
девизни рачун Републике отворен код Народне банке Србије.  
 На захтев обвезника, ДКП даје обавештење о прерачунатом износу таксе и 
рачуну на који се такса плаћа, а примљени захтев, односно поднесак, са доказом о 
уплати, односно плаћању прописаног износа таксе, у смислу ст. 1. и 4. овог члана, 
доставља надлежном органу у Републици, који по спроведеном поступку, односно 
извршеној радњи донето решење или другу исправу доставља ДКП ради уручења 
странци. 
 По захтевима, односно поднесцима обвезника из става 1. овог члана уз које 
није приложен доказ о уплати, односно плаћању прописане таксе, надлежни орган 
у Републици неће поступати док тај доказ не прими." 
 

Члан 2. 
 У члану 24. став 1. реч: "Југославије" замењује се речју: "Србије". 
 



Члан 3. 
 У члану 31. број: "20.000" замењује се бројем: "50.000". 
 
 Тачка 1) брише се. 
 
 Тачка 2) мења се и гласи: 
 "2) изврши радњу по поднетом захтеву, односно поднеску без доказа о 
наплати таксе у смислу члана 4. овог закона (члан 4. став 6. Закона);" 
 

Члан 4. 
 У Тарифном броју 1. у Напомени, додаје се став 2, који гласи:  
"Такса из тачке 1) овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за 
остваривање права на премије и регресе (подстицаје 
пољопривредне производње)." 
 
 

Члан 5. 
 Тарифни број 6. брише се. 
 

Члан 6. 
 Тарифни број 8. мења се и гласи: 
 

                                  "Тарифни број 8. 
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја             1.000 
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени 
утицаја             1.000 
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
                          1) до 100 m2            20.000 
                          2) преко 100 m2 до 1.000 m2            39.000 
                          3) преко 1.000 m2            64.000 
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја 
затеченог стања:  
                          1) до 100 m2             10.000 
                          2) преко 100 m2  до 1.000 m2             20.000 
                          3) преко 1.000 m2             32.000 
За ажурирање студије о процени утицаја: 
 1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о 
процени утицаја              5.000 
 2) за захтев за давање сагласности на студију о процени 
утицаја: 
                         (1) до 100 m2               5.000 
                         (2) преко 100 m2  до 1.000 m2             10.000 
                         (3) преко 1.000 m2                20.000". 

 
Члан 7. 

 Тарифни број 11. брише се. 
 



Члан 8. 
 Тарифни број 12. мења се и гласи: 
 

                                   "Тарифни број 12. 
За захтев за давање сагласности за коришћење природних 
ресурса и добара                 4.000 
За захтев за давање сагласности на пројекат рекултивације, 
односно санације             4.000".
 

Члан 9. 
 У Тарифном броју 13. реч: "добијање" замењује се речју: "издавање". 
 

Члан 10. 
 У Тарифном броју 14. после става 1. додаје се став 2, који гласи:  
"За захтев за регистрацију у систем ЕМАС                50.000". 
 

Члан 11. 
 Тарифни број 15. мења се и гласи: 
 

"Тарифни број 15. 
За решење којим се утврђује испуњеност услова за вршење  
мониторинга (мерење емисије, имисије, буке)               3.000". 
  

Члан 12. 
 Тарифни бр. 16. и 17. бришу се. 
 

Члан 13. 
 Тарифни број 18. мења се и гласи: 
 

                                   "Тарифни број 18. 
 За захтев за издавање интегрисане дозволе                75.000 
 За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање 
копије захтева за издавање интегрисане дозволе                  2.000 
 За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање 
копије нацрта интегрисане дозволе  2.000".

 
Члан 14. 

 Тарифни број 19. мења се и гласи: 
 

                                 "Тарифни број 19. 
За захтев за ревизију  дозволе на захтев оператера             30.000 
За захтев за ревизију услова у дозволи               20.000". 
 

Члан 15. 
 Тарифни број 20. мења се и гласи: 
 

                                  "Тарифни број 20. 
За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на 
захтев оператера             30.000 
За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев               20.000". 



