
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ  

(„Службени гласник РС”, бр. 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) 

 

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ  
 

ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА  
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Износ таксе у 
динарима 

 

I. ЗАХТЕВИ  

Тарифни број 1.  

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано 300 
  

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

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

захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом;  
3) за захтев за остваривање права на премију, односно регрес 

(подстицај пољопривредне производње);  
4) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у 

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

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

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

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

књигу рођених и издавање прилога који се морају поднети уз захтев.  

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 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 3. 

За захтев за откуп стана 1.320 
  

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

којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.  
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Тарифни број 4. 

За захтев за потврђивање резидентства, за потребе примене 
уговора о избегавању двоструког опорезивања закључених између 
Републике Србије и других земаља,  и то:  

1) физичком лицу  1.610 
2) правном лицу  4.390 
  

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

којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.  

Тарифни број 5. 

Брисан 

II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Тарифни број 6. 

За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 440 
  

НАПОМЕНА:  
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против 

више решења, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју 
решења која се оспоравају жалбом. 

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

Такса из овог тарифног броја се не плаћа за жалбу изјављену 
против решења донесеног у првом степену по захтеву за накнадни 
упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и жалбу изјављену 
зато што првостепени орган није донео решење у прописаном року по 
захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.  

Тарифни број 7. 

За жалбу против решења о прекршају  1.320 
За жалбу против решења царинарнице донетом у управном 

поступку 1.610 
За решење по жалби против решења Регистратора удружења 

донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар удружења 600 
За решење по жалби против решења Регистратора  страних 

удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар 
страних удружења 600 

За жалбу на решење Девизног инспектората донето у управном 
поступку 1.800 

Тарифни број 8. 

За ванредни правни лек 2.560 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за ванредни правни 

лек у поступку накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу 
рођених.  
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III. РЕШЕЊА 

Тарифни број 9. 

За решење, ако овим законом није друкчије прописано 500 
  

НАПОМЕНА:  
Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог 

тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се решење 
уручује. 

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

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

Тарифни број 10. 

За решење о утврђивању општег интереса за експропријацију 
непокретности 25.590 

 

IV. УВЕРЕЊА 

Тарифни број 11. 

За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије 
прописано 300 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за: 
1) уверење, односно потврду коју орган издаје странци, 

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

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

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

Тарифни број 12. 

За уверење о важењу прописа које се издаје ради употребе у 
иностранству 1.530 

 

V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 

Тарифни број 13. 

За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако 
овим законом није друкчије прописано,  по полутабаку оригинала 390 

За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, 
врши на страном  језику, по полутабаку оригинала 390 

  
НАПОМЕНА:  

Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и 
издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из 
меморије рачунара или из писаће машине.  

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од 
две стране формата А4 или мањег.  
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Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, 
плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 
1. овог тарифног броја.  

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 из става 1. овог тарифног броја за оверу преписа, 
извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу 
умањеном за 70% од одговарајуће таксе.  

Tакса из овог тарифног броја не плаћа се за оверу прилога који 
се морају поднети уз захтев за накнадни упис чињенице рођења у 
матичну књигу рођених.  

Тарифни број 14. 

За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије 
прописано 390 

За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака 
оригинала) 210 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику, 
плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 
2. овог тарифног броја.  

Тарифни број 15. 

За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по  350 

Тарифни број 16.  

За оверу превода:  
1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи 390 
2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се, 

поред таксе из тачке 1) овог става, за сваки цео или започет 
полутабак  по 500 

Тарифни број 17. 

За оверу пуномоћја, ако овим законом није друкчије прописано 260 
 

VI. ОПОМЕНА 

Тарифни број 18. 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 260 
 

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ 

Тарифни број 19. 

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако 
овим законом није друкчије прописано, и то:  

1) по захтеву за упис у регистар  1.460 
2) по захтеву за упис промена у регистар  720 
3) по захтеву за брисање из регистра  1.460 
За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом 

није друкчије прописано 720 
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Тарифни број 20. 

Брисан 

Тарифни број 21. 

За решење које се доноси у вези са регистровањем политичких 
странака, и то за:  

1) решење по пријави за упис политичке странке у Регистар 
политичких странака 14.800  

2) решење по пријави за упис промене података у Регистар 
политичких странака 12.330 

3) решење по пријави за обнову уписа политичке странке  у 
Регистар политичких странака 12.330 

4) решење по пријави за брисање из Регистра политичких 
странака 12.330 

За оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке 70 
За оверу изјаве члана политичке странке о чланству у 

политичкој странци 70 
За уверење о подацима уписаним у Регистар политичких 

странака  1.420 

Тарифни број 22. 

 Брисан 

Тарифни број 23. 

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

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
почетак рада и обављање делатности сертификационих тела 438.450 

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у 
Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих 
електронских сертификата у Републици Србији 2.190 

3) решење о упису промене података у Регистру 
сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 
сертификата у Републици Србији 2.190 

4) решење о брисању сертификационих тела из Регистра 
сертификационих тела за издавање квалификованих електронских 
сертификата у Републици Србији 2.190 

Тарифни број 24. 

Брисан 

Тарифни број 25. 

За пријаву за упис у регистар сталних вештака, односно тумача  770 
За решење по захтеву за упис у регистар сталних вештака, 

односно тумача  770 

Тарифни број 26. 

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

 
 

1.460 
За решење по захтеву за упис у Регистар извозних објеката 1.460 
За решење по захтеву за упис у Регистар објеката и доделу 

ветеринарског контролног броја 1.460 
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За подношење захтева за достављање података из Регистра 
правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности                                                   

 
1.290 

Тарифни број 27.  

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар 
синдиката, односно удружења послодаваца, и то: 

 
 

1) по захтеву за упис у регистар 500 
2) по захтеву за упис промена у регистар 500 
3) по захтеву за брисање из регистра 500 
За уверење о подацима уписаним у регистар синдиката, 

односно удружења послодаваца 390 
 

VIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

Тарифни број 28. 

За одобрење, и то:  
1) страном физичком или правном лицу да може вршити 

транспорт оружја, муниције или експлозивних материјала преко 
границе Републике Србије  255.150 

2) предузећу да може вршити транспорт оружја, муниције или 
експлозивних материјала преко границе Републике Србије, односно 
преко територије Републике Србије 255.150 

3) предузећу, односно другом правном лицу да може стављати 
у промет експлозивне материјале на територији Републике Србије 114.810 

4) за превоз нуклеарних сировина и материјала преко границе, 
односно преко територије Републике Србије (увоз, извоз, транзит) 13.780 

Тарифни број 29. 

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за 
вршење испитивања оружја, односно главних делова оружја, односно 
направа, односно муниције  26.440 

Тарифни број 30. 

За одобрење страном држављанину за држање и ношење 
оружја и муниције, и то:  

1) оружја и муниције у Републици Србији, ако овим законом 
није друкчије одређено 2.930 

2) ловачког оружја и муниције у Републици Србији, ако овим 
законом није друкчије одређено 1.460 

3) спортског оружја и муниције у Републици Србији 1.460 
За одобрење страном држављанину за преношење оружја и 

муниције преко територије Републике Србије 2.930 

Тарифни број 31.  

За решење којим се одобрава изградња објекта на подручју 
граничног прелаза и у граничном појасу плаћа се такса у висини од 5%  
од предрачунске вредности објекта  

  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту усклађује се применом 
индекса потрошачких цена који 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 када је захтев поднет.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  
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Тарифни број 32.  

За захтев за издавање одобрења, и то:  
1) за набављање ватреног оружја са олученом цеви 5.360 
2) за набављање ватреног оружја са неолученом цеви 2.560 
3) за набављање посебног оружја 1.650 
4) за набављање оружја са тетивом, односно ваздушног оружја  1.650 
5) за набављање комбинованог оружја 2.560 
6) за набављање делова за оружје 1.140 
7) за набављање муниције 500 
8) за бављење прометом оружја и муниције који подносе 

предузећа и радње, пре уписа у судски регистар, односно регистар 
радњи 35.730 

9) предузећима и радњама за поправљање и преправљање 
оружја 

 
31.890 

10) за превоз оружја, делова за оружје и муниције 5.360 
11) за промет уговорене количине оружја и муниције између 

предузећа, односно радњи  5.360 
12) за вршење обуке у руковању ватреним оружјем 31.890 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 

издавање одобрења за набављање оружја, делова за оружје и 
муниције за потребе стрељачке организације.  

Тарифни број 33.  

За захтев за издавање оружног листа, односно одобрења за 
држање оружја, и то:  

1) оружног листа за оружје са олученим цевима 5.360 
2) оружног листа за оружје са неолученим цевима 2.560 
3) оружног листа за посебно оружје 1.650 
4) оружног листа за оружје са тетивом 1.650 
5) оружног листа за комбиновано оружје 2.560 
6) одобрења за држање трофејног оружја 770 
7) одобрења за држање оружја за послове физичког 

обезбеђења и заштите објеката 2.160 
  

НАПОМЕНА:  
За захтев за издавање дупликата оружног листа у случају 

губитка, плаћа се такса у износу од 25% од износа одговарајуће таксе 
за издавање оружног листа из овог тарифног броја.  

За захтев за издавање дупликата оружног листа у случају 
његове дотрајалости, односно оштећења, плаћа се такса из Тарифног 
броја 1. увећана за таксу из Тарифног броја 9. Одељак А ове тарифе.  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за оружни лист, 
односно за одобрење, за оружје које се налази код стрељачких 
организација и стрељачких клубова.  

Тарифни број 34.  

За одобрење странцу за држање и ношење ловачког оружја за 
време лова 2.560 

За одобрење за изношење оружја и муниције из земље 500 

Тарифни број 35.  

За одобрење за кретање странаца одвојено од групе на основу 
колективне путне исправе 1.030 

За одобрење за оснивање удружења странаца 5.360 
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За одобрење странцу да може сазивати и одржавати јавни скуп 5.360 
  

НАПОМЕНА:  
Свака измена садржине пријаве јавног скупа којим се тражи 

одобрење из става 5. овог тарифног броја сматра се подношењем 
нове пријаве.  

Тарифни број 36. 

Престaо да важи од 01.04.2009. године  

Тарифни број 37.  

За издавање путне исправе, путног листа, односно виза за 
стране држављане и за лица без држављанства, и то за:  

1) издавање путног листа за странце 1.760 
2) издавање путне исправе за лица без држављанства 7.650 
3) издавање путне исправе за избеглице 3.840 
4) издавање транзитне визе (визе Б) на граничном прелазу за 

један транзит 4.430 
5) издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном 

прелазу, за један улазак, са роком важења до 15 дана 16.020 
6) привремени боравак до три месеца 10.730 
7) привремени боравак преко три месеца до једне године 16.060 
8) привремени боравак преко једне године 25.410 
За издавање одобрења, и то:  
1) одобрења страном држављанину да се може стално 

настанити у Републици Србији 11.690 
2) брисана  
3) одобрења за летење цивилних ваздухоплова у ваздушном 

простору који се налази 300 метара од граничне линије  6.380 
4) осталих одобрења странцима за која овим тарифним бројем 

није друкчије прописано 6.420 
            За издавање, односно продужење, и то:   
            1) издавање личне карте за странца, односно привремене 
личне карте за странца      4.250 

2) издавање налепнице привременог боравка 400 
3) издавање налепнице за стално настањење 570 
4) издавање налепнице за обавезни боравак 1.760 
5) продужење рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 

90 дана 16.020 
За издавање граничне дозволе 11.390 
За решење о отварању привременог граничног прелаза 22.810 
За издавање сагласности за изградњу, односно за постављање 

објекта, односно за промену намене објекта, односно за постављање 
инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза 14.620 

За издавање сагласности за обављање граничне контроле ван 
подручја граничног прелаза  14.620 

За издавање сагласности за доношење просторног и 
урбанистичког плана за простор уз граничну линију 11.390 

  
НАПОМЕНА:  

За сваку нову визу из става 1. овог тарифног броја плаћа се 
одговарајућа такса.  

Таксу за одобрење за привремени боравак не плаћају страни 
држављани који у Републици Србији бораве ради школовања, 
односно стручног усавршавања, као стипендисти Владе.  
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Таксу из става 1. овог тарифног броја не плаћају страни 
држављани који организовано, преко хуманитарних организација 
регистрованих у Републици Србији, долазе у Републику Србију ради 
пружања хуманитарне помоћи.  

Страни држављани који су у браку са држављанима Републике 
Србије плаћају таксу за привремени боравак у износу умањеном за 
50% од прописане таксе.  

Таксе из става 1. тач. 4), 5) и 6) из овог тарифног броја не 
плаћају страни држављани који организовано долазе у Републику 
Србију, као учесници на такмичењима, односно скуповима 
међународног карактера, односно лица у непосредној вези са 
учешћем учесника.  

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном 
прелазу на заједнички (колективни) пасош плаћа свако уписано лице.  

Таксу из овог тарифног броја за издату визу на граничном 
прелазу на путној исправи у коју су уписани чланови породице лица 
коме је издата путна исправа плаћа лице коме је издата путна 
исправа, при чему се износ таксе за сваког уписаног члана породице 
који путује са лицем коме је издата путна исправа умањује за 50% од 
прописане таксе.  

Таксе из става 1. тач. 4), 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају 
свештеници и верски службеници који су страни држављани на 
служби у својим црквама и верским заједницама у Републици Србији, 
као ни лица која у оквиру организоване научно-техничке сарадње 
долазе у Републику Србију.  

Таксе из става 1. тач. 6) и 7) овог тарифног броја не плаћају 
страни држављани који се, у складу са законом, сматрају жртвама 
трговине људима.  

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 

Тарифни број 39. 

За решење о пријему у држављанство Републике Србије, за:  
1) избегла, прогнана и расељена лица  690 
2) остале случајеве пријема у држављанство 17.400 
За решење о стицању држављанства Републике Србије по 

међународним уговорима  8.700 
За решење о утврђивању држављанства Републике Србије 690 
За захтев за упис у евиденцију држављана Републике Србије 1.920 
За решење о престанку држављанства Републике Србије 30.950 
  

НАПОМЕНА:  
За решење које се односи на истовремени пријем у 

држављанство, односно на стицање држављанства, односно на 
престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног 
детета, незапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа 
се прописана такса за једно решење.  

