
 
ТАРИФА  РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
 
 

 Износ таксе 

 
Тарифни број 1. 

 
За захтев за: 
1) молбу и предлог, пријаву и други поднесак, ако овим  
    законом није друкчије прописано 100
2) давање мишљења о примени републичких прописа 500
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне 
поднеске којима обвезник захтева брже поступање по раније 
поднетом захтеву, односно поднеску. 
 

Тарифни број 2. 
 
За жалбу против решења које доноси орган из члана 2. овог 
закона, ако овим законом није друкчије прописано 100
 
НАПОМЕНА: 
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против 
више решења од стране више лица обвезника таксе, такса по 
овом тарифном броју плаћа се према броју решења која се 
оспоравају жалбом. 
 

Тарифни број 3. 
 
За решења која доносе органи из члана 2. овог закона, ако овим 
законом није друкчије прописано 200
 
НАПОМЕНА: 
Ако се доноси решење по захтеву више лица - обвезника таксе, 
такса по овом тарифном броју плаћа се према броју  обвезника 
таксе, којима се решење уручује. 
 

Тарифни број 4. 
 
За уложене ванредне правне лекове 1.000
 

 
Тарифни број 5. 

 



За захтев за: 
1) откуп стана 300
2) изузимање од забране располагања непокретностима 3.000
 

Тарифни број 6. 
 
За захтев за одобрење превоза опасних материја, изузев 
експлозивних у друмском и железничком саобраћају 1.000
 

Тарифни број 7. 
 
За захтев за утврђивање испуњености услова за почетак 
обављања делатности 500
 

Тарифни број 8. 
 
За захтев за анализу утицаја делатности на животну средину 600
 

Тарифни број 9. 
 

За захтев за утврђивање испуњености услова за: 
1) производњу рибе, оплођене икре и млађи за  
    порибљавање тј. постојање објеката и опреме за 
    производњу и обезбеђење стручног руковођења 
    производњом 1.500
 
2) објекат-продавницу за промет рибе 1.500
 

Тарифни број 10. 
 
За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања 
подземних вода, и то: 
1) обичне воде: 

(1) до 10 л/секунди 9.000
(2) преко 10 л/секунди  до 100 л/секунди 12.000
(3) преко 100 л/секунди 18.000

2) минералне воде: 
(1) до 5 л/секунди 12.000
(2) преко 5 л/секунди до 10 л/секунди 18.000
(3) преко 10 л/секунди 30.000

 
 
 
 
 
 
 

Тарифни број  11. 
 



За издавање сагласности на стратешку процену утицаја планова 
и програма на животну средину, за: 

1) просторне и урбанистичке планове 25.000
2) планове и програме у области водопривреде, 
    шумарства, пољопривреде, инфраструктурних 
    система, управљања отпадом, енергетике, 
    саобраћаја, туризма, заштите природе и др. 35.000

 
Тарифни број 12. 

 
За захтев за издавање дозволе за одрживо коришћење 
природних ресурса и добара 3.000
 

Тарифни број 13. 
 
За захтев за добијање дозволе за сакупљање, коришћење и 
промет одређених врста дивље флоре и фауне 1.500
 

Тарифни број 14. 
 
За захтев за добијање еколошког знака 7.500

 
Тарифни број 15. 

 
За преглед техничке документације по захтеву за давање 
сагласности на процену утицаја пројеката на животну средину, 
осим пројеката у природном добру посебних вредности: 

1) до 100 м2 15.000
2) преко 100 м2 до 300 м2 20.000
3) преко 300 м2 до 500 м2 25.000
4) преко 500 м2 до 1.000 м2 30.000
5) преко 1.000 м2 50.000

 
Тарифни број 16. 

 
За преглед техничке документације по захтеву за давање 
сагласности на анализу утицаја затеченог стања на животну 
средину, осим пројеката у природном добру посебних 
вредности: 

1) до 100 м2 7.500
2) преко 100 м2 до 300 м2 10.000
3) преко 300 м2 до 500 м2 12.500
4) преко 500 м2 до 1.000 м2 15.000
5) преко 1.000 м2 25.000

 
 
 

Тарифни број 17. 
 



За решења којима се утврђује испуњеност услова заштите 
животне средине из процене утицаја или анализе утицаја 
затеченог стања пре издавања употребне дозволе за постројења 
и активности за које није прописано издавање еколошке 
дозволе 7.500
 

Тарифни број 18. 
 
За захтев за издавање еколошке дозволе 10.000

 
Тарифни број 19. 

 
За технички преглед постројења за које је прописано издавање 
еколошке дозволе 7.500
 

Тарифни број 20. 
 
За захтев за продужење важења еколошке дозволе 10.000
  

Тарифни број 21. 
 
За захтев за издавање решења за одређивање ознаке отпада са: 
1) Зелене листе отпада и одређивање његове употребне   
    вредности 5.000
2) Окер листе отпада и одређивање његове употребне  
    вредности  7.000
3) Црвене листе отпада и одређивање његове употребне  
    вредности 9.000

 
Тарифни број 22. 

 
За давање сагласности на анализу опасности од удеса 15.000

 
Тарифни број 23. 

 
За решења којима се утврђује: 
1) испуњеност санитарно-хигијенских и здравствених услова за 
локацију објеката под санитарним надзором и даје санитарна 
сагласност за локацију, односно за објекте: 
       (1) до 100 м2 3.000
       (2) преко 100 м2 до 400 м2 6.000
       (3) преко 400 м2 12.000
2) испуњеност санитарно-хигијенских и здравствених услова 
пројектно-техничке документације за објекте под санитарним 
надзором и даје санитарна сагласност на пројекте, за објекте: 
       (1) до 100 м2 3.000
       (2) преко 100 м2 до 400 м2 6.000
       (3) преко 400 м2 12.000
3) да су објекти изграђени, односно реконструисани у складу са 



санитарно-хигијенским и здравственим условима пројектно-
техничке документације на коју је дата санитарна сагласност и 
да је санитарна сагласност за коришћење објеката: 
       (1) до 100 м2 3.000
       (2) преко 100 м2 до 400 м2 6.000
       (3) преко 400 м2 12.000
 
                            Тарифни број 24. 
 
За захтев за давање стручног мишљења о просторним и 
урбанистичким плановима 2.000
 
                           Тарифни број  25. 
 
За решења којима се утврђује да здравствене: 
1) 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 9.000
2) 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 9.000
3) 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 7.000
4) 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 7.000

 
Тарифни број 26. 

 
За решење 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 7.000
2) правна лица и предузетници који испуњавају услове да 
    врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 7.000
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју плаћа се  према одредбама 
прописа којима се уређује  заштита  становништва од заразних 



болести које угрожавају  целу земљу. 
 

Тарифни број  27. 
 
За решење о одређивању и одржавању зона и појасева 
санитарне заштите у подручјима на којима се налазе изворишта 7.000

 
Тарифни број 28. 

 
За решење о: 
1) утврђивању општег интереса за експропријацију  
    непокретности 10.000
2) одобрењу изузимања од забране располагања  
    непокретностима, за: 

(1) обвезнике правна лица 70.000
(2) обвезнике физичка лица 7.000

 
Тарифни број 29. 

 
За коришћење података из евиденције коју Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије (у даљем тексту: 
Дирекција) води у складу са законом, плаћа се такса за: 
1) коришћење података из евиденције за сваку  
    непокретност 700
2) подношење предлога који се односи на покретање  
    поступка, за: 

(1) прибављање непокретности 2.100
(2) отуђење непокретности 3.500
(3) давање непокретности на коришћење, односно у  
      закуп 1.100
(4) отказ уговора о давању непокретности на  
      коришћење, односно у закуп 1.100
(5) стављање хипотеке на непокретности 3.500
(6) размену непокретности 3.500
(7) прибављање и отуђење покретних ствари 1.400
(8) припрему и закључење уговора које по закону, у име 
Републике, закључује директор Дирекције, односно 
овлашћено лице, најкасније до закључења уговора 4.200

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

(1) обвезника велико предузеће 42.000
(2) обвезника средње предузеће 28.000
(3) обвезника мало предузеће 14.000
 

Тарифни број 30. 
 
За решење о: 
1) давању сагласности на наставни план и програм виших  9.000



     школа 
2) давању претходне сагласности на наставни план  
    универзитета, односно факултета 9.000
3) испуњености услова за почетак рада и обављање  
    делатности установа у области образовања и ученичког      
    и студентског стандарда и спортске делатности 6.000
4) испуњености услова за извођење наставе на страном  
    језику и на језику националне мањине  2.100
5) нострификацији, односно еквиваленцији стране школске  
    јавне исправе за: 
  (1) основно образовање 1.000
  (2) средње образовање 2.000
  (3) више и високо образовање 4.000
6) одобрењу за издавање образаца евиденције и јавних  
     исправа за основне и средње школе 2.500
 

Тарифни број 31. 
 
 За захтев за давање сагласности на елаборат универзитета, 
односно факултета 120.000

 
Тарифни број 32. 