оператера 
 

Члан 16. 
 У Тарифном броју 22. речи: "давање сагласности на анализу" замењују се 
речима: "захтев за давање сагласности о процени". 
 

Члан 17. 
 У Тарифном броју 31. број: "152.940" замењује се бројем: "351.170". 

 
Члан 18. 

 У Тарифном броју 36. додаје се Напомена, која гласи: 
"НАПОМЕНА:  
                          Избегла и прогнана лица са територије бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем 
тексту: СФРЈ) и расељена лица са територије Аутономне 
покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ), на 
основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, 
таксу из тачке 1) овог тарифног броја плаћају умањену за 70%."  

 
Члан 19. 

 У Тарифном броју 41. реч: "давање" замењује се речју: "издавање", а после 
речи: "отпада" додају се речи: "који није опасан". 
 
 После става 1. додају се ст. 2.  до 4, који гласе:  
“За издавање дозволе за извоз и транзит опасног отпада                 60.000 
 За решење којим се утврђује испуњеност услова за испитивање 
отпада                5.000 
 За решење којим се одобрава превоз опасног отпада на 
територији Републике             7.000".
 

Члан 20.  
 У Тарифном броју 48. став 1. мења се и гласи: 
“За решење којим се утврђују ветеринарско-санитарни услови 
за увоз или провоз пошиљака животиња, производа, сировина и 
отпадака животињског порекла, семена за вештачко 
осемењавање и оплођених јајних ћелија за оплођавање 
животиња и других предмета којима се може преносити заразна 
болест                4.000". 
 
 После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:  
 “За одобрење за увоз семена, расада и садног материјала којим 
се утврђују здравствени услови и сортност                2.840". 
 
 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, после речи: "фитосертификат" 
брише се запета, речи: "односно здравствено уверење за" замењују се речима: "и 
фитосертификат", реч: "пошиљака" замењује се речима: "који прате пошиљке", а 
речи: "се пошиљка превози" замењују се речима: "је пошиљка у транзиту". 
 
 Досадашњи став 5. постаје став 6. 
 



 У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, број: "5." замењује се бројем: 
"6.", а реч: "одговора" замењује се речју: "одговара". 
 
 После досадашњег става 6, који постаје став 7, додају се ст. 8. до 10. и 
Напомена, који гласе:  
“За решење којим се утврђују ветеринарско-санитарни услови 
за пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака 
животињског порекла, семена за вештачко осемењавање и 
оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња и других 
предмета којима се може преносити заразна болест које су 
увезене у Републику Црну Гору, а део те пошиљке се пласира 
на тржиште Републике Србије              2.000 
 За издавање ветеринарско-санитарних уверења (сертификата) 
при извозу животиња, производа, сировина и отпадака 
животињског порекла, семена за вештачко осемењавање 
животиња, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, за 
пољопривредне производе, ако се међународним уговором 
захтева да те пошиљке потичу из подручја која нису заражена 
заразним болестима животиња које би се односним 
производима могле пренети на друге животиње            2.000 
 За допуну постојећег решења по захтеву странке којим се 
утврђују ветеринарско-санитарни услови за увоз или провоз 
пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака 
животињског порекла, семена за вештачко осемењавање 
животиња и оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња и 
других предмета којима се може преносити заразна болест               3.500". 
НАПОМЕНА:  
                            Ако земља увозница захтева да робни узорак 
биља прати фитосертификат, за тај фитосертификат плаћа се 
50% од прописаног износа таксе."  
 

Члан 21. 
 После Тарифног броја 49. додаје се Тарифни број 49а, који гласи: 
 

                                 "Тарифни број 49а  
 За решење којим се утврђује испуњеност ветеринарско-
санитарних услова у објектима, за:  
                           1) производњу и држање животиња (фарме)                2.000 
                           2) клање животиња, обраду, прераду и 
ускладиштење производа животињског порекла:   
                          (1) већег обима производње (индустријски)              12.000 
                          (2) мањег обима производње (занатски)                6.000 
                          (3) објекти (просторије) у домаћинству                 2.000 
                           3) продају животиња (сточне пијаце, откупна 
места)              12.000 
                           4) продају производа животињског порекла ван 
пословних просторија (зелене пијаце, вашари)              12.000 
                           5) сакупљање, ускладиштење и прераду 
сировина и отпадака животињског порекла                6.000 
                           6) нешкодљиво уклањање животињских лешева              12.000 



                           7) производњу сточне хране                 6.000 
За решење о утврђивању испуњености услова за обављање 
послова здравствене заштите животиња и ветеринарске 
делатности у ветеринарским станицама, ветеринарским 
амбулантама, ветеринарским клиникама, центрима за 
репродукцију и вештачко осемењавање                   6.000". 