Тарифни број 40.  

За захтев за издавање возачке дозволе  260 
За захтев за издавање пробне возачке дозволе 260 
За захтев за издавање нове возачке дозволе (дупликат) 260 
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За захтев за издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат) 260 
За захтев за замену стране возачке дозволе возачком 

дозволом Републике Србије 260 
За захтев за издавање обавештења о стању броја казнених 

поена 260 
За захтев за издавање међународне возачке дозволе 260 
За захтев и пријаву возача у евиденцију 690 
За издавање возачке дозволе 440 
За издавање пробне возачке дозволе 440 
За издавање нове возачке дозволе (дупликат) 900 
За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат) 900 
За замену стране возачке дозволе возачком дозволом 

Републике Србије 7.820 
За издавање обавештења о стању броја казнених поена 440 
За издавање међународне возачке дозволе 480 

Тарифни број 41.  

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о 
привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 440 

За захтев за издавање картонских таблица за привремено 
означавање возила „Проба” 260 

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских 
таблица за привремено означавање возила „Проба” 260 

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе 
налепнице 260 

За издавање потврде о привременој регистрацији или 
регистрационе налепнице 1.890 

За издавање картонских таблица за привремено означавање 
возила „Проба” 710 

За издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о привременој 
регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 1.890 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 
картонских таблица за привремено означавање возила „Проба” 5.570 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 
регистрационе налепнице  83.560 

За захтев и издавање одобрења за утискивање броја шасије и 
мотора  1.810 

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 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 

Тарифни број 43.  

За захтев за давање овлашћења за вршење техничких 
прегледа возила 500 
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За решење по захтеву за давање овлашћења за вршење 
техничких 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 44.  

За издавање записника о увиђају 890 
За решење по захтеву за одобрење за одржавање спортских и 

других приредби на путевима 11.960 
За решење по захтеву за одобрење за пробну вожњу 2.560 
За обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајне 

незгоде у којој је настала само мања материјална штета 12.560 

Тарифни број 45.  

За решење по захтеву за давање овлашћења за израду печата 
државних и других органа 7.650 

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 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 
 

535.810 
7) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних 

материја за сопствене потребе 267.910 
  
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 
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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 докумнтацију) 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 докумнтацију) 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 

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 30.610 
8) за издавање сертификата за превоз опасних материја 

држављанину Републике Србије 1.030 
9) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних 

материја 770 
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 решење које се доноси по жалби на решење из става 1. овог 

тарифног броја 2.560 

Тарифни број 48.  

За потврду о подацима из казнене евиденције ради осигурања 
права у иностранству 500 

Тарифни број 49. 

За извод из казнене евиденције 390 
 

IX. СПИСИ И РАДЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ 

Тарифни број 50. 

За решење које доноси Управа царина о утврђивању 
евиденционог броја царинског обвезника 3.040 

За потврду која се издаје на захтев странке у вези са:  
1) извршеним уплатама 5.090 
2) листама о неплаћеним рачунима (листа дуговања)  5.090 
3) подацима из области статистике (о увозу, извозу и сл.) 5.090 
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Тарифни број 51. 

Брисан     

Тарифни број 52. 

           Брисан     

Тарифни број 53. 

Брисан     

Тарифни број 54. 

Брисан    

Тарифни број 55. 

Брисан     
 

Тарифни број 56. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености просторних 
и енергетских услова, услова заштите животне околине и других 
техничких услова, услова за рад царинске службе, као и услова у 
погледу спровођења мера царинског надзора, ради почетка рада 
слободне зоне 21.910 

За решење по захтеву за давање сагласности за одређивање 
подручја слободне зоне 21.910 

Тарифни број 57. 

За раздужење АТА карнета (регулациона такса) 7.300 
  

НАПОМЕНА:  
Сходно члану 9. Царинске конвенције о карнету АТА за 

привремени увоз робе, плаћа се такса за раздужење АТА карнета 
(регулациона такса) из овог тарифног броја.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се, сходно члану 9. 
Царинске конвенције о карнету АТА, у случају кад АТА карнет није 
прописно раздужен и кад се као доказ о извозу робе прихвате подаци 
о увозу или поновном увозу које су царински органи друге стране 
уговорнице унеле у АТА карнет, или потврду коју су издали царински 
органи на основу података из купона (ваучер) откинутог са карнета 
приликом увоза или поновног увоза на њихову територију, или на 
основу другог доказа којим се потврђује да се роба налази изван 
земље увоза (случајеви из члана 8. став 2. Царинске конвенције о 
карнету АТА).  

Тарифни број 58. 

За уверење (сертификат) да друмско моторно возило испуњава 
техничке услове да се може користити за превоз робе на основу 
карнета ТIR 

 
 

7.660 
За одобрење превознику да може да врши превоз робе под 

карнетом TIR 2.190 
За одобрење којим се одобрава контејнер за превоз робе под 

царинским обележјем, сходно одредбама Прилога 4. и 5. Конвенције о 
контејнерима 3.330 

Тарифни број 59. 

Брисан     
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X. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ 
И РЕВИЗОРА 

Тарифни број 60. 

За захтев за издавање дозволе за рад предузећа за ревизију 35.730 

Тарифни број 61. 

За захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију, и то за:  
1) упис у Регистар предузећа за ревизију  3.750 
2) упис промена података у Регистру предузећа за ревизију 440 
3) брисање из Регистра предузећа за ревизију  1.830 
За издавање извода из Регистра предузећа за ревизију  1.120 
За копију сертификата за звање овлашћени ревизор, односно  

ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији рачуноводствених 
извештаја („Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01)  1.120 

За уверење о положеним испитима за звање овлашћени 
ревизор, односно  ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији 
рачуноводствених извештаја („Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 74/99, 
1/00 и 71/01) 1.120 
 

XI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА 

Тарифни број 62. 

За решење по захтеву за издавање дозволе, за:  
1) рад организације за осигурање 76.540 
2) пререгистрацију организације за осигурање 38.280 
3) рад агенције за пружање других услуга у осигурању 25.510 
4) пререгистрацију агенције за пружање других услуга у 

осигурању 12.760 

Тарифни број 63. 

За решење по захтеву за промену дозволе за рад организације 
за осигурање 12.760 

 

XII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

Тарифни број 64. 

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско - 
санитарних услова за увоз или провоз (транизит) пошиљака 
животиња, производа животињског порекла, хране животињског 
порекла, хране за животиње, споредних производа животињског 
порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих 
предмета којима се може пренети заразна болест                                                                                                              6.780 

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско - 
санитарних услова  за привремени увоз или провоз (транзит) 
пошиљака животиња намењених за спортска такмичења, сајмове и 
изложбе (коњи, рибе и сл.)              1.110 

За решење о утврђивању ветеринарско - санитарних услова за 
привремени увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња за 
приплод, јаја за приплод и репродуктивног материјала                                                                                             6.700 

За решење по захтеву за утврђивање да пошиљка из става 6. 
овог тарифног броја у погледу безбедности одговара условима који су 
за такву храну, односно предмете опште употребе прописани у 
Републици Србији                                                            5.800 
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За издавање ветеринарско - санитарних уверења 
(сертификата) при извозу пошиљака животиња, производа 
животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за 
животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод 
и репродуктивног материјала и пратећих предмета, као и за 
пољопривредне производе, којом се потврђује да пошиљка испуњава 
услове државе увознице да те пошиљке потичу из подручја која нису 
заражена заразним болестима животиња које би се односним 
производима могле пренети на друге животиње и људе, а за храну 
животињског порекла да је та храна безбедна за исхрану                                              3.380 

За допуну постојећег решења по захтеву странке којим се 
утврђују ветеринарско - санитарни услови за увоз или провоз 
(транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, 
хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних 
производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног 
материјала и других предмета којима се може преносити заразна 
болест                                                                                                                                 5.910 

  
НАПОМЕНА:  

Ако земља увозница захтева да робни узорак биља прати 
фитосертификат, за тај фитосертификат плаћа се такса у износу 
умањеном за 50% од таксе прописане ставом 5. овог тарифног броја.  

Тарифни број 65. 

За решење по захтеву за утврђивање да извозна кланица и 
други извозни објекти испуњавају услове за извоз пошиљака меса и 
производа, сировина и отпадака животињског порекла 9.170 

За решење по захтеву за утврђивање да извозни објекти 
испуњавају услове за извоз риба, пернате живине за приплод и јаја за 
приплод (репродукцију) 9.170 

Тарифни број 66. 

За захтев за утврђивање испуњености услова за производњу 
рибе, оплођене икре и млађи за порибљавање, односно постојање 
објеката и опреме за производњу и обезбеђење стручног руковођења 
производњом 3.840 

За захтев за утврђивање испуњености услова за објекат –
продавницу за промет рибе 3.840 

Тарифни број 67. 

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

1) производњу и држање животиња (фарме) 3.870 
2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла:   
(1) већег обима производње (индустријски) 23.220 
(2) мањег обима производње (занатски) 11.600 
(3) објекти (просторије) у домаћинству  3.870 
3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места) 23.220 
4) продају производа животињског порекла ван пословних 

просторија (зелене пијаце, вашари) 23.220 
5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака 

животињског порекла 11.600 
6) нешкодљиво уклањање животињских лешева 23.220 
7) производњу сточне хране  11.600 
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За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
обављање послова здравствене заштите животиња и ветеринарске 
делатности у ветеринарским станицама, ветеринарским амбулантама, 
ветеринарским клиникама, центрима за репродукцију и вештачко 
осемењавање и центрима за складиштење и дистрибуцију семена за 
вештачко осемењавање   11.600 

За решења о утврђивању испуњености услова  ветеринарске 
станице за обављање појединих стручних послова ветеринарске  
инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство      10.160 

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске 
станице за обављање појединих стручних послова за потребе 
ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња 10.160 

За издавање овлашћења лицима која обављају стручне 
послове ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство 650 

За издавање овлашћења лицима која обављају поједине 
стручне послове за потребе ветеринарске инспекције, у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња 650 

Тарифни број 68. 

Брисан 

Тарифни број 69. 

Брисан 

Тарифни број 70. 

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз, односно 
извоз лековитих супстанција и мешавина, лековитих супстанција 
(полупроизвода) за производњу готових лекова и медицинских 
средстава, за употребу у ветеринарству, односно заштити биља 
(фитомедицина) 

 
 
 
 

6.960 
За потврду да се лекови не производе у Републици Србији 3.840 
За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза 

лекова, медицинских средстава и медицинске опреме 2.050 
За решење по захтеву за давање сагласности за увоз 

фармацеутских сировина 6.010 
  

НАПОМЕНА:  
За решење по захтеву за давање сагласности за увоз робних 

узорака из става 1. овог тарифног броја плаћа се такса у износу 
умањеном за 50% од прописане таксе.  

Тарифни број 71. 

За решење из области ветеринарства и заштите биља, и то:  
1) по захтеву за давање овлашћења за вршење 

лабораторијских, фармаколошко-токсиколошких и клиничких 
испитивања лекова за употребу у ветеринарству, односно заштити 
биља (фитомедицини) 13.780 

2) по захтеву за давање дозволе за производњу лекова за 
употребу у ветеринарској медицини 

 
23.220 

3) по захтеву за давање дозволе за промет на велико лекова 
који се користе у ветеринарској медицини 11.600 

4) по захтеву за давање дозволе за промет на мало лекова који 
се користе у ветеринарској медицини 11.600 
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Тарифни број 72. 

За решење у вези са органском производњом и органским 
производима, и то:  

1) по захтеву за одобрење за примену материјала за 
репродукцију који није произведен методама органске производње 500 

2) по захтеву за продужење или скраћење прелазног периода 
за укључивање земљишне парцеле у органску пољопривреду 500 

Тарифни број 73.  

За уверење (сертификат) о примени добре произвођачке 
праксе у производњи и контроли лекова за употребу у ветеринарству  6.940 

Тарифни број 74. 

Брисан 

Тарифни број 75. 

Брисан 

Тарифни број 76. 

За захтев правног лица за давање овлашћења за вршење 
контроле квалитета одређених производа 

 
5.800 

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за  
вршење контроле квалитета одређених производа 

 
9.680 

За захтев привредног друштва, односно другог правног лица, 
за утврђивање испуњености услова у погледу техничке опремљености 
и кадровске оспособљености за издавање сертификата, односно 
ресертификата 7.300 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова 
привредног друштва, односно другог правног лица у погледу техничке 
опремљености и кадровске оспособљености за издавање 
сертификата, односно ресертификата и одређивању броја кода   14.620 

За свако следеће решење из става 4. овог тарифног броја 
подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење из става 4. овог 
тарифног броја 7.300 

Тарифни број 77. 

За решење по захтеву за давање сагласности да је техничко-
технолошка документација израђена у складу са ветеринарско-
санитарним условима прописаним за ту врсту објеката, и то за:  

1) производњу и држање животиња  3.870 
2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење 

производа животињског порекла:   
(1) већег обима производње (индустријски) 23.220 
(2) мањег обима производње (занатски) 11.600 
(3) објекти (просторије) у домаћинству  3.870 
3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места) 23.220 
4) продају производа животињског порекла ван пословних 

просторија (зелене пијаце, вашари) 23.220 
5) сакупљање, ускладиштење и прераду сировина и отпадака 

животињског порекла 11.600 
6) нешкодљиво уклањање животињских лешева 23.220 
7) производњу сточне хране  11.600 
За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене 

животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и стручну 
организацију која ће вршити та испитивања  3.870 
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За измену, односно допуну решења о одређивању карантина за 
увезене животиње, врсту и начин дијагностичких испитивања и 
стручну организацију која ће вршити та испитивања 

 
 

720 
За решење по захтеву за одређивање карантина за увезене 

пошиљке производа, сировина и отпадака животињског порекла, 
семена за вештачко осемењавање и оплођених јајних ћелија за 
оплођавање животиња и других предмета којима се може преносити 
заразна болест, врсте и начина дијагностичких испитивања и стручне 
организације која ће вршити та испитивања  3.870 

Тарифни број 78. 

За захтев за утврђивање испуњености услова за обављање 
послова производње репродуктивног материјала шумског дрвећа  1.350 

За захтев за упис у Регистар полазног материјала за 
производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа, матичњака, 
шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња 1.350 

Тарифни број 79. 

