
Да ли се код овере потписа такса плаћа за све примерке на којима је извршена 
овера тј. да ли се број оверених потписа множи бројем примерака?  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-02-00019/2009-04 од 26.3.2009. год.)  

Чланом 11. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, 
бр. 43/03 … 5/09, у даљем тексту: Закон) прописано је да се такса плаћа у прописаном 
износу за захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, 
ако тим законом није друкчије прописано.  

Ако се на захтев обвезника издаје решење, исправа, документ или писмено у више 
примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, која не може 
бити већа од таксе за први примерак, ако Законом није друкчије прописано (члан 8. 
Закона).  

Тарифом републичких административних такси, Одељак А, Тарифни број 1. 
прописано је да се за захтев, ако Законом није друкчије прописано, плаћа републичка 
административна такса у износу од 200 динара.  

У Одељку А Тарифе, Тарифним бројем 14. став 1. уређено је да се за оверу сваког 
потписа, ако Законом није друкчије прописано, плаћа републичка административна такса 
у износу од 260 динара.  

У Одељку А Тарифе, Тарифним бројем 13. став 1. уређено је да се за препис акта, 
односно списа, односно за оверу преписа, ако Законом није друкчије прописано, по 
полутабаку оригинала плаћа републичка административна такса у износу од 260 динара. 
Према ст. 2. и 4. Напомене уз тај тарифни број, полутабаком се, у смислу Закона, сматра 
лист хартије од две стране формата А4 или мањег. 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. тог тарифног броја за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, 
плаћају у износу умањеном за 70% од одговарајуће таксе.  

Према томе, када се једним захтевом тражи овера више потписа на једном 
примерку исте исправе, републичка административна такса се плаћа за захтев у износу од 
200 динара и за оверу сваког потписа (ако Законом није друкчије прописано), у износу од 
260 динара (нпр. ако се тражи овера два потписа на једној исправи, такса за оверу потписа 
се плаћа у износу од два пута по 260 динара), осим у случајевима за које је чл. 18. и 19. 
Закона прописано право на таксено ослобођење, односно на изузимање од плаћања 
републичких административних такси.  

Када се једним захтевом истовремено тражи овера више потписа на више 
примерака исте исправе, републичка административна такса се плаћа у збирном износу, и 
то:  

• за захтев у износу од 200 динара,  
• за оверу сваког потписа на првом примерку исправе у износу од 260 динара (нпр. 

ако се тражи овера два потписа на првом примерку исправе, такса за оверу потписа се 
плаћа у износу од два пута по 260 динара), као и  



• за други и за сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, а највише до 
висине таксе за први примерак (нпр. ако се врши овера два потписа на исправи која је 
сачињена од две стране А4 формата или мањег, такса за оверу потписа на другом и сваком 
следећем примерку исправе би износила 260 динара пута два потписа – а не 260 динара 
пута два потписа пута две стране А4 формата или мањег, с обзиром на то да висина таксе 
за други и сваки даљи примерак не може бити већа од таксе за први примерак, сагласно 
одредби члана 8. Закона), осим у случајевима за које је чл. 18. и 19. Закона прописано 
право на таксено ослобођење, односно на изузимање од плаћања републичких 
административних такси.  

 


