ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 45/15 од 22. 05. 2015. године, на основу члана 28, став 3. Закона о
републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11и 70/11, 55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони и 57/14) и члана
73. став 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник
Републике Србије", бр.50/11) Влада Републике Србије објавила је усклађене динарске износе из Тарифе републичких
административних такси.
Усклађени динарски износи републичких административних такси примењују се од 01. 06. 2015. године.

износ таксе
у динарима
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
Општа такса на поднесак - захтев

300,00

Напомена - Такса из овог тарифног броја не плаћа се:
а) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;
б) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим
Законом

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа,
физичком лицу

1.460,00

Напомена - Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање
по раније поднетом захтеву;
Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа,
правном лицу, односно предузетнику

11.960,00

ТАРИФНИ БРОЈ 6.
Такса за жалбу органу, ако овим Законом није друкчије прописано

440,00

Напомена:
- Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог тарифног броја плаћа се
према броју решења која се оспоравају жалбом.
- Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан
орган из члана 2. овог Закона.

ТАРИФНИ БРОЈ 8.
Такса за ванредни правни лек

2.560,00

ТАРИФНИ БРОЈ 9.
За решење, ако овим Законом није друкчије прописано

500,00

Напомена:
- Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима
се решења уручује.
- Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за
одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. овог Закона.

ТАРИФНИ БРОЈ 11.
За уверење, односно потврду, ако овим Законом није друкчије прописано

600,00

Напомена:
На основни износ за издавање уверења, односно потврде већ је урачуната такса за захтев у износу од 300,00
динара;
-Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:
1. уверење, односно потврду коју орган издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи,
односно увиђају, ако су они били обавезни да писуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво
ради правдања изостанка са рада;

ТАРИФНИ БРОЈ 13.
За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим Законом није друкчије
прописано, по полутабаку оригинала

690,00

За препис акта, односно списа, које орган, на захтев странке, врши на страном језику, по
полутабаку оригинала

690,00

Напомена:
-На основни износ за препис акта већ је урачуната такса за захтев у износу од 290,00 динара;
- Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно
списа из меморије рачунара или из писаће машине.
- Полутабаком, у смислу овог Закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањи.
- Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територија АП КиМ, на основу
одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, таксу из става 1.
овог тарифног броја за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу умањеном за
70% од одговарајуће таксе.

ТАРИФНИ БРОЈ 15.
За разгледање списа код органа за сваки започети сат

350,00

ТАРИФНИ БРОЈ 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

260,00

ПУТНА ИСПРАВА, ПУТНИ ЛИСТ И ВИЗА - СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА

ТАРИФНИ БРОЈ 37.
За издавање путне исправе, путног листа, односно виза за стране држављане и за лица без држављанства, и
то за:
1. Издавање путног листа за странце

1.760,00

2. Издавање путне исправе за лица без држављанства

7.650,00

3. Издавање путне исправе за избеглице

3.840,00

4. Издавање транзитне визе (визе Б) на граничном прелазу за један транзит

4.430,00

5. Издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за један улазак, са роком
важења до 15 дана

16.020,00

6. Привремени боравак до три месеца

10.730,00

7. Привремени боравак преко три месеца до једне године

16.060,00

8. Привремени боравак преко једне године

25.410,00

За издавање одобрења, и то:
1. Одобрења страном држављанину да се може стално настанити у Републици Србији

11.690,00

2. Одобрење за летење цивилних ваздухоплова у ваздушном простору који се налази 300
метара од граничне линије

6.380,00

3. Осталих одобрења странцима за која овим тарифним бројем није друкчије прописано

6.420,00

За издавање, односно продужење и то:
1. Издавање привремене личне карте за странца
2. Издавање налепнице привременог боравка

4.250,00
400,00

3. Издавање налепнице за стално настањење

570,00

4. Издавање налепнице за обавезни боравак

1.760,00

5. Продужења рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 90 дана

16.020,00

За издавање граничне дозволе

11.390,00

За решење о отварању привременог граничног прелаза

22.810,00

За издавање сагласности за изградњу, односно за постављање објекта, односно за промену
намене објекта, односно за постављање инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног
прелаза

14.620,00

За издавање сагласности за обављање граничне контроле ван подручја граничног прелаза

14.620,00

За издавање сагласности за доношење просторног и урбанистичког плана за простор уз
граничну линију

11.390,00

ДРЖАВЉАНСТВО
ТАРИФНИ БРОЈ 39.
За решење о пријему у држављанство Републике Србије, за:
1.