 
За решење: 
1) о испуњености услова за стицање научних звања 1.000
2) о испуњености услова за обављање научноистраживач-   
    ког рада (решење о пререгистрацији) и упис у регистар  
    НИО 5.000
3) пријава научноистраживачких и других пројеката 1.000
 

Тарифни број 33. 
 
За решење о: 
1) упису средства јавног информисања у регистар средстава  
     јавног информисања: 

(1) дневних листова и радио-телевизијских програма 15.000
(2) периодичних листова 9.000

2) упису промена у регистар средстава јавног информисања 7.000
3) брисању из регистра средстава јавног информисања 7.000
 

Тарифни број 34. 
 

За решење о: 
1) упису у регистар задужбина, фондација и фондова  5.000
2) упису промена у регистар задужбина, фондација и  
    фондова 1.000
3) брисању из регистра задужбина, фондација и фондова 1.000

 
Тарифни број 35. 



 
За решење о: 
1) упису политичке организације у регистар политичких  
     организација 6.000
2) упису промена у регистар политичких организација 5.000
3) брисању из регистра политичких организација 5.000

 
Тарифни број 36. 

 
За решење о: 
1) накнадном упису чињенице рођења, венчања и смрти у  
    матичну књигу 150
2) промени личног имена 150
3) закључењу брака преко пуномоћника 150

 
Тарифни број 37. 

 
За решење о упису у регистар спортских организација и савеза, 
измени чињеница које се уписују у регистар, копије и преписе 
решења, као и изводе из регистра спортских организација и 
савеза 2.000

 
Тарифни број  38. 

 
За решење о упису у регистар сталних вештака и тумача, који 
се води при Министарству правде 300

 
Тарифни број  39. 

 
За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање 
јавног превоза у друмском саобраћају 100
 
За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање 
превоза опасних материја у друмском и железничком 
саобраћају и уписа у регистар превозника 300
 
За решење о издавању одобрења за превоз опасних материја, 
изузев експлозивних у друмском и железничком саобраћају 600
 
За решење о упису у регистар редова вожње у међумесном и 
међурепубличком превозу у друмском саобраћају 3.000
 
За потврду о обављању унутрашњег превоза у друмском 
саобраћају 500
 
 
За решење које се доноси на основу захтева за техничко 
регулисање саобраћаја на магистралном и регионалном путу 6.000
 



За сагласност за одређивање правца магистралног и 
регионалног пута кроз град или друго насељено место 6.000
 
За билатералну дозволу домаћем превознику за међународни 
јавни линијски превоз путника за део релације преко 
територије Србије и Црне Горе, за сваку линију, за прву 
дозволу  12.000
 
За дозволу страном превознику за међународни јавни линијски 
превоз путника: 
1) у билатералном саобраћају 6.000
2) у транзиту, за прву дозволу 20.000
 
За одобрење реда вожње, ценовника и итинерера за: 
1) први примерак 2.000
2) сваки следећи примерак 400
 
За решење о трајном обустављању или привременом прекиду 
превоза међународног јавног линијског превоза путника, за: 
1) домаћег превозника 2.400
2) страног превозника 2.400
  
За решење о одбијању захтева за трајно обустављање или 
привремени прекид међународног јавног линијског превоза 
путника, за: 
1) домаћег превозника 2.400
2) страног превозника 2.400
  
За дозволу за обављање вожње празног аутобуса од места 
поласка до места одредишта и превоз путника у повратку, 
дозволу за обављање осталих повремених превоза, као и 
дозволу за обављање наизменичног превоза путника у 
међународном јавном ванлинијском превозу путника плаћа се 
такса: 
1) у билатералном саобраћају, за прву дозволу 5.600
2) у транзитном саобраћају, за прву дозволу 8.000
  
За решење о испуњавању услова за аутобуске станице за 
међународни јавни превоз путника 60.000
  
За дозволу за обављање међународног превоза за сопствене 
потребе 750
  
За посебну дозволу за билатерални превоз у случају из чл. 43. и 
47. Закона о међународном превозу у друмском саобраћају 12.000
 
За посебну дозволу за транзитни превоз у случају из чл. 43. и 
47. Закона о међународном превозу у друмском саобраћају 2.700
 
За решење о додели стране дозволе за међународни јавни 750



превоз ствари домаћем превознику 
 
За дозволу за међународни вангабаритни превоз ствари на 
територији Србије и Црне Горе страном превознику, и то: 
1) у билатералном превозу за превоз вучним возилом 1.200
2) за свако следеће вучно возило по истој дозволи  600
3) у транзитном превозу за превоз вучним возилом 2.000
4) за свако следеће вучно возило по истој дозволи  600

 
За дозволу за обављање каботаже страном превознику 30.000

 
НАПОМЕНА:  
Такса за сваку следећу дозволу за међународни линијски 
превоз путника, за домаће и стране превознике плаћа се у 
износу прописаном у ст. 8. и 9. овог тарифног броја умањеном 
за 50%. 
Такса за сваку следећу дозволу за стране превознике који се 
баве међународним линијским превозом путника у транзиту 
плаћа се у износу прописаном у ставу 9. овог тарифног броја 
умањеном за 50%. 
За списе и радње из ст. 8 - 13. овог тарифног броја плаћа се 
такса ако међународним уговором није друкчије одређено. 
Страно физичко или правно лице ослобађа се плаћања таксе из 
ст. 8 - 13. овог тарифног броја, под условом узајамности. 
Такса за сваку следећу дозволу из става 13. тач. 1) и 2) плаћа се 
у прописаном износу умањеном за 50%. 
Такса при расподели у интервентним случајевима, за решење о 
додели стране дозволе за међународни јавни превоз ствари 
домаћем превознику, плаћа се у износу прописаном у ставу 18. 
овог тарифног броја увећаном за 50%. 
 

Тарифни број 40. 
 
За решење о одобравању пуштања у пробни рад и употребу 
гасовода, нафтовода или подуктовода за међународни или 
магистрални транспорт 15.000

 
Тарифни број  41. 

 
За давање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада као 
секундарне сировине 30.000

 
Тарифни број  42. 

 
За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни 
рад, пуштања у рад и трајни престанак рада нуклеарног објекта 15.000

 
Тарифни број 43. 

  



За решење којим се утврђује испуњеност услова за обављање 
послова пројектовања, односно изградње  гасовода, нафтовода 
и продуктовода 18.000
  

За захтев за доношење решења о утврђивању  испуње-ности 
услова за обављање послова пројектовања гасовода, нафтовода 
и продуктовода 3.000
  

За захтев за доношење решења о утврђивању испуњености 
услова за обављање послова изградње гасовода, нафтовода или 
продуктовода 3.000

 
Тарифни број  44. 

 
За решење о сагласности на Програм стручног оспособљавања 
лица која обављају  послове руковања транспортом гасовитих 
или течних угљоводоника и послове одржавања гасовода, 
нафтовода и продуктовода 3.000
 

Тарифни број 45. 
 
За одобрење: 
1) страном физичком или правном лицу да може вршити 
    транспорт оружја, муниције или експлозивних 
    материјала преко границе Републике  100.000
2) предузећу да може вршити транспорт оружја, муниције 
    или експлозивних материјала преко границе Републике, 
    односно преко територије Републике  100.000
3) предузећу, односно другом правном лицу да може 
    стављати у промет експлозивне материјале 
    на територији Србије и Црне Горе 45.000
4) за дозволу за уношење ради растурања или за растурање 
    иностраних штампарских ствари које су по свом садржају 
    намењене грађанима Републике  3.000
5) за превоз нуклеарних сировина и материјала преко 
    границе, односно преко територије Републике 
    (увоз, извоз, транзит) 5.400
 

Тарифни број 46. 
 
За дозволу за извоз робе 3.300
За дозволу за увоз робе 5.000
За решавање о додели квоте за извоз робе 3.000
 

Тарифни број 47. 
 
За решење које доноси Управа царине о утврђивању 
евиденционог броја царинског обвезника 1.200
 
За издавање потврда које се дају по захтеву странака: 



1) о извршеним уплатама 2.000
2) за листе о неплаћеним рачунима (листа дуговања)  2.000
3) за податке из области статистике (о увозу, извозу и сл.) 2.000
  

Тарифни број 48. 
  
За решење којим се утврђују ветеринарско-санитарни услови за 
увоз или провоз пошиљака животиња и производа, сировина и 
отпадака животињског порекла 2.600
  
За решења којима се утврђују ветеринарско-санитарни услови 
за привремени увоз, извоз или провоз животиња намењених за 
спортска такмичења, сајмове и изложбе (коњи, пси, мачке, 
птице, рибе и сл.) 500
  
За давање сагласности за привремени увоз животиња за 
приплод и семена и других органа биљака за размножавање 3.000
  
За фитосертификат, односно здравствено уверење за реекспорт 
пошиљака биља које се извозе или реекспортују из Србије и 
Црне Горе, ако то захтева земља увозница или земља преко које 
се пошиљка превози 3.000
  
За захтев за преглед пошиљке (намирница, односно предмета 
опште употребе) ради утврђивања здравствене исправности 
робе која се увози 400
  

За решење којим се утврђује да пошиљка из става 5. овог 
тарифног броја у погледу здравствене исправности одговора 
условима који су за такве намирнице, односно предмете опште 
употребе прописани у Србији и Црној Гори 2.600
  

Тарифни број 49. 
  