 
Члан 22. 

 У Тарифном броју 51. став 1. тач. 1) и 2) број: "2.290" замењује се бројем: 
"9.890". 
 
 После става 2. додаје се Напомена, која гласи: 
 
"НАПОМЕНА:  
За свако следеће решење плаћа се 50% од одговарајуће таксе по 
овом тарифном броју."  
 

Члан 23. 
 У Тарифном броју 52. став 1. број: "2.290" замењује се бројем: "3.600". 
 
 После става 5. додаје се Напомена, која гласи:  
"НАПОМЕНА:  
За сагласност којом се одобрава увоз робних узорака из става 1. 
овог тарифног броја плаћа се 50% од прописане таксе."  
  

Члан 24.  
 У Тарифном броју 53. тачка 2) мења се и гласи: 
                         "2) за давање дозволе за производњу лекова за 
употребу у ветеринарској медицини               12.000". 

 
 После тачке 2) додају се тач. 3) и 4), које гласе:  
                         "3) за давање дозволе за промет на велико лекова 
који се користе у ветеринарској медицини              6.000 
                          4) за давање дозволе за промет на мало лекова 
који се користе у ветеринарској медицини                6.000". 

 
Члан 25. 

 Тарифни број 62. мења се и гласи: 
 

"Тарифни број 62. 
За издавање дозволе за увоз и извоз угрожених и заштићених 
врста дивље флоре и фауне у комерцијалне сврхе                9.000 
За  издавање дозволе за увоз и извоз угрожених и заштићених 
врста дивље флоре и фауне у некомерцијалне сврхе                  5.000". 

Члан 26. 
 У Тарифном броју 69. број: "6.370" замењује се бројем: "3.000". 
 
 Додаје се став 2, који гласи: 
“За решење о овлашћењу правног лица за вршење контроле 
квалитета одређених производа 5.000".



 
Члан  27. 

 У Тарифном броју 71. у Напомени, у ставу 1.  реч у загради: "CIPR" 
замењује се речима: "Сажета декларација". 
 

Члан  28. 
 У Тарифном броју 72. став 1. тачка 1) речи: "консигнационог складишта, 
слободне царинске продавнице, централног складишта и специјализованог 
складишта стране робе и робе домаће производње" замењују се речима: "односно 
слободне царинске продавнице". 
 
 Тачка 2) брише се. 
 
 У тачки 3) речи: "привремени извоз или увоз робе ради оплемењивања и 
уградње" замењују се речима: "поступак активног и пасивног оплемењивања". 
 
 У тачки 4) речи: "привремени извоз опреме у закуп, ради коришћења у 
процесу производње и пружању услуга" замењују се речима: "поступак прераде 
под царинском контролом".  
 
 После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 
                          "4а) одобрава поступак привременог увоза или 
извоза 890".
 
 У ставу 3. тачка 1) реч: "основице" замењује се речју: "вредности". 
 
 У тачки 2) речи: "железничко-царинском магацину, царинском складишту, 
царинском сместишту или другим просторијама и просторима" замењују се 
речима: "царинском складишту". 
 
 У тачки 3) реч: "управе" замењује се речју: "исправе". 
  
 У Напомени, став 1. мења се и гласи: 
                          "Под проширењем царинског складишта, у 
смислу овог тарифног броја, сматра се и повећање асортимана 
и повећање, односно смањење вредности робе у том 
складишту."  
  
 У ставу 2. речи: "тач. 1) и 2)" замењују се речима: "тачка 1)". 
 
 У ставу 3. реч: "провозу" замењује се речју: "транзиту". 
 



