
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

            I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. 

тач. 15. и 16. Устава Републике Србије, према којима Република Србија уређује и 

обезбеђује, између осталог, финансирање остваривања права и дужности Републике 

Србије, утврђених Уставом и законом, као и рад републичких органа. 

 

                       II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

   

 • Проблеми које би Закон требало да реши, односно циљеви који се                            

Законом постижу 

  

 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби за усаглашавањем 

предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се 

рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим пословима у оквиру 

надлежности органа, измени списа и радњи, односно престанку основа за вршење 

појединих списа и радњи за које је сада прописана такса, а које су инициране од стране 

надлежних органа.  

  У периоду од последњих измена и допуна Закона о републичким 

административним таксама („Службени гласник РС”, број 50/11 и „Службени гласник 

РС”, бр. 93/12 и 65/13-др. закон), донет је одређени број прописа у чијем спровођењу се 

врше радње, односно доносе списи за које се републичке административне таксе плаћају. 

С тим у вези, одређени број министарстава доставио је иницијативе за измену и допуну 

Закона о републичким административним таксама, и то: Министарство унутрашњих 

послова, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и др. 

 Министарство унутрашњих послова, у циљу доследне примене Закона о 

путним исправама („Службени гласник РС”, бр. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 и 62/14), 

предложе да се у Одељку А Тарифе републичких административних такси (у даљем 

тексту: Тарифе), брише Тарифни број 38. којим су прописане републичке 

административне таксе за списе и радње код органа у вези са издавањем виза које се 

издају држављанима Републике Србије и које представљају одобрење за путовање грађана 

у иностранство, а уносе се у путну исправу, у прописаним случајевима (виза „Б” - која се 

издаје за бродарску и поморску књижицу, виза „М” – која се издаје на основу 

међународног споразума и виза „Ц” која се издаје на путну исправу службеног особља). 

Правни основ садржан је у Закону о изменама и допунама Закона о путним исправама 

(„Службени гласник РС”, број 62/14) којим су укинуте поморска и бродарска књижица 

снабдевена визом, као врста путне исправе, као и виза на путну исправу службеног особља у 

међународном саобраћају издата на основу међународног уговора. 

 Поред тога, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), као и подзаконских аката 

донетих на основу тог закона, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 42. Одељка А 



Тарифе, тако што се бришу ст. 1. и 2. тог тарифног броја. Наиме, од 25. октобра 2012. године 

стари Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82, 

15/84, 5/86 и 21/90 и „Службени гласник РС”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 25/97) и 

подзаконски акти: Правилник о условима за рад центара за обуку возача („Службени 

гласник СРС”, бр. 2/83 и 29/86 - одлука УСС) и Правилник о наставном плану и програму 

центара за обуку возача и евиденцијама које ти центри воде („Службени гласник СРС”, 

број 2/83 и „Службени гласник РС”, број 14/97), престали су да се примењују и то 

министарство не решава по захтевима за давање сагласности на наставни план и програм 

за обуку кандидата за возаче моторних возила и возаче трактора и не доноси решења по 

захтеву за утврђивање испуњености услова за рад центра за обуку возача, а за које акте су 

наведеним тарифним бројем прописане таксе. 

 Такође, с тим у вези, предлаже се измена досадашњег става 3. тог тарифног 

броја, у смислу усаглашавања списа и радњи које орган доноси, односно врши са 

одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Правни основ садржан је у 

одредби члана 207. став 1. тог закона којом је прописано да оспособљавање кандидата за 

возаче, може да обавља само привредно друштво или средња стручна школа у својој 

организационој јединици, који испуњавају прописане услове и који за то добију дозволу. 

Дозволу из става 1. тог члана издаје Министарство унутрашњих послова. С тим у вези, 

предлаже се да се такса пропише за решење по захтеву за утврђивање испуњености 

услова за издавање дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче. Предложе 

се и додавање напомене уз тај тарифни број којом је прописано да се за решење по захтеву 

за утврђивање испуњености услова приликом промене полигона, учионице, односно 

места извођења полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, 

плаћа такса у износу од 50% од таксе прописане ставом 1. тог тарифног броја. 

 Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 43. Одељка А 

Тарифе, и то измена досадашњег става 2. (који постаје став 1.) и брисање ст. 1, 3. и 4. тог 

тарифног броја. Правни основ за измену става 2. тог тарифног броја садржан је у одредби 

члана 255. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима којом је прописано да је 

технички преглед возила делатност од општег интереса, коју може да обавља само 

привредно друштво које испуњава прописане услове и које за то добије овлашћење. 

Предлаже се прописивање таксе за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова 

за давање овлашћења за вршење техничког прегледа возила. Одредбом члана 255. став 4. 

тог закона прописано је да овлашћење из става 1. тог члана издаје Министарство 

унутрашњих послова. Правни основ за брисање ст. 3. и 4. тог тарифног броја садржан је у 

Правилнику о испитивању возила („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 

40/14, 140/14 и 18/15) који је ступио на снагу 11. фебруара 2012. године, а примењује се по 

истеку једне године од дана ступања на снагу (од 11. фебруара 2013. године) и одредбама чл. 