Брисан 

Тарифни број 80. 

Брисан 

Тарифни број 81. 

Брисан 

Тарифни број 82. 

Брисан 

Тарифни број 83. 

Брисан 

Тарифни број 84. 

Брисан 

Тарифни број 85. 

Брисан 

Тарифни број 86. 

Брисан  

Тарифни број 87. 

Брисан  

Тарифни број 88. 

Брисан 

Тарифни број 89. 

Брисан 

Тарифни број 90. 

Брисан 

Тарифни број 91. 

Брисан 
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Тарифни број 91а 
 

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског 
земљишта ради изградње економских или стамбених објеката 
сопственика шума на површини до 10 ари   1.250 

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског  
земљишта ради изградње објекта за коришћење осталих обновљивих 
извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични 
објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и 
експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског 
земљишта за ове намене  мања од 15 ha 6.390 
 

XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА  

Тарифни број 92. 

За решење којим је дата претходна сагласност за уношење 
назива „Србија” у пословно име привредног субјекта 483.430 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  

Тарифни број 93. 

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе 11.690 
За решење по захтеву за дозволу за увоз робе 11.690 
За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе 8.760 

Тарифни број 94. 

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се 
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености 
производа са прописаним захтевима, и то: 

 

1) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености 2.400 
2) за пријаву за овлашћивање тела за оцењивање 

усаглашености 2.400 
3) за решење које се доноси по захтеву поднетом за 

именовање тела за оцењивање усаглашености 11.500 
4) за решење које се доноси по пријави поднетој за 

овлашћивање тела за оцењивање усаглашености 11.500 
5) за захтев за признавање важења иностране исправе о 

усаглашености у Републици Србији 2.400 
6) за решење које се доноси по захтеву за признавање важења 

иностране исправе о усаглашености у Републици Србији 23.010 
7) за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености 

чије је важење признато у Републици Србији 11.500 

Тарифни број 95. 

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

1) за захтев за овлашћивање за обављање послова 
оверавања мерила 2.400 

2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за 
обављање послова оверавања мерила 7.650 

3) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект 
и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања 
мерила 2.400 
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4) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења 
којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за 
обављање послова оверавања мерила 

 
 

3.840 
5) за захтев за признавање еталона одређене величине за 

национални еталон те величине 2.400 
6) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање еталона 

одређене величине за национални еталон те величине 11.500 
7) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености 

мерила 2.400 
8) за решење које се доноси по захтеву за именовање тела за 

оцењивање усаглашености мерила 11.500 
9) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект 

и друго правно лице именовано за оцењивање усаглашености 
мерила 2.400 

10) за решење које се доноси по захтеву за обнављање 
решења којим је привредни субјект и друго правно лице именовано за 
оцењивање усаглашености мерила 5.760 

11) за захтев за признавање иностраног уверења о одобрењу 
типа мерила, уверења о оверавању мерила, односно жигова и других 
знакова усаглашености 2.400 

12) за решење које се доноси по захтеву за признавање 
важења иностраног уверења о одобрењу типа мерила, уверења о 
оверавању мерила, односно жигова и других знакова усаглашености 11.050 

Тарифни број 96. 

За захтев за мишљење (сертификацију)  да се производ 
може посебно означити називом „производ старог заната”, односно  
„производ уметничког заната”, односно „производ домаће 
радиности” и стилизованом ознаком отворене шаке 

 
 
 

380 
За мишљење по захтеву предузетника из става 1. овог 

тарифног броја 
 

3.640 
За мишљење по захтеву правног лица из става 1. овог 

тарифног броја 
 

7.300 

Тарифни број 97. 

За одобрење компензационог посла са иностранством 10.230 
За акт о ослобађању од царине по основу улога страног лица 10.230 
За евидентирање оснивања предузећа у иностранству, 

односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву  
 

7.300 
За евидентирање статусних промена у предузећу у 

иностранству 
 

3.640 
За евидентирање уговора о улагању средстава у страна 

предузећа, односно за брисање из евиденције, по сваком захтеву  
 

7.300 
За евидентирање промена уговора о улагању средстава у 

страна предузећа 
 

3.640 
За евидентирање оснивања представништава и огранака у 

иностранству, као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву 
 

7.300 
За евидентирање статусних промена у представништву и 

огранку у иностранству 
 

3.640   
За евидентирање уговора о поверавању страном лицу 

послова заступања, односно продаји робе са консигнационог 
складишта, односно обављању сервисне службе у иностранству, 
као и за брисање из евиденције, по сваком захтеву 

 
 
 

5.850 
За евидентирање уговора о заступању страних лица, 

односно уговора о продаји стране робе са консигнационог 
складишта, односно  уговора о пружању сервисних услуга, као и за 
брисање из евиденције, по сваком захтеву 

 
 
 

10.230 
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За евидентирање уговора о извођењу инвестиционих 
радова у иностранству, односно уговора о уступању извођења 
инвестиционих радова страном лицу у земљи 

  
 

10.230 
За евидентирање уговора о прибављању и уступању права 

индустријске својине, као и за брисање из евиденције, по сваком  
захтеву  

  
 

10.230 
За евидентирање анекса уговора из овог тарифног броја  3.870 

Тарифни број 98. 

За упис у регистар лица која могу да обављају спољну 
трговину контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба 
двоструке намене)  

 
 

 17.540 
За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном 

робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) 
 

11.690 
За сертификат крајњег корисника при увозу контролисане робе 

(наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) 
 

7.300 
За међународни увозни сертификат при увозу контролисане 

робе (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) 
 

7.300 
            За извод из Регистра лица за обављање спољне трговине 
контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке 
намене) 

 
 

   2.700 
           За потврду о издатим дозволама за обављање спољне 
трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе 
двоструке намене) 

 
 

    4.600 
             За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу 
да обављају спољну трговину контролисаном робом (наоружање, 
војна опрема и роба двоструке намене) 

 
 

4.600 

Тарифни број 99. 

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања 
дампинга 

 
43.860 

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена 
антидампиншке дажбине 

 
29.240 

За захтев  за покретање поступка за испитивање постојања 
субвенција које подлежу  компензаторним мерама 

 
43.860 

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена 
компензаторне дажбине 

 
29.240 

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања 
прекомерног увоза 43.860 

Тарифни број 100.  

За решење, односно саопштење о хомологацији, односно за  
додељивање (проширење), повлачење, одбијање, односно престанак 
серијске производње 2.190 

За исправу о хомологацији 2.190  

Тарифни број 101.  

За захтев за издавање потврде о техничким условима које 
испуњава возило за међународни јавни превоз у друмском саобраћају  2.190 

За потврду у вези испуњености услова прописаних нормом 
„ЕУРО 3 ”                                            2.190 

Тарифни број 102.  

За пријаву за акредитацију 1.190 
За пријаву за промену обима акредитације 1.190 
За пријаву за обнављање акредитације 1.190 
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Тарифни број 103. 

Брисан  

Тарифни број 104. 

За решење о знаку произвођача предмета од драгоцених 
метала 1.190 

За решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени 
услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у 
радним просторијама подносиоца захтева 1.190 
 

XIV. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ 

Тарифни број 105. 

За захтев носиоца права интелектуалне својине за заштиту 
права, и то:  

1) појединачан – ако се  односи на једну одређену пошиљку, 
односно количину робе 2.870 

2) општи – ако се  односи на све количине одређене врсте робе  
у предложеном временском периоду до годину дана 5.010 

3) општи – ако се односи на све количине одређене врсте робе 
у предложеном временском периоду дужем од годину дана 9.920 

Тарифни број 106. 

За решење по захтеву за заштиту права интелектуалне 
својине, и то:  

1) за решење којим се одлучује о појединачном захтеву који се  
односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе 2.870 

2) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се  
односи на све количине одређене врсте робе у предложеном 
временском периоду до годину дана 5.010 

3) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се  
односи на све количине одређене врсте робе у предложеном 
временском периоду дужем од годину дана 9.920 

Тарифни број 107. 

За пријаву за признање патента, и то:  
1) до десет патентних захтева  7.300 
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних 

захтева  720  
За пријаву за признање малог патента 7.300 
За међународну пријаву патента, и то:     
1) до десет патентних захтева 7.300 
2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних 

захтева 720 
За достављање примерака међународне пријаве патента 

међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш од 
стране Завода за интелектуалну својину 7.300 

За достављање међународне пријаве патента међународном 
бироу као заводу примаоцу 3.640 

За пријаву за заштиту топографије интегрисаног кола 7.300 
За пријаву за признање права на дизајн, и то:    
1) ако пријава садржи један дизајн  5.850 
2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки 

следећи дизајн  4.390 
За пријаву за признање жига, и то:    
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1) до три класе међународне класификације роба и услуга 14.620 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга  2.930 
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 

решењем 2.930 
За пријаву за признање колективног жига, односно жига 

гаранције, и то:    
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 29.240 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга  
 

4.390 
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 

решењем 4.390 
За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно 

имена порекла 7.300 
За пријаву за регистровање имена порекла, односно 

географске ознаке 7.300 
За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена 

порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника 
географске ознаке 14.620 

  
НАПОМЕНА:     

Такса из ст. 1. и 2. овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 20% од таксе прописане овим тарифним бројем, ако 
подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и 
апстракта на енглеском језику.    

Такса из става 3. овог тарифног броја плаћа се у износу 
увећаном за 50% у односу на таксу прописану овим тарифним бројем, 
ако је међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 
дана по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве.  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја умањена, односно 
увећана у складу са ст. 1. и 2. ове напомене, плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 108.  

За захтев за раздвајање пријаве за признање жига 2.190 
За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене 

пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:  
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 14.620 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга 2.930 
3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким 

решењем 2.930 
За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више 

појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку 
појединачну, односно вишеструку пријаву 2.190 

За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву дизајна, 
односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве дизајна, 
за сваку пријаву 2.190 
  
НАПОМЕНА:  
            Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн 
физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним 
бројем.    



- 24 - 

Тарифни број 109.  

За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање 
патента, захтева за проширење дејства европске пријаве патента и 
европског патента, малог патента, топографије, жига, колективног 
жига, жига гаранције, права на дизајн, међународне пријаве патента, 
међународне пријаве жига, пријаве за депоновање и евиденцију 
предмета сродних права, пријаве за регистровање имена порекла 
односно географске ознаке, пријаве за признање статуса овлашћеног 
корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса 
овлашћеног корисника географске ознаке, провизорног одбијања 
међународне регистрације жига 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

720 
  

НАПОМЕНА:  
             Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно 
малог патента, односно топографије интегрисаног кола, односно 
права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се 
у износу умањеном за 50%.  

Тарифни број 110.  

За захтев за суштинско испитивање пријаве за признање 
патента  

 
21.910 

За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за 
признавање патента ако постоји извештај о међународном 
претраживању (решершу), односно извештај о претходном 
међународном испитивању  7.300 

За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за 
признавање патента који се подноси у накнадном року, поред таксе из 
става 2. овог тарифног броја  

 
 

4.390 
  

НАПОМЕНА:  
             Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, 
такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од 
одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 111.  

За одржавање права из пријаве за признање патента, односно 
за одржавање патента, плаћа се годишња такса, и то за: 

 

1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве  10.230 
2) четврту годину, рачунајући од дана подношења пријаве  12.420 
3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве  14.620 
4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве  17.540 
5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве  20.450 
6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве  23.380 
7) девету годину, рачунајући од дана подношења пријаве  26.310 
8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве  29.240 
9) једанаесту годину и сваку следећу годину док патент не 

престане да важи, рачунајући од дана подношења пријаве, плаћа се 
такса из тачке 8) овог тарифног броја увећана за за сваку годину 
преко десет година по 5.850  

  
НАПОМЕНА:    

За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из 
допунског патента, годишња такса из става 1. овог тарифног броја 
плаћа се у износу умањеном за 30% од таксе прописане овим 
тарифним бројем.    
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Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање 
патента, односно за одржавање патента, уплаћује се до почетка 
године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека 
времена до кога је уплаћена такса за претходни период.    

Годишња такса која се не уплати у року из става 2. ове 
напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године 
за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе 
прописане овим тарифним бројем.     

Ако се допунски патент прогласи основним патентом, од 
наредне године у односу на годину у којој је проглашен основним 
патентом, плаћа се такса из овог тарифног броја прописана за 
основни патент.    

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, 
такса из овог тарифног броја, умањена, односно увећана у складу са 
ст. 1. и 3. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 50%.  

Тарифни број 112.  

За одржавање малог патента плаћа се годишња такса, и то за:  
1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве 10.230 
2) четврту годину рачунајући од дана подношења пријаве 12.420 
3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве  14.620 
4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве  17.540 
5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве  20.450 
6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве  20.450 
7) девету годину, рачунајући до дана подношења пријаве  20.450 
8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве  20.450 
  

НАПОМЕНА:    
Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање 

малог патента, односно за одржавање малог патента уплаћује се до 
почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре 
истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.    

Годишња такса која се не уплати до почетка године  из става 1. 
ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка 
године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од 
таксе прописане овим тарифним бројем.    

Ако је подносилац пријаве за признање малог патента физичко 
лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 
50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 113.  

За захтев за продужење рока трајања малог патента 1.460 
  

НАПОМЕНА:  
             Ако је подносилац пријаве за признање малог патента 
физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 114.  

За регистрацију топографије интегрисаног кола 14.620 
  

НАПОМЕНА:  
             Ако је подносилац пријаве за признање топографије 
интегрисаног кола физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа 
се у износу умањеном за 50%.  
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Тарифни број 115.  

За одржавање важења дизајна за период од пет година, и то 
за: 

 

1) први дизајн 14.620 
2) други и сваки следећи дизајн из серије  10.230 
За одржавање важења дизајна за период од шесте до 

двадесетпете године плаћа се годишња такса, и то за:     
1) први дизајн 8.760 
2) други и сваки следећи дизајн 5.850 
  

НАПОМЕНА:  
Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се 

до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније шест месеци 
пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период. 

 

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове 
напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године 
за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од 
таксе прописане овим тарифним бројем. 