Члан 29. 
 У Тарифном броју 73. речи: "За одобрење за подизање робе из 
царинарнице без потпуне документације" замењују се речима: "За 
поједностављену декларацију у царинском поступку". 

 
Члан 30. 

 У Тарифном броју 74. у Напомени, став 2. брише се. 
 

Члан 31. 
 У Тарифном броју 75. став 1. после речи: "маси" додаје се запета и речи: 
"односно запремини". 
 
 У тачки 1) после речи: "kg" додају се запета и речи: "односно l". 
 
 У тачки 2) после речи: "kg" додају се запета и речи: "односно l", а после 
речи: "даљих" додаје се реч: "започетих". 
 
 У тачки 3) после речи: "даљих" додаје се реч: "започетих", а после речи: 
"kg" додају се запета и речи: "односно l". 
 
 У ставу 2. речи: "може исказати у килограмима" замењују се речима: 
"исказује у килограмима, односно литрима". 
 
 У Напомени, став 2. тачка 2) мења се и гласи:  
 "2) за песак, шљунак и камен - метар кубни;" 
 
 После става 2. додаје се нов став 3, који гласи: 
                         "За поступак по Јединственој царинској исправи 
на основу које се царини роба која се извози за коју је јединица 
мере метар кубни, где обрачуната такса из става 2. овог 
тарифног броја износи више од 5% од вредности робе, такса се 
плаћа у висини од 5% од вредности робе." 
 
 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 
 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, тачка 2) после речи: "односно" 
додаје се реч: "привремени", реч: "повратак" замењује се речју: "враћање", а речи: 
"осим за привремени увоз и извоз робе на оплемењивање, прераду и дораду," 
бришу се. 
 
 У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, реч: "Слобода" замењује се 
речју: "Слободно", а број: "4." замењује се бројем: "5." 
 

Члан 32. 
 У Тарифном броју 76. речи: "за упућивање, односно накнадно упућивање 
робе под царински надзор" замењују се речима: "у поступку транзита, осим за 
транзит од унутрашње царинарнице до царинарнице изласка ("спољни транзит")". 
 
 У Напомени, став 1. тачка 1) брише се. 
 



Члан 33. 
 У Тарифном броју 77. после речи: "EUR 1" додаје се запета, а речи: "и EUR 
2" замењују се речима: "EUR 2 и Form А". 

 
Члан 34. 

 У Тарифном броју 81. у Напомени, став 1. речи: "на граничним прелазима, 
на аеродромима, лукама и пристаништима за међународни саобраћај, где је" 
замењују се речима: "на аеродромима за међународни саобраћај на којима је". 
 

Члан 35. 
 У Тарифном броју 97. у Напомени, после става 9. додају се ст. 10. и 11, 
који гласе: 

                         "Таксе из тач. 4), 12) и 13) овог тарифног броја 
не плаћају свештеници и верски службеници, страни 
држављани на служби у својим црквама и верским 
заједницама у Републици Србији, као и лица која у оквиру 
организоване научно-техничке сарадње долазе у Републику 
Србију. 
                           Таксе из тач. 12) и 13) овог тарифног броја не 
плаћају страни држављани који се, у складу са законом, 
сматрају жртвама трговине људима." 

  
Члан 36. 

 После Тарифног броја 97. додаје се Тарифни број 97а, који гласи: 
 

                                  "Тарифни број 97а 
За решење о пријему у држављанство Републике, за: 
                          1) избегла, прогнана и расељена лица  360
                          2) држављане друге државе чланице 1.000
                          3) остале случајеве пријема у држављанство 9.000
За решење о стицању држављанства Републике по 
међународним уговорима  4.500
За решење о утврђивању држављанства Републике 360
                         За захтев за упис у евиденцију држављана 
Републике 1.000
                        За решење о престанку држављанства Републике 16.000
НАПОМЕНА: 
                       Ако се решење односи на истовремено стицање 
или престанак држављанства чланова породице (супружници, 
малолетна и незапослена деца до 26. године живота) плаћа се 
једна такса." 

 
Члан 37. 

 У Тарифном броју 109. тачка 1) речи: "за све" замењују се речима: "о упису 
у лист "А" улошка главне књиге уписника бродова унутрашње пловидбе за све". 
 