За решење: 
1) којим се утврђује да извозна кланица и други извозни 
објекти испуњавају услове за извоз пошиљка меса и производа, 
сировина и отпадака животињског порекла 3.600
 
2) којим се утврђује да извозни објекти испуњавају услове за 
извоз риба, пернате живине за приплод и јаја за приплод 
(репродукцију) 3.600
 

Тарифни број 50. 
 
За издавање решења о водопривредној дозволи за објекте за 
које постоји обавеза прибављања водопривредне сагласности 10.800
 

Тарифни број 51. 
 
За решење о: 



1) издавању одобрења за стављање у промет лека и помоћног 
лековитог и медицинског средства за употребу у медицини, 
ветеринарству, стоматологији и заштити биља (фитомедицина) 1.800
 
2) продужењу одобрења за стављање у промет лека и помоћног 
лековитог и медицинског средства за употребу у медицини, 
ветеринарству, стоматологији и заштити биља (фитомедицина) 1.800
 
За решење за: 
1) одобрење за стављање у промет новог лека 30.000
2) одобрење за стављање у промет новог облика лека 12.500
3) обнову одобрења за стављање у промет лека 12.500
4) одобрење за стављање у промет помоћног лековитог 
    и медицинског средства 9.000
5) одобрење за клиничко испитивање лека 15.000
6) одређивање АТЦ класификације лека у одобрењу за 
     његово стављање у промет 3.000

 
Тарифни број 52. 

 
За сагласност којом се одобрава увоз, односно извоз лекова, 
помоћних лековитих и медицинских средстава, лековитих 
супстанција и мешавина, лековитих супстанција 
(полупроизвода) за производњу готових лекова, помоћних 
лековитих и медицинских средстава, за употребу у медицини, 
ветеринарству, стоматологији и заштити биља (фитомедицина) 1.800
 
За потврду да се лекови и помоћна лековита средства не 
производе у Републици  1.500
 
За потврду да се поједине болести не могу лечити у земљи 700
 
За издавање потврда 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  700
 
 
За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза лекова, 
медицинских средстава и медицинске опреме 800
 

Тарифни број 53. 
 
За решење: 
1) о давању овлашћења за вршење лабораторијских, 
фармаколошко-токсиколошких и клиничких испитивања 
лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава  за 
употребу у медицини, ветеринарству, стоматологији и заштити 
биља (фитомедицина) 5.400



 
2) о утврђивању услова за производњу, промет и испитивање 
лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава, 
биолошких и дијагностичких препарата за употребу у 
медицини, ветеринарству, стоматологији и заштити биља 
(фитомедицина) 5.400
 

Тарифни број 54. 
 
За уверење (сертификат) о примени добре произвођачке праксе 
у производњи и контроли лекова за употребу у медицини, 
ветеринарству, стоматологији и заштити биља (фитомедицина) 2.700

 
Тарифни број  55. 

 
За решење: 
1) којим се одређују правна лица и предузетници за 
    производњу и промет отрова, односно правна лица за 
    вршење контроле отрова 9.000
2) о одређивању правног лица које испуњава прописане 
    услове за Центар за контролу тровања 7.500
 

Тарифни број 56. 
 
За захтев за разврставање отрова у групе 2.000
 
За захтев за одобрење стављања у промет отрова за одржавање 
јавне хигијене 2.000
 
За решења за стављање у промет средстава за јавну хигијену 3.000
 
За одобрење за увоз-извоз средстава опште употребе и 
средстава за јавну хигијену 2.000
 
За решење којим се одобрава увоз, извоз, односно транзит 
отровних материја преко територије Републике  4.000
 
За решење о давању овлашћења правним лицима која утврђују 
токсиколошку оцену отрова 2.500
 
За решење за разврставање у групе отрова (решења комисије за 
отрове) 3.000
 
За решење о давању овлашћења правним лицима која утврђују 
оцену ефикасности отрова 2.500
 
За уверење (сертификат) о примени добре произвођачке праксе 
у производњи и контроли отрова 6.000
 



За дописе и стручна мишљења 500
 

Тарифни број 57. 
 
За решења којим се одређују правна лица која врше 
систематско испитивање садржаја радионуклида у животној 
средини, односно која врше прописана мерења ради најаве 
ванредног догађаја 5.000
  

За решење којим се одређују правна лица и предузетници који 
могу да производе, врше промет и користе изворе јонизујућих 
зрачења 2.000

  

За решење којим се одређују правна лица која испуњавају 
прописане услове за вршење мерења ради процене степена 
изложености јонизујућим зрачењима лица која раде са 
изворима зрачења, пацијентима и становништва 5.000

  

За решења којима се одређују правна лица која испуњавају 
услове за обављање деконтаминације 5.000

 
За дозволу за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски 
омотач 2.500
 

Тарифни број 58. 
 

За решење - одобрење за истраживања подземних вода 3.000
 

За решење - потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви 
подземних вода 30.000
 

Тарифни број 59. 
 
За решење којим се одређују здравствене, ветеринарске 
установе и установе за заштиту биља које могу вршити 
лабораторијско истраживање узрочника заразних болести, 
односно које могу вршити лабораторијско испитивање 
узрочника и преносилаца заразних болести и проверавање 
лабораторијских испитивања ради утврђивања дијагнозе 3.500
За решење којим се одређују правна лица и предузетници који 
могу да врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 3.500
 

Тарифни број 60. 
 
За издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно 
издавање доказа  о ослобођењу од дератизације 1.500
 

Тарифни број  61. 
 
За одобрење за производњу опојних дрога 3.600



 
За дозволу за увоз, односно извоз опојних дрога 2.700
 
За одобрење за гајење мака који је намењен за производњу 
опојних дрога 1.800
 
За решење којим се одређују правна лица која се могу бавити 
производњом, односно прометом опојних дрога 3.500
 

Тарифни број 62. 
 
За дозволу о стављању у промет у комерцијалне сврхе 
угрожених врста дивље флоре и фауне: 
1) домаћем правном и физичком лицу 7.000
2) страном правном и  физичком лицу 14.000
 

Тарифни број 63. 
 
За потврду о давању података из казнене евиденције ради 
осигурања права у иностранству 200

  
Тарифни број 64. 

  
За издавање извода из казнене евиденције 150
  

Тарифни број  65. 
  
За решење о упису у регистар који се води код органа 
Републике надлежног за послове уписа друштвене организације 
и удружења грађана 3.000
  
За упис промене у регистру из става 1. овог тарифног  
броја  1.500
  
За извод из регистра из става 1. овог тарифног броја 1.500
  

Тарифни број  66. 
  
За уверење о важењу прописа који се издаје ради употребе у 
иностранству 600

Тарифни број  67. 
 
За захтев за потврђивање резидентства физичким и правним 
лицима за потребе примене уговора о избегавању двоструког 
опорезивања закључених између Србије и Црне Горе и других 
земаља, на обрасцима тих земаља за: 
1) физичка лица Републике Србије 600
2) правна лица Републике Србије 1.500
 

Тарифни број 68. 
 



За захтев за вршење контроле квалитета одређених 
пољопривредних и прехрамбених производа у 
спољнотрговинском промету 200
 
За уверење о квалитету (сертификат), односно решење о 
одбијању захтева увозника за издавање уверења о квалитету 
одређених пољопривредних и прехрамбених производа у 
спољнотрговинском промету 300

 
Тарифни број 69. 

  

За захтев правног лица за добијање овлашћења за вршење 
контроле квалитета одређених производа 5.000
 

Тарифни број 70. 
  

За решење о издавању дозволе за оснивање берзе 5.000
  

За решење о издавању дозволе за рад робне берзе и мешовите 
берзе које издаје републички орган надлежан за оснивање 
робне берзе 6.000
 

Тарифни број 71. 
 
За царинску исправу која се користи за пријављивање робе и за 
спровођење мера царинског надзора над робом 200
 
НАПОМЕНА: 
Под исправама из овог тарифног броја сматрају се: Царинска 
исправа за пријављивање робе (ЦИПР) и Јединствена царинска 
исправа (ЈЦИ). 
Исправама из овог тарифног броја не сматрају се карнет ТИР, 
карнет АТА и друга исправа која је прописана међународним 
или међудржавним споразумом који је потврдила Србија и 
Црна Гора. 
Такса из овог тарифног броја плаћа се према броју поднетих 
царинских исправа. 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за царинску исправу 
којом се пријављује роба која се превози преко царинског 
подручја Србије и Црне Горе. 

Тарифни број 72. 
 