 

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн 
физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%. 

 

Тарифни број 116.  

За стицање, односно продужење важења жига, за период од 
десет година, и то: 

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга 29.240 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга 4.390  
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким 

решењем 4.390  
За стицање, односно продужење важења колективног жига, 

односно жига гаранције, за период од десет година, и то:     
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 36.540 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга 
 

4.390 
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким 

решењем 4.390  
За стицање, односно продужење права овлашћеног корисника 

ознаке географског порекла, и то:    
1) за период од три године од дана уписа признатог статуса 

овлашћеног корисника имена порекла у регистар овлашћених 
корисника имена порекла, односно уписа овлашћеног корисника 
географске ознаке у регистар овлашћених корисника географске 
ознаке  14.620  

2) за свако продужење права коришћења имена порекла, 
односно географске ознаке  14.620 

  
НАПОМЕНА:    

Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се 
до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а  
најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса 
за претходни период.    

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове 
напомене може се уплатити у накнадном року од шест месеци од 
почетка године у којој започиње наредни период заштите, а плаћа се у 
износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.    



- 27 - 

Тарифни број 117.  

За захтев за раздвајање жига       2.190 
За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и 

то:  
1) до три класе међународне класификације роба и услуга 29.240 
2) за сваку следећу класу преко три класе међународне 

класификације роба и услуга 4.390 
3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким 

решењем 4.390 

Тарифни број 118.                       

За упис у регистар заступника, који се врши у складу са 
законом којим се уређују патенти, и то за: 

 

1) правно лице  29.240                 
2) физичко лице      14.620 
За обнову уписа у регистар заступника, која се врши у складу 

са законом којим се уређују патенти, плаћа се годишња такса, и то за:    
1) правно лице      14.620 
2) физичко лице        7.300 

Тарифни број 119.  

За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези 
са правима интелектуалне својине о којима се води службена 
евиденција        1.460 

За препис решења код органа надлежног за послове 
интелектуалне својине  1.460 

За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно  
дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног 
за послове интелектуалне својине 

       
 

3.640 
  

НАПОМЕНА:  
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 

патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 120.  

За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, 
и то за: 

 

1) прво уверење до десет страна        1.750               
2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет 

страна           440  
3) сваку следећу страну преко десете стране             30 
  

НАПОМЕНА:  
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 

патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 121.  

За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред 
органом надлежним за послове интелектуалне својине 

 
       3.640  

За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента 
или признатог патента      14.620 

       



- 28 - 

За захтев за поновно успостављање права првенства у 
поступку по међународним пријавама патената 

       
 2.930 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%. 

 

Тарифни број 122.  

За захтев за продужење рока пред органом надлежним за 
послове интелектуалне својине, и то за: 

 

1) први захтев до 30 дана 1.460 
2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења 

рока 2.190 
  

НАПОМЕНА:  
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 

патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 123.  

За исправу о признатом праву индустријске својине 2.930 
За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине 1.460 
  

НАПОМЕНА:  
Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 

патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 124.  

За захтев за престанак жига због некоришћења                                   29.240 
За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању 

патента, односно малог патента, односно решења о упису проширеног 
европског патента у регистар патената, односно жига, односно 
међународно регистрованог жига 29.240 

За предлог за оглашавање ништавим решења о регистрованом 
имену порекла, односно географске ознаке порекла, односно о 
признавању статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно о 
признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке порекла 29.240 

За предлог за поништај права на топографију 29.240 
За предлог за оглашавање ништавим решења о признању 

права на дизајн, и то:    
1) решења којим је признат један дизајн 29.240 
2) решења којим је (на основу вишеструке пријаве) признато 

два или више дизајна, поред таксе из тачке 1) овог става, за други и 
сваки следећи дизајн 2.930  

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  



- 29 - 

Тарифни број 125.  

За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце 
патента, односно малог патента, односно топографије 

 
4.390  

За решење по захтеву за упис преноса права, односно 
лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, 
односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:  

1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно 
дизајн 4.390 

2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више 
пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно 
пријави, односно дизајну  2.930 

Тарифни број 126.  

За решење по захтеву за упис промене пријављених или 
признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није 
друкчије прописано 

 
2.190  

Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног 
броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање 
жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно 
дизајну 1.460 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 127.  

За резултат испитивања у поступку одржавања у важности 
патента, односно малог патента, односно жига, односно дизајна  720 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 128.  

За захтев за објављивање пријаве патента пре истека рока од 
18 месеци од дана подношења пријаве  7.300 

За захтев да се пријава жига, односно дизајна, односно пријава 
за регистровање имена порекла, односно географске ознаке, односно 
за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно 
за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, узме у 
поступак преко реда 7.300  

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог 
патента, односно топографије интегрисаног кола, односно права на 
дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу 
умањеном за 50%.  

Тарифни број 129. 

За захтев да се пријава за признање патента претвори у 
пријаву за признање малог патента или обрнуто 2.930 
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За захтев да се пријава за признање патента, односно малог 
патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто 

 
2.930 

За захтев да се пријава имена порекла претвори у пријаву 
географске ознаке или обрнуто 2.930 

За захтев да се пријава за признање статуса овлашћеног 
корисника имена порекла претвори у пријаву за признање статуса 
овлашћеног корисника географске ознаке или обрнуто 2.930 

Тарифни број 130.  

За захтев за прекид поступка због решавања претходног 
питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и 
европског патента, за сваку започету годину прекида 7.300 

Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида 
поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење 
дејства европске пријаве патента и европског патента 1.170 

За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања 
претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве 
патента и европског патента 

 
 

1.170 

Тарифни број 131.  

За дозволу за обављање делатности колективног остваривања 
ауторског и сродних права 116.920 
            За обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја 116.920 

Тарифни број 132.  

За захтев да допунска пријава за признање патента, односно 
допунски патент, постане основна пријава за признање патента, 
односно основни патент 2.930 

За захтев да се допунска пријава за признање патента, 
односно допунски патент, веже за нову основну пријаву за признање 
патента, односно за нови основни патент  2.930 

  
НАПОМЕНА:  

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, 
такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.  

Тарифни број 133.  

За захтев за давање принудне лиценце 21.910  

Тарифни број 134.  

За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског 
дела, односно предмета сродног права 7.300 

 

XV. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

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 



- 31 - 

3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних 
сировина 116.020 

4) за испирање племенитих метала  7.650 
5) за извођење рударских радова 96.670 
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 
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 

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 

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  

  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, 
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.  
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Тарифни број 140. 

За издавање извештаја 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 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 

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 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 
 

XVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ 
САОБРАЋАЈУ 

Тарифни број 143. 

За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза у друмском саобраћају 

 
260 

За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање 
превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају и 
упису у регистар превозника 770 

За решење о издавању одобрења за превоз опасних материја, 
изузев експлозивних у друмском и железничком саобраћају 1.530 

За решење о упису у регистар редова вожње у међумесном и 
међурепубличком превозу у друмском саобраћају 7.650 

За потврду о обављању унутрашњег превоза у друмском 
саобраћају 1.260 

За решење које се доноси на основу захтева за техничко 
регулисање саобраћаја на магистралном и регионалном путу 15.300 

За сагласност за одређивање правца магистралног и 
регионалног пута кроз град или друго насељено место 15.300 

За решење о трајном обустављању, односно привременом 
прекиду међународног јавног линијског превоза путника 6.120 

За решење о одбијању захтева за трајно обустављање, 
односно привремени прекид међународног јавног линијског превоза 
путника                                                                     6.120 

Тарифни број 144. 

За одобрење реда вожње, ценовника и итинерера, за:  
1) први примерак 5.090 
2) сваки следећи примерак 1.030 
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Тарифни број 145. 

За билатералну дозволу за међународни јавни линијски превоз 
путника за део релације преко територије Републике Србије, за сваку 
линију 30.610 

За транзитну дозволу страном превознику за међународни 
јавни линијски превоз путника 51.040 

За дозволу за обављање вожње празног аутобуса од места 
поласка до места одредишта и превоз путника у повратку, односно за 
дозволу за обављање осталих повремених превоза, односно за 
дозволу за обављање наизменичног превоза путника у међународном 
јавном ванлинијском превозу страном превознику, и то:  

1) у билатералном саобраћају 14.280 
2) у транзитном саобраћају 20.410 
За одговарајућу страну дозволу за међународни јавни 

ванлинијски превоз путника домаћем превознику 1.600 
За решење о испуњавању услова за аутобуске станице за 

међународни јавни превоз путника 153.090 
За дозволу за обављање међународног превоза за сопствене 

потребе 1.910 
За посебну дозволу за билатерални превоз, коју на основу 

одлуке органа надлежног за послове саобраћаја, издају царински 
органи на граничном прелазу 30.610 

За посебну дозволу за транзитни превоз, коју на основу одлуке 
органа надлежног за послове саобраћаја, издају царински органи на 
граничном прелазу 6.880 

За решење о додели стране појединачне дозволе за 
међународни јавни превоз ствари домаћем превознику 

 
1.910 

За решење о додели стране временске дозволе за 
међународни јавни превоз ствари домаћем превознику 1.420 

За решење о додели ЦЕМТ дозволе, и то:  
1) за краткорочну дозволу 1.420 
2) за дугорочну дозволу 22.590 
За дозволу за међународни вангабаритни превоз ствари на 

територији Републике Србије страном превознику, и то:  
1) у билатералном превозу за превоз вучним возилом 3.040 
2) за свако следеће вучно возило по истој дозволи  1.530 
3) у транзитном превозу за превоз вучним возилом 5.090 
4) за свако следеће вучно возило по истој дозволи  1.530 
За дозволу за обављање каботаже страном превознику 76.540 
  

НАПОМЕНА:   
За сваку следећу дозволу за међународни линијски превоз 

путника, за домаће и стране превознике, такса се плаћа у износу 
умањеном за 50% од износа таксе из ст. 1. и 2. овог тарифног броја.   

При расподели у интервентним случајевима, за решење о 
додели стране појединачне дозволе за међународни јавни превоз 
ствари домаћем превознику из става 9. овог тарифног броја, такса се 
плаћа у износу увећаном за 50% од таксе прописане ставом 9. овог 
тарифног броја.  

Тарифни број 146. 

За захтев за издавање потврде о техничким условима које 
испуњава возило за међународни и јавни превоз у друмском 
саобраћају 1.420 
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Тарифни број 147. 

За оверу техничке документације за извођење радова на 
периодичном одржавању државних путева плаћа се 0,2% од 
предрачунске вредности радова  

За решење по захтеву за одобравање техничког регулисања 
саобраћаја на државним путевима првог и другог реда 14.620 

За решење по захтеву за продужавање рока важења издатог 
решења за  техничко регулисање саобраћаја на државним путевима 

 
7.300 

За решење инспектора за државне путеве због неизвршавања 
налога из записника, и то:  

1) до три налога за извршење 10.230 
2) по сваком налогу за извршење преко три налога 2.930 
За закључак о дозволи извршења, због непоступања по 

решењу инспектора за државне путеве, и то:  
1) до три налога 10.230 
2) по сваком налогу за извршење преко три налога 2.930 
За издавање техничке документације о путевима на реверс, по 

свесци (књизи) по дану 2.930 
  

НАПОМЕНА:  
Предрачунска вредност објекта, односно радова из става. 1. 

овог тарифног броја усклађује се применом индекса потрошачких 
цена, према подацима републичког органа надлежног 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.  

Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса из 
става 4. овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица 
којима се решење уручује.  

Ако се доноси један закључак о дозволи извршења по захтеву 
више лица, такса из става 5. овог тарифног броја плаћа се онолико 
пута колико има лица којима се закључак о дозволи извршења 
уручује.  

Тарифни број 148. 

За решење којим се одобрава изградња прототипа 
железничких возних средстава - 0,3% од предрачунске вредности 
пројекта  

За решење којим се даје дозвола за коришћење у саобраћају 
нових типова железничких возних средстава - 0,6% од вредности 
возила  

За решење којим се даје дозвола за коришћење нових типова 
делова и опреме за железничка возила - 0,6% од вредности нових 
типова делова и опреме за железничка возила  

За решење којим се даје дозвола за коришћење нових типова 
уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру - 0,6% од 
вредности нових типова уређаја, делова и опреме за железничку 
инфраструктуру  

За решење по захтеву за одобрењe техничке документације 
која се односи на изградњу, односно реконструкцију, односно 
модернизацију железничке инфраструктуре 21.910 

За решење по захтеву за сагласност на акт о условима за 
изградњу, односно реконструкцију, односно одржавање и заштиту 
индустријског колосека, железничких возних средстава и других 
средстава и за организовање и регулисање железничког саобраћаја 
на индустријском колосеку 21.910 
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НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по пројекту из става 1. овог тарифног 
броја усклађује се применом индекса потрошачких цена који 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 када је 
захтев поднет.  

Такса из ст. 1. до 4. овог тарифног броја плаћа се пре уручења 
решења.  
 

XVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Тарифни број 149.  

За решење по захтеву за одобрење првог уписа пловног 
објекта унутрашње пловидбе у регистар, и то:  

1) по захтеву за одобрење првог уписа у лист „А” улошка 
главне књиге уписника бродова унутрашње пловидбе за све бродове 
и пловеће направе са сопственим погоном преко 150 Кw, као и за 
бродове и пловеће направе без сопственог погона преко 300 тона 
носивости 

 
 
 
 

45.920 
2) по захтеву за одобрење првог уписа за чамце и пловећа 

постројења који се користе у спортске и рекреативне сврхе 2.300 
3) по захтеву за одобрење првог уписа за пловне објекте, 

изузев пловних објеката из тач. 1) и 2) овог тарифног броја  9.170 

Тарифни број 150.  

За решење којим се одређује позивни знак чамца:  
1) домаћем правном или физичком лицу 2.510 
2) страном правном или физичком лицу 5.040 
За решење којим се одређује име, ознака, капетанија уписа и 

позивни знак брода:  
1) домаћем правном или физичком лицу 6.120 
2) страном правном или физичком лицу 12.260 

Тарифни број 151.  