Члан 38. 
 Тарифни број 110. мења се и гласи:  
 

"Тарифни број 110. 
За решење о: 
                          1) упису промена у лист "А" улошка главне 
књиге уписника бродова унутрашње пловидбе                   3.000 
                          2) спровођењу укњижбе, предбележбе, 
забележбе, преноса уписа брода, брисање брода и других 
промена                   1.500 
                          3) брисању, извршеном брисању из уписника, 
промени техничких карактеристика и других промена чамаца и 
пловећих постројења                     300 
                          4) наутичким условима о извођењу радова на 
изградњи, реконструкцији и одржавању хидротехничких 
објеката, лука и пристаништа, регулацији на унутрашњим 
пловним путевима и обалама, експлоатацији песка или 
шљунка, товаришта, депонија као и радова на изградњи свих 
врста водова и каблова који премошћавају пловне путеве                 12.000 
                         5) наутичким условима за сплав-ресторане, 
наутичке клубове и марине                   5.000 
                         6) издавању одобрења за посебан речни 
транспорт                 12.000 
                         7) издавању одобрења за праћење и надгледање 
послова на води средствима превоза лучке капетаније (по часу)                  4.000 
                         8) издавању одобрења за утовар-истовар 
нафтних производа и опасних материја.                 19.000 
                         9) утврђивању количине робе у броду по захтеву 
за брод унутрашње пловидбе без обзира на капацитет, 
констатацији стања и хаварија робе по тражењу, констатацији 
стања амбалаже по тражењу                   7.000 
                       10) издавању наутичких услова за вршење јавног 
превоза у речном саобраћају                   5.000 
                       11) утврђивању минималног броја чланова посаде 
бродова унутрашње пловидбе, пловећих направа и скела                   1.200 
                      12) одобрењу за вађење потонуле ствари на 
унутрашњим пловним путевима домаћем правном или 
физичком лицу                 12.000 
                      13) дозволи страном овлашћеном лицу за вађење 
потонуле ствари на унутрашњим пловним путевима                 70.000 
                      14) признавању звања члану посаде брода                   2.000 
                      15) одобрењу за одржавање спортских и других 
манифестација на унутрашњим пловним путевима                   3.000 
                      16) пробној вожњи брода унутрашње пловидбе                  5.000 
                      17) одобрењу за пловидбу страних јахти или 
чамаца унутрашњим пловним путевима                  3.500 
                      18) одобрењу за пристајање пловила ван граничног 
прелаза                  4.000 
                      За захтев за:  
                      1) издавање бродских исправа и књига бродова                  1.200 



унутрашње пловидбе 
                      2) издавање дупликата, измену података, 
продужење и замену бродских исправа и књига                     600 
                      3) издавање бродске књижице, дозволе за укрцање 
и овлашћења за вршење послова на броду унутрашње пловидбе                  1.200 
                      4) издавање дупликата, измену података и замену 
бродске књижице и овлашћења за вршење послова на броду 
унутрашње пловидбе                     600 
                      5) обављање основног, редовног и ванредног 
прегледа чамца и пловећег постројења                     400 
                      6) издавање дупликата и замену пловидбене 
дозволе за чамац и пловеће постројење                     300 
                      7) полагање испита за звање у унутрашњој 
пловидби                     600 
                      8) полагање испита за управљача и руковаоца 
чамца                     400 
                      9) издавање дупликата и замену уверења за 
управљача и руковаоца чамца                     400 
                     10) издавање потврде о брисању брода из уписника 
бродова унутрашње пловидбе                  1.100 
                     11) оверу записника о штети, односно хаварији 
пловних објеката                     700 
                     12) контролу техничке исправности и евиденције за 
долазак и пролазак бродова унутрашње пловидбе (путнички 
брод, пловило без пропулзије и са пропулзијом, брод који 
превози путнике кроз гранични прелаз - брод/дан)                     800 
                    За изводе из:  
                    1) уписника бродова унутрашње пловидбе                  1.000 
                    2) уписника чамаца и пловећих постројења                     300 
                    3) регистра реда пловидбе                  1.500 
                    4) бродарске књижице                         300". 

 
Члан 39. 

