
Да ли се плаћа републичка административна такса код издавања уверења о 
измиреним јавним приходима?  

(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-02-00057/2008-04 од 8.1.2009. год.)  

Одредбом члана 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник 
РС“, бр. 43/03 … и 5/09, у даљем тексту: Закон) прописано је да се за списе и радње у 
управним стварима, као и за друге списе и радње код институција, државних органа и 
организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе у вршењу 
поверених послова и организација које врше јавна овлашћења, плаћају таксе по одредбама 
тог закона у износима прописаним Тарифом републичких административних такси која је 
саставни део Закона (у даљем тексту: Тарифа).  

Тарифним бројем 1. тачка 1) Тарифе уређено је да се за захтев, молбу и предлог, 
пријаву и други поднесак, плаћа републичка административна такса у износу од 170 
динара, ако законом није друкчије прописано.  

За уверења која издају органи, ако Законом није друкчије прописано, плаћа се 
републичка административна такса у износу од 170 динара (Тарифни број 118. Тарифе).  

Ослобођења од плаћања републичких административних такси уређена су 
одредбама чл. 18. и 19. Закона.  

Према одредбама члана 19. тач. 6) и 11) Закона, такса се не плаћа за списе и радње 
за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне 
заштите, борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно за списе 
и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу.  

Према томе, ако обвезник, у складу с одредбама Уговора о кредитирању (који је 
закључен са Фондом за развој), захтева од Пореске управе издавање уверења о плаћеним 
обавезама по основу јавних прихода, ради извештавања Националне службе за 
запошљавање и других органа о извршавању обавеза преузетих наведеним уговором, 
републичка административна такса се плаћа.  

Међутим, када би се уверење да је плаћена обавеза по основу јавних прихода 
издавало за неку од сврха из члана 19. Закона (нпр. за остваривање права из социјалног 
осигурања), републичка административна такса се не би плаћала ни за захтев, ни за 
уверење.  

 