За одобрење страном правном или страном физичком лицу за 
упис брода у уписник поморских бродова, и то :  

1) до 5.000 NT 61.240 
2) преко 5.000 до 15.000 NT 76.540 
3) преко 15.000 до 30.000 NT 102.060 
4) преко 30.000 до 50.000 NT 204.130 
5) преко 50.000 NT 229.630 

Тарифни број 152.  

За одобрење страном правном или страном физичком лицу за 
упис брода у уписник бродова унутрашње пловидбе, и то:  

1) до 500 Kw 63.790 
2) преко 500 Kw до 1.000 Kw 91.850 
3) преко 1.000 Kw 127.580 
За одобрење страном правном или страном физичком лицу за 

упис брода у уписник бродова унутрашње пловидбе, и то:  
1) до 500 TN 30.610 
2) преко 500 TN до 1.000  TN  45.920 
3) преко 1.000 до 2.000  TN 153.090 
4) преко 2.000  TN 204.130 
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Тарифни број 153.  

За захтев за:  
1) издавање бродских исправа, односно књига бродова 

унутрашње пловидбе 2.320 
2) издавање дупликата, односно за измену података, односно 

за продужење, односно за замену бродских исправа и књига 1.140 
3) издавање бродске књижице, односно дозволе за укрцање, 

односно овлашћења за вршење послова на броду унутрашње 
пловидбе 2.320 

4) издавање дупликата, односно измену података, односно 
замену бродске књижице, односно овлашћења за вршење послова на 
броду унутрашње пловидбе 

 
 

1.140 
5) обављање основног, односно редовног, односно ванредног 

прегледа чамца и пловећег постројења 780 
6) издавање дупликата, односно за замену пловидбене 

дозволе за чамац, односно за пловеће постројење 590 
7) полагање испита за звање у унутрашњој пловидби 1.140 
8) полагање испита за управљача и руковаоца чамца 780 
9) издавање дупликата, односно за замену уверења за 

управљача и руковаоца чамца 780 
10) издавање потврде о брисању брода из уписника бродова 

унутрашње пловидбе 2.130 
11) оверу записника о штети, односно хаварији пловних 

објеката 1.350 

Тарифни број 154.  

За решење, и то:  
1) о упису промена у лист „А” улошка главне књиге уписника 

бродова унутрашње пловидбе 5.800 
2) о спровођењу укњижбе, односно предбележбе, односно 

забележбе, односно преноса уписа брода, односно брисање брода, 
односно других промена 2.890 

3) о брисању, односно о извршеном брисању из уписника, 
односно о промени техничких карактеристика и другим променама 
чамца, односно пловећег постројења 590 

4) о наутичким условима о извођењу радова на изградњи, 
односно реконструкцији, односно одржавању хидротехничких објеката, 
лука, пристаништа, односно регулацији на унутрашњим пловним 
путевима и обалама, односно експлоатацији песка или шљунка, 
товаришта, депонија, као и радова на изградњи свих врста водова и 
каблова који премошћавају пловне путеве 23.220 

5) о наутичким условима за сплав-ресторане, наутичке клубове 
и марине 9.680 

6) по захтеву за издавање одобрења за посебан речни 
транспорт 23.220 

7) по захтеву за издавање одобрења за праћење и надгледање 
послова на води средствима превоза лучке капетаније (по часу) 7.740 

8) по захтеву за издавање одобрења за утовар-истовар 
нафтних производа и опасних материја. 36.730 

9) по захтеву за утврђивање количине робе у броду унутрашње 
пловидбе (без обзира на капацитет), констатацију стања и хаварије 
робе, односно констатацију стања амбалаже 13.530 

10) по захтеву за издавање наутичких услова за вршење јавног 
превоза у речном саобраћају 9.680 

11) о утврђивању минималног броја чланова посаде бродова 
унутрашње пловидбе, односно пловећих направа и скела 2.320 
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12) по захтеву за одобрење за вађење потонуле ствари на 
унутрашњим пловним путевима домаћем правном или физичком лицу 23.220 

13) по захтеву за издавање дозволе страном овлашћеном лицу 
за вађење потонуле ствари на унутрашњим пловним путевима 135.350 

14) признавању звања члану посаде брода 3.870 
15) по захтеву за одобрење за одржавање спортских и других 

манифестација на унутрашњим пловним путевима 5.800 
16) о пробној вожњи брода унутрашње пловидбе 9.680 
17) по захтеву за одобрење за пловидбу страних јахти или 

чамаца унутрашњим пловним путевима 6.780 
18) по захтеву за одобрење за пристајање пловила ван 

граничног прелаза 7.740 

Тарифни број 155.  

За изводе из:  
1) уписника бродова унутрашње пловидбе 1.920 
2) уписника чамаца и пловећих постројења 590 
3) регистра реда пловидбе 2.890 
4) бродарске књижице     590 

Тарифни број 156. 

За одобрење страном лицу за упловљење у пловне путеве у 
унутрашњим водама 40.820 

Тарифни број 157. 

За дозволу страном лицу да може вршити каботажни превоз 
путника и ствари на унутрашњим водама 102.060 

 

XVIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ 

Тарифни број 158. 

За упис власника, односно корисника у регистар цивилних 
ваздухоплова Републике Србије, за:  

1) ваздухоплов транспортне категорије  15.300 
2) ваздухоплов опште категорије 7.650 
3) ваздухоплов посебне категорије 3.840 
За упис правног или физичког лица у Евиденцију летилица као 

власника, односно корисника 2.300 
За уверење, односно за продужење уверења о пловидбености  

ваздухоплова:  
1) транспортне категорије 7.660 
2) опште категорије 5.100 
За издавање, односно за продужење потврде о пловидбености  

ваздухоплова 3.840 
За дозволу за употребу ваздухоплова посебне категорије 2.560 

Тарифни број 159. 

За решење:  
1) по захтеву власника, односно корисника ваздухоплова, за 

брисање из регистра цивилних ваздухоплова Републике Србије 4.590 
2) по захтеву власника, односно корисника летилице, за 

брисање из Евиденције летилица  1.140 
3) по захтеву власника, односно корисника аеродрома, за упис 

власништва аеродрома у Уписник аеродрома  9.170 
4) по захтеву власника, односно корисника летилишта, за упис 

летилишта у Уписник летилишта  
 

4.590 
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5) по захтеву власника, односно корисника терена, за упис 
терена у Евиденцију терена  2.300 

6) о промени података у Уписнику аеродрома 4.590 
7) о промени података у Уписнику летилишта 2.300 
8) о промени података у Евиденцији терена 1.140 
9) по захтеву власника, односно корисника аеродрома, за 

брисање аеродрома из Уписника аеродрома  4.590 
10) по захтеву власника, односно корисника летилишта, за 

брисање летилишта из Уписника летилишта  2.300 
11) по захтеву власника, односно корисника терена, за 

брисање терена из Евиденције терена 1.140 
12) о промени података у регистру цивилних ваздухоплова 

Републике Србије, односно Евиденцији летилица, односно Регистру 
ваздухопловног овлашћеног особља 3.840 

13) о упису заложног права 3.840 
За извод, односно за препис документа, из:  
1) регистра цивилних ваздухоплова Републике Србије 3.840 
2) Евиденције летилица 2.300 
3) Уписника аеродрома 4.590 
4) Уписника летилишта 4.590 
5) Регистра ваздухопловно овлашћеног особља 1.260 
За уверење о:  
1) јачини буке 3.840 
2) емисији гасова при сагоревању 3.870 
За издавање дозволе за употребу падобрана за спасавање 800 
За одобрење програма техничког одржавања ваздухоплова, за:  
1) ваздухоплов транспортне категорије 22.950 
2) ваздухоплов опште категорије 4.590 
3) ваздухоплов посебне категорије 4.590 
4) мотор, елису, опрему и падобран 2.300 
За одобрење уговора о узимању, односно о давању 

ваздухоплова у закуп 3.840 

Тарифни број 160. 

За уверење о типу транспортне категорије, за:  
1) ваздухоплов 229.630 
2) мотор 76.540 
3) елису 51.040 
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 

утврђује тип 51.040 
За уверење о типу опште категорије, за:  
1) ваздухоплов 76.540 
2) мотор 51.040 
3) елису 25.510 
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 

утврђује тип 25.510 
За уверење о типу посебне категорије, за:  
1) ваздухоплов 25.510 
2) мотор 12.760 
3) елису 10.200 
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 

утврђује тип 10.200 
За уверење о признавању докумената о типу транспортне 

категорије, за:  
1) ваздухоплов 76.540 
2) мотор 51.040 
3) елису 5.090 
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4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
утврђује тип 25.510 

За уверење о признавању докумената о типу опште категорије, 
за:  

1) ваздухоплов 51.040 
2) мотор 38.280 
3) елису 12.760 
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 

утврђује тип 12.760 
За уверење о признавању докумената о типу посебне 

категорије, за:  
1) ваздухоплов 12.760 
2) мотор 6.380 
3) елису 5.090 
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 

утврђује тип 
 

5.090 
За уверење о испуњености услова за производњу, испитивање 

ради утврђивања типа и одржавање, за:  
1) ваздухоплов транспортне категорије 127.580 
2) мотор и елису 51.040 
3) двомоторни ваздухоплов опште категорије 51.040 
4) једномоторни ваздухоплов опште категорије 38.280 
5) ваздухоплов посебне намене 7.650 
6) падобран 7.650 
За уверење о признавању страног документа о 

оспособљености за производњу и испитивање, ради утврђивања типа 
и одржавање, за:  

1) ваздухоплов транспортне категорије 38.280 
2) мотор и елису 19.130 
3) двомоторни ваздухоплов опште категорије 19.130 
4) једномоторни ваздухоплов опште категорије 9.170 
5) ваздухоплов посебне категорије 2.300 
6) падобран 2.300 

Тарифни број 161. 

За одобрење странцу да може бити члан посаде ваздухоплова 
Републике Србије, који се користи у јавном авио-транспорту 7.650 

За дупликат дозволе за ваздухопловно овлашћено особље 770 

Тарифни број 162. 

За дозволу за:  
1) успостављање линије у међународном редовном 

авиотранспорту 22.950 
2) обављање чартер летова 22.950 
За одобрење:  
1) руте за панорамско летење 12.760 
2) приручника о оперативним поступцима превоза за сопствене 

потребе 22.950 
3) приручника о организацији летачких активности 22.950 
За давање сагласности за организацију такмичења спортског и 

аматерског летења 260 
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XIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И 
ИЗГРАДЊЕ 

Тарифни број 163. 

За захтев за давање стручног мишљења о просторним и 
урбанистичким плановима 5.090 

Тарифни број 164. 

За потврду о контроли темеља грађевинских објеката  1.530 

Тарифни број 165. 

За решење које доноси орган у вршењу поверених послова 
којима се одобрава изградња објекта (сталног или привременог) плаћа 
се такса, и то:  

1) за сваки економски објекат у пољопривреди 260 
2) за сваки грађевински објекат, осим објекта из тачке 1) овог 

тарифног броја 770 
  

НАПОМЕНА:  
За решење којим се на постојећем објекту одобрава 

реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и др. плаћа се 
такса у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе из овог 
тарифног броја.  

Тарифни број 166.  

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
израду техничке документације, у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката 22.660 

Тарифни број 167. 

За потврду републичког органа о пријему документације за 
изградњу објекта или за извођење радова плаћа се такса од 0,2% на 
предрачунску вредност објекта, односно радова, ако овим законом 
није друкчије прописано  

  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима,  
усклађује се применом индекса потрошачких цена који 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 када је 
захтев поднет.  

Тарифни број 168. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
извођење радова по закону којим се уређује изградња објекта 24.120 

Тарифни број 169. 

За решење којим се одобрава изградња телекомуникационих 
објеката плаћа се такса од 0,3% на предрачунску вредност  

  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту усклађује се применом 
индекса потрошачких цена који 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 када је захтев поднет.  
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Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  

Тарифни број 170. 

За решење које доноси орган надлежан за послове 
телекомуникација, којим се одобрава употреба објекта плаћа се такса 
од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова  

За решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад, 
плаћа се такса од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно 
радова  

За решење којим се одобрава употреба објекта, осим у случају 
из става 1. овог тарифног броја, плаћа се такса од 0,2% на 
предрачунску вредност објекта, односно радова  

  
НАПОМЕНА:  

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима, 
усклађује се применом индекса потрошачких цена који 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 овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.  

Тарифни број 171. 

За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни 
рад, пуштања у рад и трајни престанак рада нуклеарног објекта 38.280 
 

XX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

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 

Тарифни број 173. 

           За дозволу за рад високошколске установе 21.910 
За измену, односно допуну дозволе за рад високошколске 

установе 14.620 
За уверење, односно потврду о подацима из регистра који води 

министарство надлежно за послове високог образовања 1.460 

Тарифни број 174. 

За дупликат јавне исправе коју издаје основна, односно средња 
школа 770 

За нову јавну исправу коју издаје установа у области високог 
образовања 770 

За дупликат дозволе за рад – лиценце 1.460 
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За извод из регистра који се води у складу са законом којим се 
уређују основе система васпитања и образовања, који се односи на 
податке о одузимању и суспензији лиценце 

 
 

640 
 

XXI. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ И 
ИНОВАЦИОНОМ ДЕЛАТНОШЋУ 

Тарифни број 175. 

За списе и радње у вези са научноистраживачком и 
иновационом делатношћу, и то за:  

1) акт о испуњености услова за стицање научних звања 2.560 
2) акт о упису у регистар истраживача 720 
3) акт о испуњености услова за обављање научноистраживачке 

делатности од општег интереса и упис у регистар 
научноистраживачких организација чији оснивач није Република 
Србија 

 
 
 

12.760 
4) решење о регистрацији иновационе организације, односно о 

регистровању привредног друштва за инфраструктурну подршку 
иновационој делатности и упис у регистар иновационе делатности 5.850 

5) решење о упису физичког лица у регистар иновационе 
делатности 720 

6) пријаву научноистраживачког, односно иновационог, односно 
другог пројекта који се финансира из средстава буџета 2.560 
 

XXII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА 

Тарифни број 176. 