 У Тарифном броју 111. додаје се нови став 1, који гласи: 
                         "За решење којим се одређује позивни знак 
чамца: 
                         1) домаћем правном или физичком лицу                  1.300 
                         2) страном правном или физичком лицу                  2.600". 

 
 Досадашњи став 1. постаје став 2. 

 
Члан  40. 

 У Тарифном броју 116. тачка 3) број: "19.120" замењује се бројем: "40.000". 
 

Члан 41. 
 У Тарифном броју 117. тачка 1) број: "6.370" замењује се бројем: "30.000". 
 
 У тачки 2) број: "3.820" замењује се бројем: "10.000". 
 
 У тачки 3) број: "38.240" замењује се бројем: "60.000". 



 
 У тачки 5) број: "38.240" замењује се бројем: "50.000". 
  
 У тачки 6) број: "19.120" замењује се бројем: "20.000". 
 
 У тачки 7) број: "25.490" замењује се бројем: "40.000". 
  

Члан 42. 
 После Тарифног броја 117. додају се Тарифни бр. 117а и 117б, који гласе: 
 

                                   "Тарифни број 117а 
За захтев за издавање, односно продужење важности 
енергетске дозволе                  3.000 
 За решење које доноси републички орган, којим се прибавља 
енергетска дозвола за изградњу нових или реконструкцију 
постојећих енергетских објеката, као и за продужење важности 
енергетске дозволе - 0,03% на предрачунску вредност 
изградње, односно реконструкције објеката. 
 

                                     Тарифни број 117б 
 За захтев за стицање својства повлашћеног произвођача 
електричне енергије                  1.000 
 За решење којим се утврђује испуњеност услова за стицање 
својства повлашћеног произвођача електричне енергије 10.000".

 
Члан 43. 

 У Тарифном броју 119. додаје се Напомена, која гласи: 
"НАПОМЕНА:  
                          Избегла и прогнана лица са територије бивше 
СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу 
одговарајућих исправа којима доказују свој статус, таксу по 
овом тарифном броју плаћају умањену за 70%." 

 
 

Члан 44. 
 

 У Тарифном броју  121. у Напомени, додаје се став 3, који гласи: 
                          "Избегла и прогнана лица са територије бивше 
СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу 
одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од 
шест месеци од издавања оригинала, таксу за оверу преписа 
извода и уверења из матичних књига из овог тарифног броја 
плаћају умањену за 70%." 
  

Члан 45. 
 У Тарифном броју 122. додаје се Напомена, која гласи: 
"НАПОМЕНА:  
                         Избегла и прогнана лица са територије бивше 
СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу 
одговарајућих исправа којима доказују свој статус, таксу по 
овом тарифном броју плаћају умањену за 70%." 



  
Члан 46. 

 Тарифни број 141. мења се и гласи:  
 

                                   "Тарифни број 141.  
За сагласност да је техничко-технолошка документација 
израђена у складу са ветеринарско-санитарним условима 
прописаним за ту врсту објеката, и то за:  
                        1) производњу и држање животиња                 2.000 
                        2) клање животиња, обраду, прераду и 
ускладиштење производа животињског порекла:   
                       (1) већег обима производње (индустријски)              12.000 
                       (2) мањег обима производње (занатски)                6.000 
                       (3) објекти (просторије) у домаћинству                 2.000 
                        3) продају животиња (сточне пијаце, откупна 
места)              12.000 
                        4) продају производа животињског порекла ван 
пословних просторија (зелене пијаце, вашари)              12.000 
                        5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина 
и отпадака животињског порекла                6.000 
                       6) нешкодљиво уклањање животињских лешева              12.000 
                       7) производњу сточне хране                 6.000 
                       За одређивање карантина за увезене животиње, 
врсту и начин дијагностичких испитивања и стручну 
организацију која ће вршити та испитивања                2.000 
                       За одређивање карантина за увезене пошиљке 
производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена 
за вештачко осемењавање и оплођених јајних ћелија за 
оплођавање животиња и других предмета којима се може 
преносити заразна болест, врсте и начина дијагностичких 
испитивања и стручне организације која ће вршити та 
испитивања                   2.000". 
 