За решење које доноси царинарница у управном поступку, 
којим се: 
1) одобрава отварање, проширење или пресељење 
    царинског складишта, консигнационог складишта, 
    слободне царинске продавнице, централног складишта и 
    специјализованог складишта стране робе и робе домаће 
    производње 1.300
2) одобрава отварање, проширење или пресељење 900



     царинског сместишта  
3) одобрава привремени извоз или увоз робе ради 
    оплемењивања и уградње 700
4) одобрава привремени извоз опреме у закуп, ради 
    коришћења у процесу производње и пружању услуга 700
5) одлучује о захтеву за измену података у Јединственој 
    царинској исправи од којих зависи обрачун царине 
    и других увозних дажбина 700
6) одлучује о захтеву за ослобођење од плаћања царине и 
    других увозних дажбина на увоз одређене робе 700
7) одобрава да друмско возило може да врши превоз робе 
     под царинским обележјем (ТИР)  700
8) одобрава превознику да може да обавља превоз под 
    карнетом ТИР 360
9) одобрава контејнер за превоз робе под царинским 
    обележјем, сходно одредбама Прилога 4. и 5. Конвенције 
    о контејнерима 1.300
 
За остала решења која царинарница доноси у управном 
поступку 360
 
За решење које доноси царинарница у скраћеном управном 
поступку: 
1) којим се образује комисија по захтеву за утврђивање  
    царинске основице 240
2) којим се одобрава продужење рока лежања царинске ро-  
    бе у железничко-царинском магацину, царинском скла- 
    дишту, царинском сместишту или другим просторијама и  
    просторима 240
3) о образовању комисије за утврђивање стања робе по  
    приговору подносиоца Јединствене царинске управе 240
4) о стављању под царински надзор привремено увезених  
    моторних возила 240
5) о стављању под царински надзор привремено увезених  
    јахти, једрилица и других пловних објеката 240
6) којим се одобрава враћање неоцарињене робе у ино- 
    странство 240
7) за остала решења која царинарница доноси у скраћеном  
    поступку 240
 
 
НАПОМЕНА: 
Под проширењем царинског складишта, царинског сместишта, 
консигнационог складишта, слободне царинске продавнице, 
централног складишта и специјализованог складишта стране 
робе и робе домаће производње у смислу овог тарифног броја, 
сматра се и повећање асортимана и повећање, односно 
смањење вредности робе у тим просторијама. 
Такса из става 1. тач. 1) и 2) овог тарифног броја наплаћује се 



само ако се пре доношења решења врши комисијски преглед 
просторија. 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за решења која се 
односе на робу у провозу преко царинског подручја Србије и 
Црне Горе. 

 
Тарифни број 73. 

 
За одобрење за подизање робе из царинарнице без потпуне 
документације 480

 
Тарифни број 74. 

 
За јединствену царинску исправу кад се користи у поступку 
царињења робе, као и за обрачун увозних дажбина за робу коју 
путници носе са собом 160
 
НАПОМЕНА: 
За Јединствену царинску исправу кад се користи у поступку 
извозног царињења робе, такса из овог тарифног броја плаћа се 
умањена за 50%. 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се уз изјаву на основу 
које се роба подиже испод царинског надзора без потпуне 
документације. 
 

Тарифни број 75. 
 
За поступак по Јединственој царинској исправи по којој се 
врши царињење робе која се извози, односно увози плаћа се 
такса према маси робе, и то: 
1) до 100 кг 150
2) преко 100 кг на сваких даљих 100 1000кг до 10.000 кг 60
3) за сваких даљих 1.000 кг преко 10.000 кг 30
 
За робу чија се количина не може исказати у килограмима 
плаћа се такса по јединици мере 30
 
НАПОМЕНА: 
Под масом се подразумева бруто-маса спаковане робе или робе 
у расутом стању, зависно од тога како је приспела. 
Јединицом мере, у смислу става 2. овог тарифног броја, сматра 
се: 

1) за електричну енергију - мегават-час; 
2) за робу у течном стању - хектолитар; 
3) за нафту и нафтне деривате - тона. 

  

За поступак по Јединственој царинској исправи на основу које 
се царине поштанске пошиљке за грађане и за поступак по 
обрачуну увозних дажбина за робу коју путници носе са собом 



такса из тачке 1) овог тарифног броја, плаћа се умањена за 50%.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се: 

1) у случајевима у којима је царинским прописима дато 
ослобођење од плаћања царине и других увозних 
дажбина; 
 
2) за привремени увоз, односно извоз робе и повратак 
привремено увезене робе, осим за привремени увоз и 
извоз робе на оплемењивање, прераду и дораду, као и 
увоз и извоз робе по пословима посредовања у 
спољнотрговинском промету. 

 
Царинска стопа "Слобода" у Царинској тарифи или решењу о 
царинском контингенту не сматра се ослобођењем од плаћања 
царине и других увозних дажбина у смислу става 4. ове 
напомене. 
 

Тарифни број 76. 
 
За царинску исправу која се користи за упућивање, односно 
накнадно упућивање робе под царински надзор 200
 
НАПОМЕНА: 
Исправом из овог тарифног броја сматра се: 
1) Царинска исправа за пријављивање робе (ЦИПР);  
2) Јединствена царинска исправа (ЈЦИ). 
Царинском  исправом из овог тарифног броја не сматра се 
карнет ТИР, карнет АТА или друга исправа коју је Србија и 
Црна Гора потврдила. 
Такса из овог тарифног броја плаћа се за свако пријављивање 
робе царинарници. 
Ако се царинском исправом уплаћује поштанска пошиљка под 
царинским надзором, не плаћа се такса из овог тарифног броја. 
 

Тарифни број 77. 
 
За издавање уверења о директној пошиљци и уверења о 
пореклу робе ЕУР 1 и  ЕУР 2 600
 

 
Тарифни број 78. 

 
За уверење о испуњењу услова за спровођење мера царинског 
надзора ради почетка рада слободних зона 1.500

 
Тарифни број 79. 

 
За раздужење АТА карнета (регулациона такса) 1.800

 



НАПОМЕНА: 
Сходно члану 9. Царинске конвенције о АТА карнетима за 
привремени увоз робе, царински органи наплатиће таксу  за 
раздужење АТА карнета (регулациону таксу). 
 
Царински органи ће наплатити регулациону таксу сходно члану 
9. Царинске конвенције о АТА карнетима 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 било ког 
другог доказа којим се потврђује да се роба налази изван земље 
увоза (случајеви обухваћени ставом 2. члан 8. Царинске 
конвенције о АТА карнетима). 

 
Тарифни број 80. 

 
За издавање уверења (сертификата) да друмско моторно возило 
испуњава техничке услове да се може користити за превоз робе 
на основу карнета ТИР 3.000

 
Тарифни број 81. 

 
За решење којим се одобрава царински контингент  3.000
 
За решење којим се одобрава увоз робе без плаћања царине, 
односно по стопи која је за 50 % нижа од стопе одређене у 
Царинској тарифи ради реализације уговора о дугорочној 
производној кооперацији 4.500
 
НАПОМЕНА: 
За управне радње у вези са смештајем и контролом робе у 
слободним царинским продавницама на граничним прелазима, 
на аеродромима, лукама и пристаништима за међународни 
саобраћај, где је обезбеђена царинска и пасошка контрола, 
плаћа се такса у девизама у висини од 10% од продајне цене те 
робе изражене у девизама. 
 
Такса из става 1. овог тарифног броја обрачунава се сваког дана 
према дневном промету робе, а плаћа се у року од пет дана по 
истеку сваких 15 дана у месецу. 

  
Тарифни број  82. 

  
За захтев за издавање потврде о техничким условима које 
испуњава возило за међународни и јавни превоз у друмском 
саобраћају 1.500

  



Тарифни број  83. 
  