За решење које се доноси у складу са законом којим се уређује 
санитарни надзор, и то за:  

1) решење којим се утврђује да ли је идејни пројекат усклађен 
са изводом из урбанистичког плана, односно са актом о 
урбанистичким условима којима су утврђени општи, односно општи и 
посебни санитарни услови и даје санитарна сагласност на идејни 
пројекат за објекте, и то:  

(1) до 100 m2 7.650 
(2) преко 100 m2 до 400 m2 15.300 
(3) преко 400 m2 30.610 
2) решење којим се утврђује да ли је објекат изграђен, односно 

реконструисан у складу са санитарним условима утврђеним у идејном 
пројекту на који је дата санитарна сагласност и даје санитарна 
сагласност за коришћење објекта:  

(1) до 100 m2 7.650 
(2) преко 100 m2 до 400 m2 15.300 
(3) преко 400 m2 30.610 

Тарифни број 177. 

За решења којима се утврђује испуњеност прописаних услова у 
погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење 
лабораторијских испитивања, и то:  

1) да здравствене и друге организације испуњавају прописане 
услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење 
лабораторијских испитивања (супер анализа) узорака ради 
утврђивања здравствене исправности намирница и предмета опште 
употребе 

 
 
 

22.950 
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2) да здравствене организације испуњавају прописане услове у 
погледу стручних кадрова, просторија и опреме, за вршење 
лабораторијских испитивања (супер анализа) воде која служи за јавно 
снабдевање становништва као вода за пиће, ради утврђивања 
здравствене исправности 

 
 
 
 

22.950 
3) да здравствене организације испуњавају прописане услове у 

погледу стручних кадрова, просторија и опреме, за вршење 
лабораторијских испитивања (анализа) воде која служи за јавно 
снабдевање становништва као вода за пиће, ради утврђивања 
здравствене исправности 17.860 

4) да здравствене и друге организације испуњавају прописане 
услове у погледу стручних кадрова, просторија и опреме за вршење 
лабораторијских испитивања (анализа) узорака ради утврђивања 
здравствене исправности намирница и предмета опште употребе 

 
 
 

17.860 

Тарифни број 178. 

За решење у примени прописа којима се уређује заштита 
становништва од заразних болести које угрожавају целу земљу, којим 
се одређују:   

1) здравствене установе (референс лабораторије) које могу 
вршити лабораторијско испитивање узрочника и преносилаца 
заразних болести и проверавање лабораторијских испитивања ради 
утврђивања дијагнозе 17.860 

2) правна лица и предузетници који испуњавају услове да врше 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 17.860 

За издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно 
издавање доказа  о ослобођењу од дератизације 3.840 

Тарифни број 179. 

За решење по захтеву за издавање дозволе за увођење 
метода и поступака традиционалне медицине у здравственој 
установи, односно приватној пракси 3.230 

За решење по захтеву за издавање дозволе здравственим 
радницима за обављање метода и поступака традиционалне 
медицине  3.230 

Тарифни број 180. 

За акт по захтеву за давање сагласности којом се одобрава 
увоз, односно извоз лекова, медицинских средстава, супстанци 
(активних фармацеутских супстанци), комбинације супстанци за 
производњу лекова и медицинских средстава за употребу у хуманој 
медицини  

 
 
 
 

10.960 
За потврду да се лекови не производе у Републици Србији 3.840 
За потврду да се поједине болести не могу лечити у земљи 1.790 
За потврду за увоз специфичне опреме, уређаја и 

инструмената за здравство, као и резервне делове и потрошни 
материјал ради опремања предузећа у складу са програмом развоја 
здравства у Републици Србији 1.790 

За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза 
лекова, медицинских средстава и медицинске опреме 2.050 

За сагласност којом се одобрава увоз и извоз људске крви, 
крвних глобулина, серумских глобулина, хемоглобина, модификованих 
имунолошких производа, вакцина, жлезда и осталих органа, 
екстраката жлезда и осталих органа, односно култура 
микроорганизама (осим квасца) 10.230 
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НАПОМЕНА:  
За акт по захтеву за давање сагласности за увоз робних 

узорака из става 1. овог тарифног броја плаћа се такса у износу 
умањеном за 50% од прописане таксе.  

Тарифни број 181. 

За решење по захтеву за издавање дозволе у складу са 
законом којим се уређују супстанце које се користе у недозвољеној 
производњи опојних дрога и психотропних супстанци, и то:  

1) за обављање делатности производње, односно промета 
прекурсора прве, друге или треће категорије 29.240 

2) за увоз, односно извоз, односно транзит прекурсора прве, 
друге и треће категорије, као и супстанци ван списка (АПИ) које се 
могу злоупотребити у области опојних дрога 10.960 

3) за употребу прекурсора прве, друге и треће категорије 11.690  

Тарифни број 182. 

За решење по захтеву за вршење лабораторијских  
испитивања лекова за употребу у хуманој медицини, односно 
медицинских средстава за употребу у хуманој медицини 43.860 

За решење по захтеву за издавање дозволе за производњу 
лекова за употребу у хуманој медицини, односно за производњу 
медицинских средстава за употребу у хуманој медицини 

 
 

73.090 
 За решење по захтеву за издавање дозволе за промет на 

велико лекова за употребу у хуманој медицини, односно медицинских 
средстава за употребу у хуманој медицини 

 
 

36.540 
За решење по захтеву за издавање дозволе за промет 

медицинских средстава на мало у специјализованим продавницама 24.850 
За решење по захтеву за издавање дозволе за израду 

галенских лекова 29.240 
  

НАПОМЕНА:  
За свако следеће решење из овог тарифног броја које се издаје 

подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење, плаћа се такса 
у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим 
тарифним бројем.  

Тарифни број 183. 

За уверење (сертификат) о примени смерница Добре 
произвођачке праксе у производњи лекова за употребу у хуманој 
медицини, односно за уверење (сертификат) о примени смерница 
Добре лабораторијске праксе 29.240 

Тарифни број 184. 

          За решење по захтеву за одобрење за производњу опојних 
дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)   36.540 
            За решење по захтеву за дозволу за увоз, односно извоз 
опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)  11.690 
 За решење по захтеву за одобрење за гајење мака који је 
намењен за производњу опојних дрога 14.620 
 За решење по захтеву за одобрење за промет на велико 
опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце)   17.540 

Тарифни број 185. 

За решење о одређивању и одржавању зона и појасева 
санитарне заштите у подручјима на којима се налазе изворишта 
водоснабдевања 17.860 
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XXIII.  СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Тарифни број 186. 

За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 1.920 
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени 

утицаја 1.920 
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 m2 38.680 
2) преко 100 m2 до 1.000 m2 75.400 
3) преко 1.000 m2 123.750 
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја 

затеченог стања:  
1) до 100 m2 33.390  
2) преко 100 m2 до 1.000 m2 65.120  
3) преко 1.000 m2 106.870  
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја 1.920 
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени 

утицаја:  
(1) до 100 m2 9.680 
(2) преко 100 m2 до 1.000 m2 19.320 
(3) преко 1.000 m2 38.680 

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 188. 

За захтев за издавање сагласности за коришћење природних 
ресурса и добара  58.460 

За захтев за издавање сагласности на пројекат рекултивације, 
односно санације  7.740 

Тарифни број 189. 

За дозволу за сакупљање, коришћење и промет заштићених 
врста дивље флоре, фауне и гљива  3.140 

За дозволу за увоз или извоз заштићених врста дивље флоре, 
фауне и гљива 3.140 

За дозволу за сакупљање строго заштићених врста у 
научноистраживачке, образовне сврхе, сврхе управљања 
популацијама, поновног насељавања, поновног уношења и узгоја у in 
situ и ex situ условима  3.140 

За решење за спречавање озбиљних штета на усевима, стоци, 
шумама, рибњацима и води 3.140 

За дозволу за сакупљање матичних јединки строго заштићених 
врста у циљу размножавања и гајења 3.140 
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За дозволу за употребу средстава за хватање и убијање 
дивљих врста животиња у научноистраживачке сврхе 3.140 

За дозволу за реинтродукцију дивљих врста у природу 3.140 

Тарифни број 189а 

За пријаву за полагање стручног испита за рибочувара 2.980 
За пријаву за полагање стручног испита за рибара 1.190 
За захтев за издавање лиценце за рибочувара 1.190 

Тарифни број 190. 

За захтев за добијање еколошког знака 19.130 
За захтев за регистрацију у систем ЕМАС 96.670 

Тарифни број 191. 

За решење којим се утврђује испуњеност услова за вршење 
мониторинга (мерење емисије, нивоа загађујућих материја у ваздуху, 
буке) 11.600 

За захтев за ревизију решења којим се утврђује испуњеност 
услова за вршење мониторинга (мерење емисије, мерење нивоа 
загађујућих материја у ваздуху) 3.380 

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 
испитивање нивоа зрачења нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса у животној средини 59.810 

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 
систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини 95.680 

Тарифни број 192. 

За захтев за издавање интегрисане дозволе  145.020 
За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање 

копије захтева за издавање интегрисане дозволе  3.870 
За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање 

копије нацрта интегрисане дозволе  3.870 

Тарифни број 193. 

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера 58.010 
За захтев за ревизију услова у дозволи 38.680 

Тарифни број 194. 

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на 
захтев оператера 58.010 

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев 
оператера 38.680 

Тарифни број 195. 

Брисан  

Тарифни број 196.  

За Обавештење о новом севесо постројењу односно 
комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о 
трајном престанку рада севесо постојења, односно комплекса  2.980 

За добијање сагласности на Извештај о безбедности 71.770 
За добијање сагласности на План заштите од удеса 41.860 
За ажурирање Извештаја о безбедности 35.870 
За ажурирање Плана заштите од удеса 17.940 



- 47 - 

Тарифни број 197. 

За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана  29.890 
За дозволу за извоз неопасног отпада 179.400 
За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу 

увозити као секундарне сировине 71.770 
За дозволу за извоз опасног отпада 57.830 
За дозволу за транзит опасног отпада 57.830 
За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе 

неопасног отпада за који се не издаје дозвола  5.500 
За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада 8.460 
За издавање дозволе за сакупљање отпада 17.940 
За издавање дозволе за транспорт отпада 17.940 
За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт 

отпада 29.890 
За издавање дозволе за складиштење отпада 59.810 
За издавање дозволе за третман отпада 59.810 
За издавање дозволе за одлагање отпада 59.810 
За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом 95.680 
За потврду за изузимање од обавезе прибављања дозволе 2.630 
За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним 

отпадом 71.770 
За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним 

отпадом 47.850 
За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање 

отпадом 5.980 

Тарифни број 198. 

Брисан  

Тарифни број 199. 

Брисан  

Тарифни број 200. 

За решење по захтеву за одређивање правног лица које врши 
систематско испитивање садржаја радионуклида у животној средини, 
односно које врши прописана мерења ради најаве ванредног догађаја 

 
21.910 

За решење по захтеву за одређивање правног лица, односно 
предузетника који може да производи, односно врши промет, односно 
користи изворе јонизујућих зрачења 

 
7.300 

За решење по захтеву за одређивање правног лица које 
испуњава прописане услове за вршење мерења, ради процене 
степена изложености јонизујућим зрачењима лица која раде са 
изворима зрачења, пацијентима и становништвом 

 
21.910 

За решења по захтеву за одређивање правног лица које 
испуњава услове за обављање деконтаминације 

 
21.910 

За решење по захтеву за одобрење превоза извора јонизујућих 
зрачења преко државне границе 4.410 

За решење по захтеву за одобрење превоза извора јонизујућих 
зрачења на територији Републике Србије 4.410 

За решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од 
посебног интереса 23.920 

Тарифни број 201. 

За дозволу за увоз и/или извоз и стављање у промет супстанци 
које оштећују озонски омотач 5.570 
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За дозволу за увоз и/или извоз и стављање у промет 
флуорованих гасова са ефектом стаклене баште 1.190 

За мишљење за увоз и/или извоз производа и/или опреме који 
садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач 1.190 

Тарифни број 202. 

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

Тарифни број 203. 

За дозволу за увоз, унос, износ и извоз заштићених врста 
дивље флоре и фауне у комерцијалне сврхе (по врсти) 7.190 

За дозволу за увоз, унос, износ и извоз заштићених врста 
дивље флоре и фауне у некомерцијалне сврхе 3.350 

За дозволу за увоз живих примерака алохтоних врста дивље 
флоре и фауне које нису заштићене 3.350 

За дозволу за држање заштићених врста дивљих животиња 
(зоолошки врт) 11.960 

За дозволу за држање заштићених врста дивљих животиња (за 
сопствене потребе) 3.350 

За дозволу за узгој заштићених врста дивље флоре и фауне 3.350 
За дозволу за рад прихватилишта за дивље животиње 3.350 
За потврду за трговину коју надлежни орган издаје власнику 

примерка 1.190 
За примерак коју надлежни орган издаје власнику примерка 110 

Тарифни број 204. 

За захтев за издавање одобрења за увоз нафтних деривата  12.760 
 

XXIV. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА, РАДА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

Тарифни број 205. 

За решење (радну дозволу) за запошљавање страних 
држављана у Републици Србији 12.760 

Тарифни број 206. 

За решење по захтеву странке за утврђивање испуњености 
услова пословних просторија у погледу техничке опремљености, 
безбедности и здравља на раду и других прописаних услова, и то 
површине:   

1) до 50 m2 390 
2) преко 50 m2 до 100 m2 770 
3) преко 100 m2 1.530 

Тарифни број 207. 

За уверење о положеном стручном испиту за обављање 
послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица 880 

За решење по захтеву за издавање лиценце за обављање 
послова у области безбедности и здравља на раду 720 

Тарифни број 208. 

За захтев за давање сагласности на уговор о пензијском плану 4.390 



- 49 - 

 

Тарифни број 209. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за 
почетак рада установа социјалне заштите за смештај корисника 19.050 

 

XXV. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ 

Тарифни број 210. 

За дупликат документа Војне академије 4.390      
За уверење о положеним испитима, и то:       
1) први пут 1.030 
2) други и сваки наредни пут 2.190 
За уверење о положеном стручном испиту, односно 

специјалистичком, односно магистарском, односно докторском раду 1.170 
За потврду, односно уверење које издаје Војна академија, осим 

уверења из става 2. овог тарифног броја 720 

Тарифни број 211. 