Члан 47. 
 После Тарифног броја 141. додају се Тарифни бр. 141а, 141б и 141в, који 
гласе: 
 

                               "Тарифни број 141а 
За захтев за:  
                          1) утврђивање испуњености услова за обављање 
послова производње репродуктивног материјала шумског 
дрвећа                   700 
                          2) упис у Регистар полазног материјала за 
производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа, 
матичњака, шумских расадника и расадника украсног дрвећа и 
жбуња                  700 
 

                                 Тарифни број 141б  
                         За решење о признавању новостворене сорте, 
односно одобравању увођења у производњу стране сорте,                   425 



односно заштити сорте пољопривредног биља  
                        За решење о сагласности за увоз репродукционог 
материјала страних сорти за које није одобрено увођење у 
производњу ако се увози за оплемењивање биља и вођење 
поступка одобравања увођења у производњу страних сорти                    425 
                        За решење којим се утврђује да правно или 
физичко лице испуњава услове за испитивање сорти на 
огледном пољу, односно лабораторији                 1.850 
 

                                   Тарифни број 141в  
                       За решење о признавању новостворене домаће 
сорте воћака, винове лозе и хмеља, односно упису у Регистар 
сорти воћака, винове лозе и хмеља стране сорте                  4.250 
                      За решење о упису произвођача, увозника и 
прометника садним материјалом у Регистар произвођача садног 
материјала воћака, винове лозе и хмеља  1.850".
 
 

Члан 48. 
 После Тарифног броја 150. додају се Тарифни бр. 151. и 152, који гласе: 
 

                                 "Тарифни број 151. 
 За издавање решења о претходној сагласности за уношење 
назива "Србија" у пословно име привредног субјекта 250.000
 

                                 Тарифни број 152. 
 За решење о испуњености услова за почетак рада установа 
социјалне заштите за смештај корисника 9.850".

 
Члан 49. 

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

Члан 50. 
 За списе и радње у надлежности органа Републике који су предмет таксене 
обавезе по одредбама овог закона, не плаћа се административна такса по 
одредбама Закона о савезним административним таксама ("Службени лист СРЈ", 
бр. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 и 
71/01), осим административних такса из Тарифног броја 112. и Тарифног броја  
114. тачка 2) Одељка Б. Тарифе савезних административних такса. 

 
Члан 51. 

 Динарски износи такси из овог закона ускладиће се, сагласно члану 28. 
Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 
43/03, 51/03, 53/04 и 42/05), са стопом раста трошкова живота, према подацима 
републичког органа надлежног за послове статистике, рачунајући од првог дана 
наредног месеца од ступања на снагу овог закона до дана са којим ће се у 2006. 
години вршити годишње усклађивање такси из Тарифе републичких 
административних такси. 



 
 Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове 
финансија, објавиће усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана. 
 
 Изузетно од члана 1. овог закона, Влада Републике Србије, на предлог 
министарства надлежног за послове финансија, објавиће врсте девиза у којима се 
такса плаћа и висину званичног средњег курса динара на дан ступања на снагу 
овог закона, према подацима Народне банке Србије, на основу којих ће се до 
објављивања података о врстама девиза и висини званичног средњег курса динара 
на дан 30. априла 2006. године, у смислу члана 1. овог закона, прописане таксе 
прерачунавати у девизе. 
 
             До отварања девизног рачуна за уплату таксе и објављивања података за 
прерачунавање динарских износа таксе у девизе у смислу става 3. овог члана, 
обвезници који код ДКП поднесу захтев или поднесак надлежном органу у 
Републици Србији, за покретање поступка односно за извршење радње за коју је 
прописана обавеза плаћања таксе, таксу за списе и радње плаћају код ДКП у 
девизама из тачке 1. Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које 
Народна банка Србије купује и продаје на девизном тржишту ("Службени гласник 
РС", бр. 23/03 и 32/03), при чему се износ таксе прописан Тарифом републичких 
административних такси прерачунава у девизе применом званичног средњег 
курса динара на дан подношења захтева, односно поднеска, а заокруживање врши 
сагласно члану 1. овог закона. 
 
 

Члан 52. 
 Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 
 
 
 


