Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Број: 434-02-8/2010-04
18.02.2010. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи («Службени гласник РС»,
бр. 79/05 и 101/07),
Министар финансија доноси
ОБЈАШЊЕЊЕ
у вези плаћања републичких административних такси
код издавања извода из матичних књига
који врше органи у Републици Србији
Према одредби члана 2. ст. 1. и 2. Закона о матичним књигама («Службени
гласник РС», број 20/09 – у даљем тексту: Закон о матичним књигама), матичне књиге
су основне службене евиденције о личном стању грађана. О личном стању грађана воде
се: матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих (у даљем
тексту: матичне књиге).
Одредбом члана 6. став 1. Закона о матичним књигама прописано је да се
послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у
области матичних књига поверавају општинама, односно градовима, односно граду
Београду.
Одредбом члана 2. Закона о републичким административним таксама
("Службени гласник РС", бр. 43/03, ...... 54/09 – у даљем текту: Закон) прописано је да
се за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код органа,
плаћају таксе по одредбама тог закона. Износи такси прописани су Тарифом. Тарифа
садржи Одељак А и Одељак Б. У Одељку А Тарифе прописане су таксе које се плаћају
за списе и радње органа у Републици Србији.
Органи јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске
аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа,
привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења
(члан 1а тачка 3) Закона).
Обвезник таксе јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања
управног, односно другог поступка код органа (члан 3. став 1. Закона).

Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје за захтеве – у
тренутку њиховог подношења (члан 5. тачка 1) Закона).
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавeзе, ако Законом није друкчије
прописано (члан 6. став 1. Закона).
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.
Према одредби члана 11. став 1. Закона, такса се плаћа у прописаном износу за
захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, ако
Законом није друкчије прописано.
Одредбом члана 1а тачка 1) Закона прописано је да „захтев” јесте предлог,
пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно
саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим се покреће
поступак код органа.
Такса у Републици Србији се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних
прихода. Приход од такси прописаних Законом припада буџету Републике Србије (члан
16. ст. 1. и 3. Закона).
Тарифом републичких административних такси, Одељак А, Тарифни број 1.
прописана је такса за захтев у износу од 200 динара. Према тачки 2) Напомене уз тај
тарифни број, такса из Тарифног броја 1. не плаћа се када је издавање списа, односно
вршење радње по том захтеву, ослобођено плаћања таксе у складу са Законом.
Одељком А Тарифе, Тарифни број 221. прописано је да се за изводе из матичних
књига на домаћем обрасцу плаћа републичка административна такса у износу од 90
динара, а за изводе из матичних књига намењених иностранству 260 динара. Према
Напомени уз тај тарифни број, избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и
расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују
свој статус, таксу из тог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе
прописане тим тарифним бројем.
Дакле, када избегло или прогнано лица са територије бивше СФРЈ, односно
расељено лице са територије АПКМ (које одговарајућим исправама докаже свој статус)
поднесе захтев (у писменој форми или се усмено обрати) надлежном органу у
Републици Србији за издавање једног извода из матичних књига на домаћем обрасцу,
републичку административну таксу плаћа за захтев (у износу од 200 динара) и за извод
(у износу од 27 динара) што укупно износи 227 динара на име обавезе по основу
републичке административне таксе, осим у случајевима за које је чланом 19. став 1. тач.
1) до 15) Закона прописано право на ослобођење од плаћања ове таксе.
Када избегло или прогнано лица са територије бивше СФРЈ, односно расељено
лице са територије АПКМ (које одговарајућим исправама докаже свој статус) поднесе
захтев (у писменој форми или се усмено обрати) надлежном органу у Републици
Србији за издавање једног извода из матичних књига намењен иностранству,
републичку административну таксу плаћа за захтев (у износу од 200 динара) и за извод

(у износу од 78 динара) што укупно износи 278 динара на име обавезе по основу
републичке административне таксе, осим у случајевима за које је чланом 19. став 1. тач.
1) до 15) Закона прописано право на ослобођење од плаћања ове таксе.
Када друго физичко лице (лице које нема статус избеглог, односно прогнаног
лица са територије бивше СФРЈ, односно расељеног лица са територије АПКМ)
поднесе захтев (у писменој форми или се усмено обрати) надлежном органу у
Републици Србији за издавање једног извода из матичних књига на домаћем обрасцу,
републичку административну таксу плаћа за захтев (у износу од 200 динара) и за извод
(у износу од 90 динара) што укупно износи 290 динара на име обавезе по основу
републичке административне таксе, осим у случајевима за које је чланом 19. став 1. тач.
1) до 15) Закона прописано право на ослобођење од плаћања ове таксе.
Када друго физичко лице (лице које нема статус избеглог, односно прогнаног
лица са територије бивше СФРЈ, односно расељеног лица са територије АПКМ)
поднесе захтев (у писменој форми или се усмено обрати) надлежном органу у
Републици Србији за издавање једног извода из матичних књига намењен
иностранству, републичку административну таксу плаћа за захтев (у износу од 200
динара) и за извод (у износу од 260 динара) што укупно износи 460 динара на име
обавезе по основу републичке административне таксе, осим у случајевима за које је
чланом 19. став 1. тач. 1) до 15) Закона прописано право на ослобођење од плаћања ове
таксе.
Дакле, на висину таксене обавезе није од утицаја врста матичних књига из којих
се извод издаје (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига
умрлих).
Имајући у виду висину таксе која се плаћа за препис аката код органа из
Тарифног броја 13, ако се на један захтев обвезника извод из матичних књига издаје у
више примерака, за други и сваки следећи примерак извода плаћа се такса као за први
примерак.
Према одредби члана 19. став 1. тач. 1) до 15) Закона, не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних
прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим
исправама и службеним евиденцијама;
4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз
пријаве;
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у
поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода,
биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за
остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања
јавних прихода;
6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,
односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици
са децом;

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и
образовањем,
образовањем
студената,
стручним
усавршавањем,
односно
преквалификацијом;
8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са
регулисањем војне обавезе;
9) списе и радње у поступку за сахрањивање;
10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;
11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права
по том основу;
12) поднеске јавном тужилаштву;
13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним
уговором;
14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких
спискова, као и спискова за кандидовање.
Када таксена обавеза постоји, такса се плаћа у тренутку подношења захтева за
издавање извода из матичне књиге, на прописани уплатни рачун број 840-74222184357.
Када за издавање извода из матичних књига постоји право на таксено
ослобођење, у изводу који се издаје без плаћања таксе мора се означити сврха издавања
и основ ослобођења од плаћања таксе. Такав извод може се користити само за сврху за
коју је издат.
Напомињемо да се, сагласно одредби члана 28. Закона и одредби члана 27.
Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
(«Службени гласник РС», број 5/09), динарски износи такси из Одељка А Тарифе
усклађују са стопом раста трошкова живота, а усклађени динарски износи примењују
се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у «Службеном гласнику
Републике Србије».
Према томе, такса за издавање извода из матичних књига плаћаће се у напред
наведеним динарским износима до првог дана наредног месеца у односу на месец у
коме су у «Службеном гласнику Републике Србије» објављени усклађени износи
републичких административних такси, за усклађивање извршено за период од 1.
фебруара 2009. године до 30. априла 2010. године.
Такође, сагласно одредби члана 9. став 2. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06), јединица локалне самоуправе не
може увести локалну административну таксу за списе и радње из надлежности органа
за које је законом којим се уређују републичке административне таксе прописано
плаћање републичких административних такси.
П.О. МИНИСТРА,
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Вук Ђоковић