За одобрење снимања из ваздушног простора и наменског 
коришћења и публиковања снимљеног материјала, за потребе:       

1) премера земљишта, истраживања и просторног уређења   7.300 
2) директног преноса актуелних догађаја    4.390 
3) снимања за које тач. 1) и 2) овог тарифног броја није 

друкчије прописано 3.640 
4) прегледа аерофото снимака  
(1) до 100 km2    1.460 
(2) преко 100 km2, плаћа се такса из подтачке (1) ове тачке 

увећана за сваки даљи започети km2 по        10 
5) прегледа видео записа  
(1) до 30 минута       1.320 
(2) преко 30 минута, плаћа се такса из подтачке (1) ове тачке 

увећана за сваки даљи минут по  10 

Тарифни број 212.  

За захтев инвеститора за изградњу објеката у области 
саобраћаја, телекомуникација и веза, енергетике, водопривреде, 
индустрије, складишта, силоса и хладњача, великих информационих 
система, односно других објеката, у складу са одлуком којом се 
уређују врсте инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 
планова значајних за одбрану земље 

 
 
 
 
 

720 
За обавештење, односно сагласност на пројектну 

документацију за изградњу објеката саобраћаја, телекомуникација и 
веза, енергетике, водопривреде, индустрије, складишта, силоса и 
хладњача, великих информационих система, односно других објеката, 
у складу са одлуком којом се уређују врсте инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље 3.640 

За издавање услова, односно захтева које инвеститор треба да 
испуни, односно да усклади пројектну документацију за изградњу 
објеката из области саобраћаја,  телекомуникација и веза, енергетике, 
водопривреде, индустрије, складишта, силоса и хладњача, великих 
информационих система, односно других објеката са потребама 
одбране земље, у складу са одлуком којом се уређују врсте 
инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
значајних за одбрану земље 

 
 
 

3.640 
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Тарифни број 213.  

За захтев носиоца израде планских докумената за израду 
просторних и урбанистичких планова, у складу са одлуком којом се 
уређују врсте инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 
планова значајних за одбрану земље 

 
 
 

720 
За обавештење, односно сагласност на израду планских 

докумената за израду просторних и урбанистичких планова, у складу 
са одлуком којом се уређују врсте инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље 3.640 

За издавање услова, односно захтева које носилац израде 
планских докумената за израду просторних и урбанистичких планова 
треба да прилагоди потребама одбране земље, у складу са одлуком 
којом се уређују врсте инвестиционих објеката и просторних и 
урбанистичких планова значајних за одбрану земље  3.640 

Тарифни број 214. 

За решења која се доносе у складу са законом којим се уређује 
производња и промет наоружања и војне опреме, и то за:       

1) решење по захтеву за издавање дозволе за производњу 
наоружања и војне опреме 219.230 

2) решење по захтеву за издавање дозволе за промет 
наоружања и војне опреме у Републици Србији 

   
5.850 

 

XXVI.  СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ПОДАТАКА ИЗ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Тарифни број 215. 

За коришћење података из евиденције коју Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција) 
води у складу са законом, за:  

1) коришћење података из евиденције за сваку непокретност 1.790 
2) подношење предлога који се односи на покретање поступка, 

за:  
(1) прибављање непокретности 5.360 
(2) отуђење непокретности 8.930 
(3) давање непокретности на коришћење, односно у закуп 2.810 
(4) отказ уговора о давању непокретности на коришћење, 

односно у закуп 2.810 
(5) стављање хипотеке на непокретности 8.930 
(6) размену непокретности 8.930 
(7) прибављање и отуђење покретних ствари 3.560 
(8) припрему и закључење уговора које по закону, у име 

Републике Србије, закључује директор Дирекције, односно овлашћено 
лице, најкасније до закључења уговора 10.730 

3) припрему и закључење споразума са правним лицем о 
утврђивању удела државне својине у средствима која користи то 
правно лице, за:  

(1) обвезника велико предузеће 107.160 
(2) обвезника средње предузеће 71.420 
(3) обвезника мало предузеће 35.730 
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XXVII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

Тарифни број 216. 

Престао да важи од 02.08.2013. године  

Тарифни број 217. 

Престао да важи од 02.08.2013. године   

Тарифни број 218. 

Престао да важи од 02.08.2013. године  
 

XXVIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА МАТИЧНИМ КЊИГАМА 

Тарифни број 219. 

За решење по захтеву за накнадни упис чињенице смрти у 
матичну књигу 440 

За решење по захтеву за промену личног имена 440 
За решење по захтеву за закључење брака преко пуномоћника 440 
  

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 става 1. овог тарифног броја плаћају у 
износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 220.  

За уверење из матичних књига, ако овим законом није друкчије 
прописано 440 

За уверење из матичне књиге о слободном брачном стању 800 
  

НАПОМЕНА:  
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и 

расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа 
којима доказују свој статус, таксу из овог тарифног броја плаћају у 
износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.  

Тарифни број 221. 

За изводе из матичних књига, и то:  
1) на домаћем обрасцу 120 
2) намењених иностранству 390 

  
НАПОМЕНА:  

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и 
расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа 
којима доказују свој статус, таксу из овог тарифног броја плаћају у 
износу умањеном за 70% од таксе прописане овим тарифним бројем.  
 

XXIX. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И 
ПРОМЕТА ДУВАНА 

Тарифни број 222. 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова, за:  
1) обављање производње и обраде дувана 2.560 
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2) обављање производње дуванских производа и испуњености 
услова за право учешћа на јавном тендеру за добијање дозволе за 
обављање производње тих производа 765.440 

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

 
76.540 

4) обављање извоза дувана, односно обрађеног дувана, 
односно дуванских производа 2.560 

5) обављање трговине на велико дуванским производима 76.540 
6) обављање трговине на мало дуванским производима, по 

објекту 260 

Тарифни број 223. 

За упис у сваки од регистара који се води код Управе за дуван         2.560 
За упис промене у сваком од регистара из става 1. овог 

тарифног броја 770 
За брисање из сваког од регистара из става 1. овог тарифног 

броја, осим из Регистра о маркама дуванских производа које су 
стављене у промет у Републици Србији, по захтеву лица на које се 
односе подаци из тих регистара 770 

За оверену копију извода о упису у Регистар о маркама 
дуванских производа 2.560 

За упис промене у Евиденциону листу трговаца на мало 
дуванским производима 

 
260 

За дупликат решења Управе за дуван 260 
 

XXIXА СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА 

Тарифни број 223а 

За захтев за издавање решења о испуњености услова за 
пребијање дуговања или потраживања по основу кредитних послова 
са иностранством у девизама са потраживањем или дуговањем по 
основу тих послова, реализованог спољнотрговинког промета робе и 
услуга, као и по основу директних инвестиција и улагања у 
непокретности       1.190 

За решење о испуњености услова за пребијање дуговања или 
потраживања по основу кредитних послова са иностранством у 
девизама са потраживањем или дуговањем по основу тих послова, 
реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга, као и по 
основу директних инвестиција и улагања у непокретности 17.940 

За издавање копија и преписа аката које доноси Девизни 
инспекторат у вези девизног пословања 1.190 

За давање прегледа података о извршеној физичкој, односно 
финансијској реализацији по појединим  врстама спољнотрговинских 
послова по календарској години  3.580 

Тарифни број 223б 

За захтев за издавање дозволе за обављање делатности 
пружања услуга преноса новца у међународном платном промету  
резидентима  5.980 

За решавање по захтеву за издавање дозволе за обављање 
делатности пружања услуга преноса новца у међународном платном 
промету резидентима 179.400 

За решавање по захтеву за добијање сагласности за промену 
фирме и седишта резидента које обавља делатност пружања услуга 
преноса новца у међународном платном промету 9.560 
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За решавње по захтеву за евидентирање статусне промене и 
промене облика организовања резидента које обавља делатност 
пружања услуга преноса новца у  међународном платном промету 

 
 

9.560 
За извод из регистра лица која обављају делатност пружања 

услуга преноса новца у међународном платном промету 7.190 
За издавање копија и преписа аката које доноси Девизни 

инспекторат у вези са делатношћу пружања услуга преноса новца у 
међународном платном промету 1.190 

Тарифни број 223в 

За захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких 
послова  1.190 

За решавање по захтеву за издавање овлашћења за 
обављање мењачких послова 14.350 

За пријављивање полагања испита за стицање дозволе за 
обављање мењачких послова 600 

За издавање цертификата о завршеној обуци за обављање 
мењачких послова 9.560 

За издавање потврда, односно уверења у вези обављања 
мењачких послова 1.190 

За извод из регистра овлашћених мењача, са  подацима из 
регистра 1.190 

За издавање копија и преписа аката у вези са мењачким 
пословима које доноси Девизни инспекторат 1.190 

 

XXX. ОСТАЛИ СПИСИ И РАДЊЕ 

Тарифни број 224. 

Брисан 

Тарифни број 225. 

За решење по захтеву за давање сагласности на увоз 
медицинске и друге опреме за ослобађање од плаћања царине 8.930 

Тарифни број 226. 

За дозволу за оснивање берзе 12.760 
За дозволу за рад робне берзе и мешовите берзе које издаје 

републички орган надлежан за оснивање робне берзе 
 

15.300 

Тарифни број 227. 

За технички преглед машинских, електромашинских, плинских 
и других постројења, као и радио-станица која по постојећим 
прописима подлежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за 
употребу, плаћа се по сваком целом или започетом радном часу 
сваког радника који у техничком прегледу учествује, по 770 

Тарифни број 228. 

За решење о испуњености услова за почетак рада и обављање 
спортских делатности  6.220 

За решење за вршење послова стручног оспособљавања за 
спортска занимања, односно звања 6.220 
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ОДЕЉАК Б - КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ 

Тарифни број 1.  

 Износ таксе 
у девизама 

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано  
EUR 15 
AUD 25 
CAD 24 
DKK 112 
JPY 2.426 
NOK 120 
SEK 140 
CHF 24 
GBP 12 
USD 23 
За сваки следећи поднесак по истом захтеву из става 1. овог 

тарифног броја, по коме се не доноси посебно решење   
EUR 6 
AUD 10 
CAD 9 
DKK 45 
JPY 970 
NOK 48 
SEK 56 
CHF 10 
GBP 5 
USD 9 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:  
1) захтев који се односи на регулисање војне обавезе;   
2) захтев за издавање визе;  
3) захтев за састављање уговора;  
4) захтев за састављање пуномоћја;  
5) захтев за сачињавање, односно за оверу превода.  

Тарифни број 2.  

 За достављање пријаве, односно обавештења, односно другог 
писменог поднеска обвезника органима у Републици Србији, односно 
за достављање писмених поднесака обвезника ДКП, односно за 
достављање управних аката органа Републике Србије обвезницима, 
односно решења страних органа власти заинтересованим лицима, 
плаћа се такса, и то: 

 

 - у европским земљама:  
EUR 11 
AUD 18 
CAD 17 
DKK 82 
JPY 1.779 
NOK 88 
SEK 103 
CHF 18 
GBP 9 
USD 17 

 - ваневропским земљама:  
EUR 19 
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AUD 32 
CAD 30 
DKK 142 
JPY 3.073 
NOK 152 
SEK 178 
CHF 31 
GBP 15 
USD 30 

  
НАПОМЕНА:  
 Ако ДКП, на захтев странке, достављање врши посебним 
путем, поред таксе, обвезник плаћа и трошкове такве врсте 
достављања.   

За достављање писмена страних органа (доставнице, 
замолнице, екстрадиција, депортација, реадмисија и др.) не плаћа се 
такса из овог тарифног броја, под условом узајамности.  

Тарифни број 3.  

За уверење, односно за потврду (осим за потврду службеног 
лица да је примило поднесак), односно за решење које издаје ДКП, 
ако овим законом није друкчије прописано 

 
 
 

EUR 15 
AUD 25 
CAD 24 
DKK 112 
JPY 2.426 
NOK 120 
SEK 140 
CHF 24 
GBP 12 
USD 23 
За потврду која се издаје за сврху регулисања царинских 

обавеза приликом повратка лица из иностранства ради сталног 
боравка у Републици Србији, односно приликом увоза наслеђених 
ствари из иностранства  

EUR 105 
AUD 175 
CAD 166 
DKK 783 
JPY 16.982 
NOK 838 
SEK 983 
CHF 170 
GBP 83 
USD 163 

Тарифни број 4.  

За жалбу против решења   
EUR 15 
AUD 25 
CAD 24 
DKK 112 
JPY 2.426 
NOK 120 
SEK 140 
CHF 24 
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GBP 12 
USD 23 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за жалбу на акт у 

вези са регулисањем војне обавезе.  

Тарифни број 5. 

 За сваку радњу која се предузима ван просторија ДКП, ако 
овим законом није друкчије прописано, наплаћује се по сату  

EUR 15 
AUD 25 
CAD 24 
DKK 112 
JPY 2.426 
NOK 120 
SEK 140 
CHF 24 
GBP 12 
USD 23 
  

НАПОМЕНА:  
У смислу овог тарифног броја, сатом се сматра сваки цео и 

сваки започети сат.  

Тарифни број 6.  

За оверу потписа физичког лица на исправи, осим уговора о 
промету непокретности, и то:  

1) на првом примерку исправе  
EUR 23 
AUD 38 
CAD 36 
DKK 172 
JPY 3.720 
NOK 184 
SEK 215 
CHF 37 
GBP 18 
USD 36 
2) на другом примерку исправе   
EUR 19 
AUD 32 
CAD 30 
DKK 142 
JPY 3.073 
NOK 152 
SEK 178 
CHF 31 
GBP 15 
USD 30 
3) на трећем и сваком наредном примерку исправе, по  
EUR 11 
AUD 18 
CAD 17 
DKK 82 
JPY 1.779 
NOK 88 
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SEK 103 
CHF 18 
GBP 9 
USD 17 
За оверу потписа на захтев за:  
1)  престанак држављанства Републике Србије  
EUR 142 
AUD 237 
CAD 224 
DKK 1.060 
JPY 22.966 
NOK 1.133 
SEK 1.329 
CHF 229 
GBP 112 
USD 221 
2) пријем у држављанство Републике Србије  
EUR 23 
AUD 38 
CAD 36 
DKK 172 
JPY 3.720 
NOK 184 
SEK 215 
CHF 37 
GBP 18 
USD 36 
За оверу фотокопије документа, и то:  
1) прве стране  
EUR 11 
AUD 18 
CAD 17 
DKK 82 
JPY 1.779 
NOK 88 
SEK 103 
CHF 18 
GBP 9 
USD 17 
2) сваке наредне стране, по  
EUR 8 
AUD 13 
CAD 13 
DKK 60 
JPY 1.294 
NOK 64 
SEK 75 
CHF 13 
GBP 6 
USD 12 
За надоверу службеног потписа и печата на исправи  
EUR 23 
AUD 38 
CAD 36 
DKK 172 
JPY 3.720 
NOK 184 



- 58 - 

SEK 215 
CHF 37 
GBP 18 
USD 36 

Тарифни број 7.  
 