За захтев за издавање дозволе за радио-станицу 1.500
 
За дозволу за радио-дифузну станицу, према максимално 
израженој снази: 
1) до 100Њ 3.000
2) од 100Њ до 1кЊ 6.000
3) од 1кЊ до 10кЊ 12.000
4) од 10кЊ до 100кЊ 24.000
5) од 100кЊ до 1.000кЊ 45.000
6) преко 1.000кЊ 60.000
 
За привремену дозволу за радио-дифузну станицу: 
1) до 1кЊ 6.000
2) преко 1кЊ 15.000
 
За дозволу и привремену дозволу за радио-станицу у 
функционалном систему радио-веза по једној радио 
фреквенцији, за: 
1) базну радио-станицу (репетитор) 2.300
2) фиксну радио-станицу 1.600
3) мобилну и ручну радио-станицу 600
 
За дозволу и привремену дозволу за радио-станицу у јавном 
систему радио-веза, по једној радио-фреквенцији за: 
1) базну радио-станицу (репетитор) 6.000
2) фиксну радио-станицу 3.500
3) мобилну и ручну радио-станицу 1.200
 
За дозволу за радио-станицу на: 
1) ваздухоплову 10.000
2) броду 10.000
3) пловилу које има само "ВХФ" станицу 2.500
4) локомотиви 5.000
 
За дозволу и привремену дозволу за радио-станицу: 
1) у вишеканалном радио-релејном систему радио-веза, 
     о једној радио-фреквенцији 10.500
2) за дозволу и привремену дозволу за радио станицу за 
    ЊЛЛ радио-мрежу са реализацијом бежичних интернет 
     мрежа по  базној радио станици 260.000
 
За широко појасне системе који користе цео или део намењеног 
опсега фреквенције за дозволу за радио-станицу према 
заузетом опсегу фреквенција: 
1) до 1 МХз 3.000
2) преко 1 МХз до 5 МХз 4.500
3) преко 5 МХз до 10 МХз 6.000



4) преко 10 МХз до 20 МХз 7.500
5) преко 20 МХз до 40 МХз 10.000
6) преко 40 МХз до 80 МХз 20.000
7) преко 80 МХз 25.000
 
За дозволу за радио-станицу која ради у фиксној и мобилној 
сателитској служби, за: 
1) земаљску сателитску станицу 100.000
2) мобилну сателитску станицу 20.000
 
НАПОМЕНА: 
За дозволу за радио-станицу која је регистрована за пружање 
услуга плаћа се такса у износу петоструко већем од износа 
утврђеног у ставу 11. и 12. овог тарифног броја. 
 
За дозволу за радаре 50.000
 
За дозволу за аматерску и ручну радио-станицу "ЦБ", радио-
станицу страном физичком лицу, кад захтев подноси 
непосредно органу Републике надлежном за послове радио-веза 1.500

 
За дозволу за радио-станицу дипломатском - конзуларном 
представништву, ако не постоји узајамност, и страном правном 
лицу које остварује пословно-техничку, информативну, научну, 
културну, спортску и другу сарадњу у земљи, кад захтев 
подноси непосредно органу Републике надлежном за послове 
радио веза за: 
1) земаљску сателитску станицу 180.000
2) базну радио-станицу (репетитор) 12.000
3) фиксну радио-станицу 9.000
4) мобилну радио-станицу 2.400
5) ручну радио-станицу 1.200
6) мобилну и преносиву сателитску станицу 30.000
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
За дозволу и привремену дозволу за радио-станицу у 
функционалном систему радио-веза за позивање лица 
(ПАГИНГ) и у систему за управљање електро-енергетским 
системом (РТК) по једној радио-фреквенцији за базну и фиксну 
радио-станицу (репетитор) плаћа се такса у износу петоструко 
већем од износа утврђеног у ставу 4. овог тарифног броја. 
За "ПАГИНГ" и "РТК" пријемнике не плаћа се такса утврђена у 
ставу 4. овог тарифног броја. 
За дозволу за радио-станицу у функционалном систему радио-



веза који је регистрован за пружање услуга плаћа се такса у 
износу двоструко већем од износа утврђеног у ставу 4. овог 
тарифног броја. 
За радио станице код претплатника не плаћа се такса, утврђена 
у ставу 7. овог тарифног броја. 
Ако износ укупне таксе коју корисник треба да плати према 
броју издатих дозвола за радио-станице прелази износ плаћен 
за захтев, укупан износ таксе плаћа се у року од десет дана од 
дана пријема писменог обавештења органа Србије и  Црне Горе 
надлежног за послове радио-веза. 
 
За измену услова у дозволи, кад је законом предвиђено да се 
врши по захтеву корисника, плаћа се пун износ таксе 
предвиђене овим тарифним бројем. 
За дупликат дозволе плаћа се 50% од таксе прописане за први 
примерак. 

 
Тарифни број 84. 

 
Издавање одобрења за изградњу прототипа железничких 
возних средстава - 0,3% од предрачунске вредности пројекта. 
 
Издавање дозволе за коришћење у саобраћају нових типова 
железничких возних средстава - 0,6% од вредности возила. 
 
Издавање дозволе за коришћење нових типова делова и опреме 
за железничка возила - 0,6% од вредности нових типова делова 
и опреме за железничка возила. 
 
Издавање дозволе за коришћење нових типова уређаја, делова и 
опреме за железничку инфраструктуру - 0,6% од вредности 
нових типова уређаја, делова и опреме за железничку 
инфраструктуру. 

 
 
 
 

Тарифни број 85. 
 
За упис правног или физичког лица у регистар цивилних 
ваздухоплова Србије и Црне Горе, као власника, односно 
корисника, за: 
1) ваздухоплов транспортне категорије  6.000
2) ваздухоплов опште категорије 3.000
3) ваздухоплов посебне категорије 1.500
  
За уписивање правног или физичког лица у Евиденцију 
летилица као власника, односно корисника 900
 



За издавање или продужење уверења о пловидбености  
ваздухоплова: 
1) транспортне категорије 3.000
2) опште категорије 2.000
  
За издавање или продужење потврде о пловидбености  
ваздухоплова 1.500
  
За дозволу за употребу ваздухоплова посебне категорије 1.000
  
За решење које се издаје правном или физичком лицу: 
1) брисање из регистра Србије и Црне Горе цивилних 
    ваздухоплова на захтев власника, односно корисника 
    ваздухоплова 1.800
2) брисање из Евиденције летилица на захтев власника, 
     односно корисника ваздухоплова 450
3) упис власништва аеродрома у Уписник аеродрома на 
    захтев власника, односно корисника 3.600
4) упис летилишта у Уписник летилишта на захтев 
    власника, односно корисника 1.800
5) упис терена у Евиденцију терена на захтев власника, 
     односно корисника 900
6) промена података у Уписнику аеродрома 1.800
7) промена података у Уписнику летилишта 900
8) промена података у Евиденцији терена 450
9) брисање аеродрома из Уписника аеродрома на захтев 
     власника, односно корисника аеродрома 1.800
10) брисање летилишта из Уписника летилишта на захтев 
      власника, односно корисника летилишта 900
11) брисање терена из Евиденције терена 450
12) промена података у регистру Србије и Црне Горе 
       цивилних ваздухоплова, Евиденцији летилица и 
       Регистру ваздухопловног овлашћеног особља 1.500
13) упис заложног права 1.500
 
За извод или препис докумената из: 
1) регистра цивилних ваздухоплова Србије и Црне Горе  1.500
2) Евиденције летилишта 900
3) Уписника аеродрома 1.800
4) Уписника летилишта 1.800
5) Регистра ваздухопловно овлашћеног особља 500

 
За уверење о: 
1) јачини буке 1.500
2) емисији гасова при сагоревању 1.500
 
За издавање дозволе за употребу падобрана за спасавање 300
 
За одобрење програма техничког одржавања ваздухо-плова, за: 
1) транспортну категорију 9.000



2) општу категорију 1.800
3) посебну категорију 1.800
4) мотор, елису, опрему и падобран 900
 
За одобрење уговора о узимању или давању ваздухоплова у 
закуп 1.500
 
За уверење о типу транспортне категорије за: 
1) ваздухоплов 90.000
2) мотор 30.000
3) елису 20.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова  
    утврђује тип 20.000
 
За уверење о типу опште категорије, за: 
1) ваздухоплов 30.000
2) мотор 20.000
3) елису 10.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
    утврђује тип 10.000
 
За уверење о типу посебне категорије, за: 
1) ваздухоплов 10.000
2) мотор 5.000
3) елису 4.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
    утврђује тип 4.000
 
За уверење о признавању докумената о типу транспортне 
категорије, за: 
1) ваздухоплов 30.000
2) мотор 20.000
3) елису 2.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
     утврђује тип 10.000
 
 
 
За уверење о признавању докумената о типу опште категорије, 
за: 
1) ваздухоплов 20.000
2) мотор 15.000
3) елису 5.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
    утврђује тип 5.000
 
За уверење о признавању докумената о типу посебне 
категорије, за: 
1) ваздухоплов 5.000



2) мотор 2.500
3) елису 2.000
4) ваздухопловни производ којем се мимо ваздухоплова 
     утврђује тип 2.000
 
За уверење о испуњености услова за производњу, испити-вање 
ради утврђивања типа и одржавање, за: 
1) ваздухоплов транспортне категорије 50.000
2) мотор и елису 20.000
3) двомоторни ваздухоплов опште категорије 20.000
4) једномоторни ваздухоплов опште категорије 15.000
5) ваздухоплов посебне намене 3.000
6) падобран 3.000
 
 
За уверење о признавању страног документа о оспособљености 
за производњу и испитивање, ради утврђивања типа и 
одржавање, за: 
1) ваздухоплов транспортне категорије 15.000
2) мотор и елису 7.500
3) двомоторни ваздухоплов опште категорије 7.500
4) једномоторни ваздухоплов опште категорије 3.600
5) ваздухоплов посебне категорије 900
6) падобран 900
 
За одобрење странцу да може бити члан посаде ваздухоплова 
Србије и Црне Горе, који се користи у јавном авио-транспорту 3.000
 
За издавање дупликата дозволе за ваздухопловно овлашћено 
особље 300
 
За издавање дозволе за: 
1) успостављање линије у међународном редовном 
    авиотранспорту 9.000
2) обављање чартер летова 9.000
 
За одобрење: 
1) руте за панорамско летење 5.000
2) приручника о оперативним поступцима превоза за 
    сопствене потребе 9.000
3) приручника о организацији летачких активности 9.000
 
За давање сагласности за организацију такмичења спортског и 
аматерског летења 100
 

Тарифни број  86. 
 