Избегла, прогнана и расељена лица

2.

Остале случајеве пријема у држављанство

За решење о стицању држављанства Републике по међународним уговорима
За решење о утврђивању држављанства Републике
За захтев за упис у евиденције држављанства Републике
За решење о престанку држављанства Републике

990,00
17.700,00
9.000,00
990,00
2.220,00
31.250,00

Напомена:
-На основни износ за држављанство већ је урачуната такса за захтев у износу од 300,00 динара;
- За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно
на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незапосленог детета до
навршених 26 година живота) плаћа се прописана такса за једно решење.

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
ТАРИФНИ БРОЈ 40.
1.

За издавање возачке дозволе

700,00

2.

За издавање пробне возачке дозволе

700,00

3.

За издавање нове возачке дозволе (дупликат)

1.160,00

4.

За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат)

1.160,00

5.

За замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике Србије

8.080,00

6.

За издавање обавештења о стању броја казнених поена

700,00

7.

За захтев и пријаву возача у евиденцију

690,00

8.

За издавање међународне возачке дозволе

740,00

Напомена:
-На основни износ за издавање возачке дозволе већ је урачунат- такса за захтев у износу од 260,00 динара;

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
ТАРИФНИ БРОЈ 41.

1.

За издавање потврде о привременој регистрацији

2.190,00

2.

За издавање нове саобраћајне дозволе (дупликат)

2.330,00

3.

За издавање потврде о привременој регистрацији (дупликат)

2.330,00

4.

За издавање регистрационе налепнице (дупликат)

2.330,00

5.

За издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба“

6.

За доношење решења по захтеву за добијање овлашћења за издавање картонских
таблица за привремено означавање возила „Проба“

7.

За доношење решења по захтеву за добијање овлашћења за издавање регистрационе
налепнице

8.

За захтев и издавање одобрења за утискивање броја шасије и мотора

970,00
5.830,00
83.820,00
1.810,00

Напомена:
Наведен је укупан износ републичке административне таксе који обухвата таксу за захтев и таксу за решење
ИЗРАДА ПЕЧАТА
ТАРИФНИ БРОЈ 45.
За решење по захтеву за давање овлашћења за израду печата државних и других органа:

7.950,00

Напомена:
- На основни износ за давање овлашћења за израду печата државних и других органа већ је урачуната
такса за захтев у износу од 300,00 динара.

Члан 18.
ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ:
1)
2)
3)
4)
4а)
5)
6)

органи, организације и институције Републике Србије;
органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
организације обавезног социјалног осигурања;
установе основане од стране Републике Србије, аутономнох покрајина односно јединица самоуправе;
цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
Црвени крст Србије;
дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Члан 19.
НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА ЗА:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефундацију и
рефундацију јавних прихода;
списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
пријаве за упис у матичне књиге;
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 списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобађања као плаћања
јавних прихода;
списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се
уређује финансијска подршка породици са децом;
списе и радње у вези са предшколским и школским образовањем, образовањем студената, стручним
усавршавањем односно преквалификацијом;
списе и радње као и прилоге који се морају поднети уз захтев у вези са регулисањем војне обавезе;

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

списе и радње у поступку за сахрањивање;
поднеске упућене органима за представке и притужбе;
списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
поднеске јавном тужилаштву;
списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;
списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова за кандидовање;
списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом
за потврду о пријему захтева;
за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт;

У поступку код ДКП такса се не плаћа ни за:
1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана Републике Србије у иностранству и на заступање
држављана Републике Србије поводом мера које су противне међународним уговорима или начелима међународног
права, односно међународним обичајима;
2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше које
издају међународне организације које признаје Република Србија, под условом узајамности.