Брисан  

Тарифни број 8.  

Престао да важи од 01.04.2009. године  

Тарифни број 9.  

За путне исправе, односно за визе држављанима Републике 
Србије, и то за: 

 

1) издавање путног листа  
EUR 20 
AUD 33 
CAD 32 
DKK 149 
JPY 3.235 
NOK 160 
SEK 187 
CHF 32 
GBP 16 
USD 31 
2) брисана.   
За путне исправе, односно за визе страним држављанима, и то 

за:  
1) издавање путног листа за странце  
EUR 20 
AUD 33 
CAD 32 
DKK 149 
JPY 3.235 
NOK 160 
SEK 187 
CHF 32 
GBP 16 
USD 31 
2) визу у заједничком пасошу, за свако лице по  
EUR 10 
AUD 17 
CAD 16 
DKK 75 
JPY 1.617 
NOK 80 
SEK 94 
CHF 16 
GBP 8 
USD 16 
3) визу типа А-Ц   
EUR 60 
AUD 100 
CAD 95 
DKK 448 
JPY 9.704 
NOK 479 
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SEK 651 
CHF 97 
GBP 47 
USD 93 
4) заједничку визу свих типова А и Б (за групу од 5 до 50 лица) 

додатно се плаћа за свако лице и   
EUR 1 
AUD 2 
CAD 2 
DKK 7 
JPY 162 
NOK 8 
SEK 9 
CHF 2 
GBP 1 
USD 2 
5) заједничку визу свих врста типа Ц (за групу од 5 до 50 лица) 

додатно се плаћа за свако лице и   
EUR 3 
AUD 5 
CAD 5 
DKK 22 
JPY 485 
NOK 24 
SEK 28 
CHF 5 
GBP 2 
USD 5 

6) визу типа Д   

EUR 30 

AUD 50 

CAD 47 

DKK 224 

JPY 4.852 

NOK 239 

SEK 281 

CHF 48 

GBP 24 

USD 47 
  

НАПОМЕНА:   
Таксу из става 1. тачка 1) овог тарифног броја не плаћа 

подносилац захтева који је: 
1) жртва трговине људима, или 
2) у тешким приликама због губитка путне исправе у 

иностранству, или  
3) исправом издатом од стране надлежног органа докаже да је 

без средстава за издржавање. 
Решење о ослобађању од плаћања таксе по основима из става 

1. ове напомене доноси шеф ДКП. 
Таксу за визу из овог тарифног броја не плаћају ни: 
1) деца до навршених шест година живота; 
2) ученици, студенти, предавачи и истраживачи који долазе у 

Републику Србију, на позив органа и организација из Републике 
Србије, ради школовања, односно  студирања, односно предавања, 
односно стручног усавршавања;  
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3) лица која организовано, преко хуманитарних организација 
долазе у Републику Србију, ради пружања хуманитарне помоћи.  

Таксу за краткорочну визу Ц не плаћају учесници на културним, 
просветним или спортским манифестацијама, под условом 
узајамности.  

У случају нереципрочног поступања друге државе према 
држављанима Републике Србије, у погледу износа таксе за визу, 
такса за одговарајућу визу из овог тарифног броја која се издаје 
држављанима те државе, плаћа се у износу који та држава наплаћује 
за одговарајућу визу држављанима Републике Србије, а најмање у 
износу таксе за одговарајућу визу прописаном овим тарифним 
бројем. 

Такса за визу из овог тарифног броја не плаћа се у 
случајевима хитног медицинског лечења, односно помоћи у 
случајевима природних и других непогода, односно ради доласка у 
земљу у вези са пружањем економско-развојне помоћи, односно 
донација у културнопросветне, научнотехнолошке, спортске, као и 
сличне сврхе.  

Тарифни број 10.  

За састављање тестамента, и то:  
1) у канцеларији ДКП  
EUR 128 
AUD 214 
CAD 202 
DKK 955 
JPY 20.701 
NOK 1.021 
SEK 1.198 
CHF 207 
GBP 101 
USD 199 
2) ван канцеларије ДКП  
EUR 195 
AUD 326 
CAD 308 
DKK 1.455 
JPY 31.537 
NOK 1.556 
SEK 1.825 
CHF 315 
GBP 154 
USD 304 
За састављање акта о опозиву тестамента  
EUR 69 
AUD 115 
CAD 109 
DKK 515 
JPY 11.159 
NOK 551 
SEK 646 
CHF 111 
GBP 54 
USD 107 
За састављање допуне тестамента  
EUR 105 
AUD 175 
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CAD 166 
DKK 783 
JPY 16.982 
NOK 838 
SEK 983 
CHF 170 
GBP 83 
USD 163 

Тарифни број 11.  

За састављање уговора, и то:   
1) у просторијама ДКП  
EUR 128 
AUD 214 
CAD 202 
DKK 955 
JPY 20.701 
NOK 1.021 
SEK 1.198 
CHF 207 
GBP 101 
USD 199 
2) ван просторија ДКП  
EUR 195 
AUD 326 
CAD 308 
DKK 1.455 
JPY 31.537 
NOK 1.556 
SEK 1.825 
CHF 315 
GBP 154 
USD 304 

 

Тарифни број 12.  

За састављање пуномоћја  
EUR 19 
AUD 32 
CAD 30 
DKK 142 
JPY 3.073 
NOK 152 
SEK 178 
CHF 31 
GBP 15 
USD 30 

Тарифни број 13.  

За састављање свих врста записника и других писмена, изузев 
у области наследноправних односа 

 
 

EUR 32 
AUD 53 
CAD 51 
DKK 239 
JPY 5.175 



- 62 - 

NOK 255 
SEK 299 
CHF 52 
GBP 25 
USD 50 

Тарифни број 14.  

За састављање записника о наследничкој изјави на захтев 
странке   

EUR 32 
AUD 53 
CAD 51 
DKK 239 
JPY 5.175 
NOK 255 
SEK 299 
CHF 52 
GBP 25 
USD 50 

Тарифни број 15.  

За сачињавање и оверу превода у ДКП, и то:  
1) до 100 речи  
EUR 48 
AUD 80 
CAD 76 
DKK 358 
JPY 7.76

3 
NOK 383 
SEK 449 
CHF 78 
GBP 38 
USD 75 
2) за сваку реч преко 100 речи по  
EUR 0,11 
AUD 0,18 
CAD 0,17 
DKK 0,82 
JPY 17,7

9 
NOK 0,88 
SEK 1,03 
CHF 0,18 
GBP 0,09 
USD 0,17 
За оверу превода који није сачињен у ДКП:  
1) до 100 речи  
EUR 20 
AUD 33 
CAD 32 
DKK 149 
JPY 3.23

5 
NOK 160 
SEK 187 
CHF 32 
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GBP 16 
USD 31 
2) за сваку реч преко 100 речи по  
EUR 0,06 
AUD 0,10 
CAD 0,09 
DKK 0,45 
JPY 9,70 
NOK 0,48 
SEK 0,56 
CHF 0,10 
GBP 0,05 
USD 0,09 

Тарифни број 16.  

Брисан  

Тарифни број 17.  

За склапање брака  
EUR 50 
AUD 84 
CAD 79 
DKK 373 
JPY 8.087 
NOK 399 
SEK 468 
CHF 81 
GBP 39 
USD 78 
За извод из матичних књига у иностранству (венчаних, 

односно рођених, односно умрлих, односно књига држављана)  
EUR 23 
AUD 38 
CAD 36 
DKK 172 
JPY 3.720 
NOK 184 
SEK 215 
CHF 37 
GBP 18 
USD 36 

Тарифни број 18.  

За радње у оставинским стварима, и то за:  
1) састављање записника у просторијама ДКП  
(1) за прву страну записника  
EUR 55 
AUD 92 
CAD 87 
DKK 410 
JPY 8.895 
NOK 439 
SEK 515 
CHF 89 
GBP 43 
USD 86 
(2) за другу и сваку даљу страну записника по  
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EUR 8 
AUD 13 
CAD 13 
DKK 60 
JPY 1.294 
NOK 64 
SEK 75 
CHF 13 
GBP 6 
USD 12 
2) пописивање заоставштине, односно за налаз без процене 

или без навођења вредности  
EUR 180 
AUD 301 
CAD 284 
DKK 1.343 
JPY 29.111 
NOK 1.436 
SEK 1.684 
CHF 291 
GBP 142 
USD 280 
3) пописивање заоставштине, са проценом вредности 

предмета, плаћа се такса у висини од 2% од целокупне вредности 
пописаних и процењених предмета, увећана за таксу за сваку 
процену, сваки налаз вештака и сваки дан рада конзуларног 
службеника  

4) управљање заоставштином по којој је спроведена 
оставинска расправа, односно за управљање другом имовином која не 
потиче из заоставштине, плаћа се 7% од годишњег нето прихода од те 
заоставштине, односно имовине  

5) радње ван просторија ДКП (заступање пред државним 
органима, учешће у другим службеним радњама и др.), ако овим 
законом није друкчије прописано, за сваки дан рада  

EUR 158 
AUD 264 
CAD 249 
DKK 1.179 
JPY 25.553 
NOK 1.261 
SEK 1.479 
CHF 255 
GBP 125 
USD 246 
  

НАПОМЕНА:  
У смислу овог тарифног броја, даном се сматра време од шест 

часова, а сваки започети део тог времена рачуна се као пола дана.  

Тарифни број 19.  

За достављање новца, хартија од вредности, штедних 
књижица, односно других предмета од вредности, такса се плаћа у 
процентуалном износу од износа који се доставља, односно од 
вредности предмета који се доставља      4% 

За достављање новца, хартија од вредности, штедних 
књижица, односно других вредности који потиче из остварене 
заоставштине, и то за:  
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1) заоставштину до 100 EUR прерачунатих у националну 
валуту земље пријема         6% 

2) заоставштину преко 100 до 500 EUR прерачунатих у 
националну валуту земље пријема          9% 

3)  заоставштину преко 500 EUR прерачунатих у националну 
валуту земље пријема 10,5% 

  
НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се када се, поводом 
елементарне непогоде или других несрећних околности, новац, 
односно друге вредности држављана Републике Србије, или за 
држављане Републике Србије, предају ДКП.  

Тарифни број 20.  

За списе и радње у вези са чувањем депозита, односно 
тестамента, плаћа се такса, и то за: 

  

1) акт којим се потврђује пријем депозита на чување  
EUR 23 
AUD 38 
CAD 36 
DKK 172 
JPY 3.720 
NOK 184 
SEK 215 
CHF 37 
GBP 18 
USD 36 
2) чување и издавање новца, односно хартија од вредности, 

односно штедних књижица, односно предмета од вредности:  
(1) за прву годину или део те године, од вредности          9% 
(2) за другу и сваку даљу годину или за део те године, од 

вредности по 7,5% 
3) за чување тестамента или других исправа   
EUR 80 
AUD 134 
CAD 126 
DKK 597 
JPY 12.938 
NOK 638 
SEK 749 
CHF 129 
GBP 63 
USD 125 
  

НАПОМЕНА:  
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за депозите, и то:  
1) новчаних износа положених унапред ради плаћања такса, 

трошкова и сличних дажбина ДКП;  
 

2) зарада, односно покретних ствари (ефективе држављана 
Републике Србије, као нпр. новца положеног - примљеног на име 
обештећења, болести, лишења слободе и др.);  

 

3) у случају елементарне непогоде, аката насиља и сл.  

Тарифни број 21.  

За уписивање чланова посаде у попис посаде и података о 
укрцавању или искрцавању чланова посаде  

EUR 10 
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AUD 17 
CAD 16 
DKK 75 
JPY 1.617 
NOK 80 
SEK 94 
CHF 16 
GBP 8 
USD 16 
За акт којим се одобрава укрцавање страног држављанина као 

члана посаде на трговачки брод Републике Србије  
EUR 11 
AUD 18 
CAD 17 
DKK 82 
JPY 1.779 
NOK 88 
SEK 103 
CHF 18 
GBP 9 
USD 17 

Тарифни број 22.  

За оверу бродског дневника и других бродских књига и исправа 
и за потребу сваког уписа у те књиге и исправе  

EUR 450 
AUD 752 
CAD 710 
DKK 3.358 
JPY 72.779 
NOK 3.591 
SEK 4.211 
CHF 727 
GBP 355 
USD 701 
За издавање и оверу извода из бродског дневника, за:  
1) прву страну  
EUR 11 
AUD 18 
CAD 17 
DKK 82 
JPY 1.779 
NOK 88 
SEK 103 
CHF 18 
GBP 9 
USD 17 
2) другу и сваку даљу започету страну по  
EUR 8 
AUD 13 
CAD 13 
DKK 60 
JPY 1.294 
NOK 64 
SEK 75 
CHF 13 
GBP 6 
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USD 12 

Тарифни број 23.  

За интервенцију ДКП да се броду изда или продужи важење 
било које исправе у вези са сигурношћу пловидбе, поред стварних 
трошкова  

EUR 158 
AUD 264 
CAD 249 
DKK 1.179 
JPY 25.553 
NOK 1.261 
SEK 1.479 
CHF 255 
GBP 125 
USD 246 
За сваку другу интервенцију ДКП код страних органа по захтеву 

брода за коју није прописана посебна такса 
 
 

EUR 158 
AUD 264 
CAD 249 
DKK 1.179 
JPY 25.553 
NOK 1.261 
SEK 1.479 
CHF 255 
GBP 125 
USD 246 

Тарифни број 24.  

Када ДКП пружа конзуларне услуге држављанима трећих 
држава, такса за сваку конзуларну радњу из овог одељка увећава се    
100%, осим када је друкчије уређено споразумом са државом чијим 
држављанима се конзуларна услуга пружа.”  

 