За решење о издавању дозволе за: 
1) рад организације за осигурање 30.000



2) пререгистрацију организације за осигурање 15.000
 

Тарифни број 87. 
 
За решење о промени дозволе за рад организације за осигурање 5.000

 
Тарифни број  88. 

 
За решење о издавању дозволе за: 
1) рад агенције за пружање других услуга у осигурању 10.000
2) пререгистрацију агенције за пружање других услуга о  
    осигурању 5.000

 
Тарифни број  89. 

 
Захтев за издавање решења о дозволи за рад предузећа, односно 
предузетника за пружање рачуноводствених услуга 6.000

 
Тарифни број 90. 

 
За захтев за издавање решења о дозволи за рад предузећа за 
ревизију 14.000

 
Тарифни број  91. 

 
За захтев за упис у регистар предузећа за ревизију код органа 
надлежног за послове финансија 1.700
 

Тарифни број  92. 
 
За захтев за упис у регистар предузећа, односно предузетника 
за пружање рачуноводствених услуга код органа надлежног за 
послове финансија 1.700

 
 
 
 

Тарифни број  93. 
 
За свако пријављивање полагања испита за стицање звања: 
1) овлашћени ревизор - по предмету 2.000
2) овлашћени рачуновођа - по предмету 1.300
3) самостални рачуновођа - по предмету 1.300
4) рачуновођа - по предмету 1.300
 

Тарифни број  94. 
 

 За пријаву поводом огласа за упис у Регистар сталних вештака 
и тумача 300



 
Тарифни број  95. 

 
За решења (радне дозволе) за запошљавање страних држављана 
у Србији 5.000

 
Тарифни број  96. 

  

За издавање исправе о стицању звања: 
1) овлашћени ревизор 2.000
2) овлашћени рачуновођа 1.300
3) самостални рачуновођа 1.300
4) рачуновођа 1.300
  

За упис у именик стручних звања: 
1) овлашћени ревизор 1.000
2) овлашћени рачуновођа 1.000
3) самостални рачуновођа 1.000
4) рачуновођа 1.000
  

Тарифни број   97. 
  

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

1) издавање путног листа за странце 1.300
2) издавање путне исправе за лица без држављанства 3.000
3) издавање путне исправе за избеглице 1.500
4) улазно-излазну визу (на граничном прелазу) 6.500
5) излазну визу (на граничном прелазу) 3.600
6) транзитну визу (на граничном прелазу) 1.800
7) туристичку пропусницу (на граничном прелазу) 3.000
8) излазно-улазну визу за једно путовање 1.100
9) излазно-улазну визу за више путовања 2.100

        10) излазно-улазну визу за неограничен број путовања 4.500
        11) излазну визу 1.300
        12) привремени боравак до три месеца 4.200
        13) привремени боравак преко три месеца 6.300
        14) продужење путног листа 850
        15) пословну визу (до једне године) 12.600
        16) остала одобрења странцима која издају органи за  

     која није овим законом друкчије прописано 2.520
        17) одобрења за извођење летова изнад граничног  

     појаса 2.500
 
НАПОМЕНА: 
За сваку нову визу плаћа се одговарајућа такса. 
Таксу за нову визу и за дозволу за привремени боравак не 
плаћају страни држављани који у Републици бораве ради 
школовања и усавршавања као стипендисти Владе Републике 



као и држављани оних земаља са којима је закључен уговор о 
укидању виза и таксе за привремени боравак. 
Таксу за нову излазну визу не плаћају страни држављани који 
су под заштитом Високог комесара за избеглице Организације 
уједињених нација а немају национални пасош. 
Таксу по овом тарифном броју, осим такси из тач. 15) и 17) не 
плаћају страни држављани који организовано преко домаћих 
званичних хуманитарних организација долазе у Републику 
ради пружања хуманитарне помоћи. 
 
Таксу по овом тарифном броју, осим такси из тач. 15) и 17) по 
захтевима које у земљи поднесу страни држављани који су у 
браку са држављанима Србије и Црне Горе, плаћају у износу од 
50% од прописане таксе. 
Таксе из тач. 6) и 7) по овом тарифном броју не плаћају страни 
држављани који организовано преко туристичких агенција и 
туристичких организација пролазе кроз Републику, односно 
долазе у Републику. 
Таксу по овом тарифном броју за издату визу на граничном 
прелазу на заједнички (колективни) пасош, плаћа свако 
уписано лице. 
Таксу по овом тарифном броју 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, за сваког уписаног члана породице који путује 
са носиоцем путне исправе, умањену за 50%. 
Таксу по овом тарифном броју за издату туристичку 
пропусницу на основу путне исправе у коју су уписани чланови 
породице, плаћа лице коме је издата путна исправа, за сваког  
уписаног члана породице који путује са носиоцем путне 
исправе, умањену за 50%. 

 
Тарифни број  98. 

 
За издавање одобрења: 
 1) за набављање ватреног оружја са олученом цеви 2.100
 2) за набављање ватреног оружја са неолученом цеви 1.000
 3) за набављање посебног оружја 650
 4) за набављање оружја са тетивом 650
 5) за набављање комбинованог оружја 1.000
 6) за набављање делова за оружје 450
 7) за набављање муниције 200
 8) за промет оружја и муниције 14.000
 9) предузећима и радњама за поправљање и преправљање 

оружја 12.500
10) за превоз оружја, делова за оружје и муниције 2.100
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за издавање 



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

 
Тарифни број  99. 

 
За издавање: 
1) оружног листа за оружје са олученим цевима 2.100
2) оружног листа за оружје са неолученим цевима 1.000
3) оружног листа за посебно оружје 650
4) оружног листа за оружје са тетивом 650
5) оружног листа за комбиновано оружје 1.000
6) одобрења за држање трофејног оружја 300
7) одобрења за држање оружја за послове физичког обезбеђења 

и заштите објеката 850
 
НАПОМЕНА: 
За издавање дупликата оружног листа у случају губитка плаћа  
се такса од 25% од износа који се плаћа за издавање оружног 
листа. 
За издавање дупликата оружног листа у случају дотраја-лости  
или оштећења плаћа се такса из тарифног броја 1. тачка 1) и 
тарифног броја 3. ове тарифе. 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за оружје које се 
налази код стрељачких организација и стрељачких клубова. 

 
Тарифни број  100. 

 
За издавање и продужење возачке дозволе и за издавање 
потврде о познавању саобраћајних прописа 200
 
За издавање дупликата возачке дозволе 400
 
За пријаву возача у евиденцију 200
 
За замену иностране возачке дозволе важећом Србије и Црне 
Горе 3.500
 
За издавање потврде о праву на управљање возилом од стране 
возача који је изгубио возачку дозволу 400
 
 За жалбу на првостепено решење о одбијању захтева за 
издавање исправа из ст. 1, 2. и 4. овог тарифног броја као и за 
жалбу на решење о одузимању возачке дозволе и упућивању на 
контролни здравствени преглед 100
  

 За издавање, продужење важности и издавање дупликата 
дозволе за возача - инструктора 400

 
Тарифни број 101. 



 
Захтев за регистрацију, привремену регистрацију, продужење 
регистрације и одјављивање возила 350
 
Захтев за издавање дупликата и замену саобраћајне дозволе и 
потврда о регистрацији, издавање пробних таблица и треће 
таблице и издавање "Л" таблице за самостално обучавање 
кандидата за возаче 200
 
 
Захтев за замену таблица, када се не врши продужење 
регистрације (нова регистрација) 950
 
За издавање и продужење саобраћајне дозволе 400
 
За издавање и продужење потврде о привременој регистрацији 
возила 850
 
За издавање потврде о привременој регистрацији возила која се 
одвозе из земље 850
 
За издавање и продужење важности саобраћајне дозволе за 
возила дипломатско-конзуларних представништава 850
 
За издавање и продужење саобраћајне дозволе за возила 
службеника дипломатско-конзуларних представништава који 
немају дипломатски статус 400
 
За издавање и продужење важности саобраћајне дозволе за 
возила страних трговинских представништава 30.000
 
За издавање и продужење важности саобраћајне дозволе за 
возила страних културних представништава и страних 
дописништава 5.000
  

За издавање и продужење саобраћајне дозволе и потврде о 
привременој регистрацији возила странаца 1.250
 
За издавање дупликата и замену докумената који су 
предвиђени овим тарифним бројем 850
  

За издавање потврде о регистрацији трактора и радних машина 850
  

За издавање потврде о регистрацији мотокултиватора и 
бицикла са мотором 400
  

Тарифни број  102. 
 

