ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”,
бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08 и
5/09), у члану 19. став 1. тачка 4) после речи: „књиге” додају се запета и речи: „као и
прилоге који се морају поднети уз пријаве”.
Члан 2.
У Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за списе и
радње органа у Републици Србији, Тарифни број 1, Напомена, у тачки 5) на крају тачка
се замењује тачком и запетом и додају тач. 6) и 7), које гласе:
„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.”
Члан 3.
Тарифни број 21. мења се и гласи:
„Тарифни број 21.
За решење које се доноси у вези са регистровањем политичких
странака, и то за:
1) решење по захтеву за упис политичке странке у Регистар политичких
странака
2) решење по захтеву за упис промене података у Регистар политичких
странака
3) решење по захтеву за обнову уписа политичке странке у Регистар
политичких странака
4) решење по захтеву за брисање из Регистра политичких странака
За оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке
За оверу изјаве члана политичке странке о чланству у политичкој
странци
За уверење о подацима уписаним у Регистар политичких странака
НАПОМЕНА:
Таксу из става 1. тачка 1) и става 3. овог тарифног броја не плаћају
политичке организације уписане у Регистар политичких организација према
Закону о политичким организацијама („Службени гласник СРС”, број 37/90 и
„Службени гласник РС”, бр. 30/92-др.закон, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05др.закон), као и политичке организације које су уписане у Регистар удружења,
друштвених организација и политичких организација према Закону о
удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке
организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије („Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист
СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и 73/00-др. закон), које регистарском органу у року од
шест месеци од дана почетка примене Закона о политичким странкама
(„Службени гласник РС”, број 36/09) подносе пријаву за упис усклађивања у
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Регистар политичких странака.”
Члан 4.
У Тарифном броју 37. став 1. тачка 1) број: „2.270” замењује се бројем: „1.250”.
Тач. 4) и 5) мењају се и гласе:
„4) издавање транзитне визе (визе Б) на граничном прелазу за један
транзит
3.140
5) издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за
један улазак, са роком важења до 30 дана
11.350”.
У тачки 7) после речи: „месеца” додају се речи: „до једне године”.
После тачке 7) додаје се тачка 8), која гласи:
„8) привремени боравак преко једне године
18.000”.
У ставу 2. тачка 2) брише се.
Став 3. мења се и гласи:
„За издавање, односно продужење, и то:
1) издавање привремене личне карте за странца
3.000
2) издавање налепнице привременог боравка
280
3) издавање налепнице за стално настањење
400
4) издавање налепнице за обавезни боравак
1.250
5) продужење рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 90
дана
11.350”.
Члан 5.
У Тарифном броју 107, у Напомени, после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„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% .”
Члан 6.
У Тарифном броју 108. додаје се Напомена, која гласи:
„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.”
Члан 7.
У Тарифном броју 109. додаје се Напомена, која гласи:
„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%.”
Члан 8.
У Тарифном броју 110. додаје се Напомена, која гласи:
„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.”
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Члан 9.
У Тарифном броју 111, у Напомени, после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„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%.”
Члан 10.
У Тарифном броју 112, у Напомени, после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„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.”
Члан 11.
У Тарифном броју 113. додаје се Напомена, која гласи:
„НАПОМЕНА:
Ако је подносилац пријаве за признање малог патента физичко лице,
такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% .”
Члан 12.
У Тарифном броју 114. додаје се Напомена, која гласи:
„НАПОМЕНА:
Ако је подносилац пријаве за признање топографије интегрисаног
кола физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу
умањеном за 50% .”
Члан 13.
У Тарифном броју 115, у Напомени, после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко
лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% .”
Члан 14.
У Тарифним бр. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127. и 128. додаје се Напомена,
која гласи:
„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% .”
Члан 15.
У Тарифном броју 132. додаје се Напомена, која гласи:
„НАПОМЕНА:
Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса
из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50% .”
Члан 16.
У Тарифном броју 145. став 10. број: „8.000” замењује се бројем: „1.000”.
У ставу 11. тачка 1) број: „6.500” замењује се бројем: „1.000”.
У тачки 2) број: „80.000” замењује се бројем: „16.000”.
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Члан 17.
У Тарифном броју 146. број: „2.620” замењује се бројем: „1.000”.
Члан 18.
За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог
закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене
обавезе, ако је то повољнијe за обвезника.
Члан 19.
Прво усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, стопом
раста трошкова живота, према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике, извршиће се за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на
снагу овог закона до 30. априла 2010. године, при чему се заокруживање врши тако што
се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет
динара.
Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком
утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.
Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана
примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