За издавање сагласности на наставни план и програм за обуку 
кандидата за возаче моторних возила и возаче трактора 2.100



 
За решење о испуњењу услова за рад центра за обуку возача 35.000
 
За жалбу на решење из овог тарифног броја 200

 
Тарифни број  103. 

 
За захтев за добијање овлашћења за вршење техничких 
прегледа возила 200
 
За издавање решења о овлашћењу за вршење техничких 
прегледа возила 5.000
 
За захтев за давање овлашћења за вршење испитивања возила 2.100
 
За издавање решења о овлашћењу за вршење испитивања 
возила 4.200
 
За издавање одобрења и упута за утискивање бројева мотора 
или шасија возила 700
 

Тарифни број  104. 
 
За издавање записника о увиђају 350
 
За издавање одобрења за одржавање спортских и других 
приредби на путевима 2.100
 
За издавање одобрења за пробну вожњу 1.000
 
За издавање уверења из службених евиденција у области 
безбедности саобраћаја 100
 
За одобрење за издавање пробних таблица 2.500

 
Тарифни број  105. 

 
За решења из области заштите од пожара која се доносе: 

1) на основу захтева за одобрење локација објеката  10.500
2) на основу захтева за одобрење - давање сагласности на 

инвестиционо-техничку документацију 10.500
3) на основу захтева за технички пријем објеката, 

инсталација и уређаја 10.500
4) на основу захтева за бављање пословима производње 

експлозивних материја 305.000
5) на основу захтева за бављење пословима промета 

експлозивних материја 210.000
6) на основу захтева за бављење пословима промета 

експлозивних материја за сопствене потребе 105.000



 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју прописана под тач. 1), 2) и 3) 
плаћа се и по часу и рачуна за сваки цео или започети радни 
час сваког инспектора који учествује у процесу рада 900 
динара. 

 
Тарифни број  106. 

 
За решење: 
 1) које се доноси на основу захтева за давање овлашћења за 

вршење послова унапређења заштите од пожара 12.000
 2) које се доноси на основу захтева за вршење организо-ване 

стручне наставе за полагање стручних испита у области 
заштите од пожара 10.000

 3) које се доноси на основу захтева за вршење организо-ване 
стручне наставе за полагање стручних испита у области 
превоза опасних материја 15.000

 4) које се доноси на основу захтева за одобрење вишекра-тне 
набавке експлозивних материја 3.500

 5) које се доноси на основу захтева за одобрење поједина-чне 
набавке експлозивних материја 2.100

 6) које се доноси на основу захтева за превоз експлозивних 
материја 2.100

 7) које се доноси на основу захтева за бављање пословима 
сервисирања опреме у области противпожарне заштите 12.000

 8)  које се доноси по основу жалбе на првостепена решења из 
овог тарифног броја 1.000

 9) за издавање сертификата за превоз опасних материја 
(домаћем лицу) 400

10) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних 
материја 300

 
НАПОМЕНА: 
За проширење захтева по тач. 1) и 7) овог тарифног броја. 2.000

 
Тарифни број  107. 

 
За одобрење странцу за држање и ношење ловачког оружја за 
време лова 1.000
 
За одобрење за изношење оружја и муниције из земље 200
 
За дозволу за кретање и боравак у граничном појасу 200
 
За одобрење за настањење у граничном појасу 1.000
 
За одобрење за кретање странаца одвојено од групе на основу 
колективне путне исправе 400



 
За одобрење за оснивање удружења странаца 2.100
 
За одобрење странцу да може сазивати и одржавати јавни скуп 2.100
 
НАПОМЕНА: 
Свака измена садржине пријаве јавног скупа којим се тражи 
одобрење из става седам овог тарифног броја сматра се 
подношењем нове пријаве. 
 

Тарифни број  108. 
 
За одобрење за изградњу објекта на подручју граничног 
прелаза и у граничном појасу плаћа се такса у висини од 5%  од 
предрачунске вредности објекта 
 
НАПОМЕНА: 
За примену овог тарифног броја важе одредбе из тарифног 
броја 136. став 2. овог закона. 

 
Тарифни број  109. 

 
За решење којим се одобрава први упис пловног објекта 
унутрашње пловидбе у регистар, и то: 
1) за све бродове и пловеће направе са сопственим погоном  
    преко 150 кЊ као и бродове и пловеће направе без  
    сопственог погона преко 300 тона носивости 18.000
2) за остале пловне објекте изузев чамаца и пловећих по-    
    стројења који се користе у спортске и рекреативне сврхе 3.600
3) за чамце и пловећа постројења који се користе у  
    спортске и рекреативне сврхе 900

 
 
 
 

Тарифни број   110. 
 

За решења о: 
  1) наутичким условима за сплав-ресторан и марине   4.000
  2) извођењу радова на изградњи, реконструкцији и 
      одржавању хидротехничких објеката и регулацији на 
      унутрашњим водама и обалама, као и радова на 
      изградњи свих врста водова и каблова који премо- 
      шћавају пловне путеве  10.000
  3) посебном речном транспорту 10.000
  4) јавном превозу у речном саобраћају 1.000
  5) упису брода 5.000
  6) брисању брода 3.000
  7) упису јавних чамаца 2.500



  8) брисању јавних чамаца 1.500
  9) промени власништва над бродом 2.000
10) измени у Уписнику бродова 2.000
11) минималном броју чланова посаде брода 1.000
12) наутичким условима за депонију 10.000
13) предлогу суду-Дневник  уписника бродова 1.000
14) издавању бродског сведочанства 1.000
15) пристајању пловила ван граничног прелаза 3.000
 
 За решење којим се одређује позивни  знак чамца:                 
           1) домаћем правном или физичком лицу 1.000
           2) страном правном или физичком лицу 2.000
 
За дозволу страном овлашћеном лицу да може вадити потонулу 
ствар на унутрашњим водама 60.000
 
За решење којим се извођачу радова одобрава вађење 
потонулих ствари на унутрашњим водама 10.000
 

Тарифни број  111. 
 
За решење којим се одређује име, ознака, капетанија уписа и 
позивни знак брода: 
        1)  домаћем правном или физичком лицу                      2.400
        2) страном правном или физичком лицу 4.800

 
Тарифни број 112. 

 
За одобрење страном правном или физичком лицу за 
упловљење у пловне путеве у унутрашњим водама 16.000

 
Тарифни број  113. 

 
За одобрење страном правном или физичком лицу за упис 
брода у уписник поморских бродова: 
1) 5000 ХТ 24.000
2) преко 5000 до 15.000 ХТ 30.000
3) преко 15.000 до 30.000 ХТ 40.000
4) преко 30.000 до 50.000 ХТ 80.000
5) преко 50.000 ХТ 90.000

 
Тарифни број  114. 

 
За одобрење страном правном или физичком лицу за упис 
брода у уписник бродова унутрашње пловидбе: 
1) до 500 КЊ 25.000
2) преко 500 КЊ до 1.000 КЊ 36.000
3) преко 1.000 КЊ 50.000
 



За одобрење страном правном или физичком лицу за упис 
брода у уписник бродова унутрашње пловидбе: 
1) до 500 ТН 12.000
2) преко 500 ТН до 1.000  ТН  18.000
3) преко 1.000 до 2.000  ТН 60.000
4) преко 2.000  ТН 80.000

 
Тарифни број  115. 

 
За дозволу страном правном или физичком лицу да може 
вршити каботажни превоз путника и ствари на унутрашњим 
водама 40.000

 
Тарифни број  116. 

 
За захтеве за: 
1) увид у катастар истражних права и експлоатационих  
    поља, књигу исправа и евиденцију предузећа којима је  
    дато одобрење за експлоатацију 1.000
2) издавање одобрења за увоз нафтних деривата  5.000
3) утврђивање и оверу резерви минералних сировина 15.000

 
Тарифни број  117. 

 
За решења из области геологије и рударства која се доносе на 
основу захтева:  
1) за издавање одобрења за истраживање 5.000
2) за продужетак истражног права 3.000
3) за издавање одобрења за експлоатацију минералних  
    сировина 30.000
4) за испирање племенитих метала  3.000
5) захтева за извођење рударских радова 30.000
6) за извођење радова по упрошћеном рударском  пројекту 15.000
7) којим се одобрава употреба рударског објекта  
    (употребна дозвола) 20.000
8) о испуњености услова за обављање послова одржавања  
    гасовода и унутрашњих гасних инсталација 6.000

 
Тарифни број  118. 

 
За уверења која издају органи, ако овим законом није друкчије 
прописано 100
 

Тарифни број  119. 
 
За изводе из матичних књига: 
1) на домаћем обрасцу 50
2) на међународном обрасцу 150

 



Тарифни број 120. 
 
За дупликат јавне исправе коју издаје основна или средња 
школа 300
 
За нову јавну исправу коју издаје установа у области вишег и 
универзитетског образовања 300
 

Тарифни број  121. 
 
За оверу потписа, преписа или аутентичности рукописа (од 
сваког полутабака оригинала) 150
За оверу превода плаћа се 40% од таксе из тачке 1) овог 
тарифног броја 
 
НАПОМЕНА: 
Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од 
две стране нормалног канцеларијског формата или мањег. 
Ако је рукопис, односно препис, чија се овера врши, писан на 
страном језику, плаћа се двострука такса из овог тарифног 
броја. 

 
Тарифни број  122. 

 
За уверења која се издају из матичних књига: 
1) о слободном брачном стању 300
2) остала уверења 150
 

Тарифни број  123. 
 
За оверу уговора плаћа се такса од 0,003% на основицу коју 
чини вредност из уговора 

 
Тарифни број  124. 

 
За оверу пуномоћја 100
 
НАПОМЕНА: 
Ако орган управе врши превод и оверу превода плаћа се, поред 
таксе по овом тарифном броју и такса по тарифном броју 127. 
ове тарифе. 
  

Тарифни број  125. 
 
За оверу геодетског плана 700
 

Тарифни број  126. 
 
За оверу хелиографске копије плана (цртежа) плаћа се од целог 1.000



и започетог квадратног метра 
 

Тарифни број  127. 
 
За преписивање службених аката које се врши код органа 150
 
За преписивање аката или других докумената на страном 
језику од полутабака оригинала 150
 

Тарифни број  128. 
 
За оверу превода са једног на други језик: 
1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи 150
2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи, плаћа се  
    од сваког целог или започетог полутабака 200

 
Тарифни број  129. 

 
1) за оверу копије плана величине полутабака (формат 22/35 
цм) 150
 
НАПОМЕНА: 
За оверу копије плана величине преко једног полутабака плаћа 
се осим основне таксе за један полутабак, још онолико пута по 
30 динара за колико је полутабака та копија већа од једног 
полутабака. 
  

2) за оверу преписа и извода из катастарског операта и 
теренског елабората премера, плаћа се такса према броју табака 
обрасца коришћеног за препис, и то: 

(1) за први табак (катастарски образац) 200
(2) за сваки даљи табак 100

 
НАПОМЕНА: 
Започети полутабак копије плана, односно започети табак 
(катастарски образац) елабората премера рачуна се као цео. 
 
3) за одобрење планова које израђују правна и физичка лица 
овлашћена за вршење геодетских радова плаћа се такса по 
тачки 1) овог тарифног броја. 
 
НАПОМЕНА: 
За оверу плана по овом тарифном броју не плаћа се такса по 
тарифном броју 125. ове тарифе. 

 
Тарифни број  130. 

 
За технички преглед машинских, електромашинских, плинских 
и дургих постројења, као и радио-станица која по постојећим 300



прописима подлежу обавезном прегледу ради добијања 
одобрења за употребу, плаћа се по радном часу 
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју рачуна се за сваки цео или 
започети радни час сваког радника који у техничком прегледу 
учествује. 

 
Тарифни број  131. 

 
За доношење решења о променама у катастарском операту по 
исправама, без увиђаја на лицу места, и то: 
1) у катастру непокретности 200
2) у катастру земљишта 100
 
НАПОМЕНА: 
Таксу плаћа подносилац захтева приликом подношења захтева 
органу надлежном за геодетске послове. 

 
Тарифни број  132. 

 
За доношење решења о променама у катастарском операту за 
које је потребно извршити увиђај на лицу места, и то: 
1) у катастру непокретности 300
2) у катастру земљишта 200

 
НАПОМЕНА: 
Таксу плаћа подносилац захтева приликом подношења захтева 
органу надлежном за геодетске послове. 
 

Тарифни број  133. 
 
За издавање потврде о контроли темеља грађевинских објеката 
и контроли осовина саобраћајница 600
 
НАПОМЕНА: 
Таксу плаћа подносилац захтева приликом подношења захтева 
органу надлежном за геодетске послове. 

 
Тарифни број  134. 

 
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 100
2) за остале грађевинске објекте 300
  

НАПОМЕНА: 
За решење којим се на постојећем објекту одобрава 



реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација и др. 
плаћа се 50% од одговарајуће таксе по овом тарифном броју. 
  

Тарифни број  135. 
  

За решење којим се утврђује испуњеност услова за израду 
техничке документације по закону којим се уређује изградња 
објеката 5.600

 
Тарифни број  136. 

 
За решење које доноси републички орган којим се одобрава 
изградња објекта (сталног или привременог) плаћа се такса од 
0,05% на предрачунску вредност објекта. 
 
НАПОМЕНА: 
Предрачунска вредност по објекту увећава се, за време од 
момента њеног утврђивања (датум овере пројекта) до дана 
подношења захтева за решење применом индекса раста цена на 
мало у том периоду закључно са месецом који претходи месецу 
када је захтев поднет. 
 

Тарифни број  137. 
 
За решење којим се утврђује испуњеност услова за извођење 
радова по закону којим се уређује изградња објекта 6.000
 

Тарифни број  138. 
 
За решење којим се одобрава употреба објекта плаћа се такса 
од 0,05% на предрачунску вредност објекта 
 
НАПОМЕНА: 
Предрачунска вредност по пројекту увећава се, за време од 
момента њеног утврђивања (датум овере пројекта) до дана 
подношења захтева за решење, применом индекса раста цена на 
мало у том периоду закључно са месецом који претходи месецу 
када је захтев поднет. 

Тарифни број  139. 
  
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 3.000
  

Тарифни број  140. 
  
За издавање решења о утврђивању испуњености услова 
пословних просторија у  погледу техничке опремљености, 
заштите на раду и других прописаних услова по захтеву 



странке, и то:  
      1) до 50 м2 150
      2) преко 50 м2 до 200 м2 300
      3) преко 200 м2 600
  
 За решење о изградњи телекомуникационих објеката плаћа се 
такса од 0,3% на предрачунску вредност. 

  
Тарифни број  141. 

  
 За сагласност на техничку документацију за изградњу или 
реконструкцију објеката који подлежу ветеринарско-санитарној 
контроли 300
  
За одређивање места карантина, врсту и начин дијагностичких 
испитивања и стручну организацију која ће вршити та 
испитивања 300
  

Тарифни број  142. 
  

За обавештење о: 
1) разврставању правних лица по делатностима и  
    одређивању матичног броја 1.000
2) промени делатности правних лица 1.000

  
Тарифни број  143. 

  
За давање одобрења за приређивање посебних игара на срећу: 
       1) у играчницама (коцкарница, казино и сл.) 50.000
       2) на аутоматима - по аутомату 6.000
 
За давање одобрења за приређивање осталих игара на срећу 10.000
  
НАПОМЕНА: 
Такса по  овом тарифном броју плаћа се ако другим прописом 
није предвиђено плаћање посебне таксе, односно накнаде за 
давање одобрења за приређивање игара на срећу. 
 

Тарифни број  144. 
  
За овлашћења за рад на радио-телеграфским и радио-
телефонским станицама  500
 
За овлашћења за рад на аматерским радио- станицама  200
 
За технички преглед радио-станице плаћа се износ по 
утрошеном радном сату 500
 
За пријаву о престанку радио-станице 100
 



За дозволу за аматерску радио-станицу 200
 
За дозволу за радио-станицу коју користе грађани (27 МХз) 200
 
За упис почетка рада у дозволу за радио-станицу аматерског 
радио-оператера 100
 
За упис почетка рада у дозволу за радио-станицу коју користе 
грађани  (27 МХз) 100

  

Тарифни број  145. 
  

За давање сагласности на увоз медицинске и друге опреме за 
ослобађање од плаћања царине 3.500

  

Тарифни број  146. 
 

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 100
  

Тарифни број  147. 
  

За жалбу против решења о прекршају донесеном у првом 
степену коју улажу правна лица, одговорно лице у правном 
лицу и грађани 500
 
За жалбу против решења царинарнице донесеног у управном 
поступку, коју улажу правна лица и грађани 800
 
НАПОМЕНА: 
Такса се плаћа првостепеном органу приликом улагања жалбе. 

 
Тарифни број  148. 

  

За захтев за заштиту права понуђача за: 
1) набавке велике вредности 4.000
2) набавке мале вредности 2.000
 

Тарифни број  149. 
  

За решења о испуњености услова за: 
1) обрађиваче дувана 1.000
2) обављање производње дуванских производа и 
    испуњености услова за право учешћа на јавном тендеру 
    за добијање дозволе за обављање производње тих 
    производа 300.000
3) обављање трговине на велико дуванским производима 30.000
4) обављање трговине на мало дуванским производима по  
     објекту 100
  

Тарифни број 150. 
  

За упис у регистре који се воде код Агенције за дуван 1.000



  

За упис промена у регистре из става 1. овог тарифног броја 300
  

За брисање из регистара из става 1. овог тарифног броја, по 
захтеву лица на које се односе подаци из тих регистара 300
 
НАПОМЕНА: 
Став 3. овог тарифног броја не односи се на регистар о маркама 
дуванских производа које су стављене у промет у Републици. 
 
 
 
 