249. и 250. Закона о безбедности саобраћаја на путевима којим су послови испитивања возила 

поверени Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 Такође, предлаже се да се после Тарифног броја 43. Одељка А Тарифе, додају 

нови Тарифни бр. 43а, 43б, 43в и 43г за нове списе и радње код органа у складу са Законом о 

приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) и Законом о детективској 

делатности („Службени гласник РС”, бр. 104/13), а које су у надлежности Министарства 

унутрашњих послова. Правни основ за прописивање новог Тарифног броја 43а садржан је у 

одредбама члана 13. Закон о приватном обезбеђењу и одредбама чл. 2. ст. 1, 2. и 3. Правилника 

о ближим условима које морају да испуне првна и физичка лица за спровођење стручне обуке 



за вршење послова приватног обезбеђења („Службени гласник РС”, бр. 117/14). С тим у вези, 

предложени су списи и радње за издавање три врсте овлашћења за спровођење стручне обуке 

лица која врше послове приватног обезбеђења. У напомени тог тарифног броја предложено је 

да се истовременим подношењем захтева за добијање више овлашћења плаћа само једна, 

највиша прописана такса (процењено је да се прописани услови утврђују у једном поступку, 

користећи исте ресурсе, те да ће се трошкови органа приликом спровођења поступка 

надокнадити наплатом највише прописане таксе). 

 Предложеним новим Тарифним бројем 43б прописују се таксе за списе и радње 

за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику, као и физичком лицу за вршење 

послова приватног обезбеђења, у складу са Законом о приватном обезбеђењу. Правни основ 

садржан је у одредбама чл. 9, 10, 11. и 12. Законом о приватном обезбеђењу. 

 Такође, предлажу се нови  Тарифни бр. 43в и 43г за нове списе и радње код 

органа у складу са Законом о детективској делатности, који су у надлежности Министарства 

унутрашњих послова. Наиме, Тарифним бројем 43в предложено је прописивање таксе за 

издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику за обављање детективске делатности, 

као и издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских послова. Тарифним бројем 43г 

предложено је прописивање таксе за пријаву за похађање обуке и оспособљавања лица за 

вршење детективских послова, као и таксе за пријаву за полагање стручног испита за детектива. 

Правни основ садржан је у одредбама чл. 4, 5, 6, 7. и 9. Законом о детективској делатности. 

 Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 46. у циљу 

усклађивања са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 

20/15), у смислу допуне става 1. тач. 2) и 6), као и додавања става 2. Правни основ садржан је у 

одредбама чл. 25, 27, 32, 38. и 39. Закона о заштити од пожара. Одредбом члана 27. став 5. тог 

закона прописано је да се на План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља 

сагласност Министарства. Одредбом члана 25. став 1. тог закона прописано је да се за 

обављање послова из члана 24. тог закона може уговором ангажовати привредно друштво 

односно друго правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства за 

обављање тих послова, а одредбама члана 24. тог закона прописано је организовање заштите од 

пожара према угрожености од пожара. Одредбом члана 32. тог закона прописно је, између 

осталог, да Главни пројект заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго 

правно лице које има овлашћење Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара 

и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара. Одредбама члана 38. 

ст. 1, 2, и 3. прописано је, између осталог, да пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара у одређеним објектима обавља привредно друштво односно друго правно 

лице које испуњава одређене услове за добијање овлашћења за обављање наведених послова, а 

Министар прописује, између осталог, ближе услове за добијање овлашћења за обављање тих 

послова. Одредбама члана 39. прописани су послови пројектовања и извођења посебних 

система и мера заштите од пожара, те се предлаже такса за решење из области заштите од 

пожара које се доноси по захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу 

за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од 

пожара, како би се омогућило правном лицу које је добило овлашћење за обављање једног 

или неколико послова из члана 39. тог закона, да се у новом поступку посебним захтевом 

обрати надлежном органу за издавање решења којим се проширује обим издатог 

овлашћења за обављање послова из члана 39. тог закона.   
 Такође, предлаже се допуна Тарифног броја 46а тако што се уводе таксе за 

прописане нове списе и радње код органа у вези издавања услова од стране имаоца јавних 



овлашћења у области заштите од пожара, које су у надлежности Министарства унутрашњих 

послова, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Законом о 

заштити од пожара. Правни основ за новопрописане списе и радње садржан је у одредбама чл. 

8б и 54. Закона о планирању и изградњи, одредбама члана 33. Закона о заштити од пожара 

(којима су, између осталог, прописани објекти за које се, приликом изградње, даје сагласност на 

техничку документацију у погледу мера заштите од пожара) и одредбама члана 16. Уредбе о 

локацијским условима („Службени гласник РС”, број 35/15) којима су прописани услови у 

погледу мера заштите од пожара и експлозија. 

 Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 47. тако што се 

предлаже брисање тачке 1) у ставу 1. и става 2. тог тарифног броја у вези са давањем 

овлашћења за вршење послова унапређења заштите од пожара, јер су важећим Законом о 

заштити од пожара ти списи и радње укинути, а били су предмет Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник СРС”, број 37/88 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 

101/05) који више није на снази, као и брисање тачке 3) којом је прописана такса за решење 

која се доноси по захтеву за вршење организоване стручне наставе за полагање стручних 

испита у области превоза опасних материја сходно одредбама Закона у транспорту 

опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10) с обзиром да издавање наведеног решења 

више није у надлежности Министарства унутрашњих послова. Такође, предлаже се измена 

тачке 7) у ставу 1. тог тарифног броја, у смислу прописивања нових списа и радњи у вези са 

контролисањем инсталација и уређаја у складу са Законом о заштити од пожара. Правни основ 

садржан је у одредбама члана 44. Законом о заштити од пожара, којим је прописано, између 

осталог, да се исправност инсталација и уређаја у области заштите од пожара прописаних тим 

чланом мора контролисати о стране овлашћеног правног лица, а Министар прописује посебне 

услове за давање и одузимање овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебне 

услове техничке опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о 

контролисању као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који обављају 

послове контролисања из става 1. тог члана. Такође, у ставу 1. тог тарифног броја прописани 

су нови списи и радње за давање сагласности на програм основне обуке запослених из области 

заштите од пожара. Правни основ садржан је у члану 53. став 3. Закона о заштити од пожара. 

 Такође, с тим у вези, предлаже се да се постојећи став 3. Тарифног броја 47, 

замени прописивањем таксе за нове списе и радње, и то: за издавање лиценце за израду Главног 

пројекта заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и 

мера заштите од пожара, као и да се пропише нова такса за издавање дупликата предметних 

лиценци. Правни основ садржан је у чл. 32. и 38. Закона о заштити од пожара и Правилнику о 

полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног 

пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Службени гласник 

РС”, бр. 21/12 и 87/13). 

 Министарство рударства и енергетике, у циљу доследне примене Закона о 

рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11), предлаже измену 

и допуну Тарифног броја 135. у смислу да се у ставу 3. пропише такса за нови спис и радњу, и 

то: за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних 

сировина. Правни основ садржан је у одредбама члана 65. став 2. тачка 5) и члана 82. Закона о 

рударству и геолошким истраживањима. Наиме, рударски радови по рударском пројекту на 

истраживању чврстих минералних сировина изводе се на основу одобрења које се издаје 

решењем органа који је издао одобрење за геолошка истраживања односно одобрење за 



експлатацију, а уз захтев за издавање одобрења доставља се, између осталог, и доказ о плаћеној 

републичкој администартивној такси. 

              Такође, предлаже се да се у Тарифном броја 135. став 3. после тачке 13) додају 

тач. 14) и 15) којим би се прописале таксе за нове списе и радње код органа и то: за издавање 

одобрења за пренос одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина, као и за 

издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање минералних сировина и подземних 

вода. Правни основ садржан је у одредбама члана 9. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима. С тим у вези, предлаже се и додавање напомене у том тарифном броју, којом 

се прописује да ако се поднесе захтев за издавање одобрења за смањење експлоатационог поља, 

плаћа такса у износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 13) тог тарифног броја, с 

обзиром да се у пракси често јавља потреба за изменом површине захваћене експлоатационим 

пољем, и то проширењем или смањењем експлоатационог поља.  

 Поред тога, предлаже се да се у ставу 3. у постојећој тачки 8) тог тарифног броја, 

бришу речи: „гасовода и” чиме се врши усаглашавање са одредбма члана 25. Закона о 

цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији угљоводоника 

(„Службени гласник РС”, број 104/09), јер појам унутрашњих гасних инсталација, у складу са 

тим законом, подразумева и гасоводе. 

 Такође, с тим у вези, предлаже се брисање Тарифних бр. 136, 137. и 138. Одељка 

А Тарифе. Наиме, даном ступања на снагу Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних 

угљоводоника и дистрибуцији угљоводоника (24. децембра 2009. године), престао је да важи 

Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени лист СРЈ”, број 

29/97), те је престао правни основ за наплату такси прописаних тим тарифним бројевима. 

 Поред тога, предлаже се да списи и радње који су прописани Тарифним бр. 187. 

и 202. у оквиру Главе XXIII. Списи и радње у области животне средине, бришу и преместе у 

оквиру Главе XV. Списи и радње у област геологије, рударства и енергетике, и то тако што се у 

тој глави додају нови Тарифни бр. 135а и 135б. Правни основ садржан је у чл. 21, 22, 30, 32, 45. 

и 46. Закона о рударству и геолошким истраживањима којима су дефинисана примењена 

геолошка истраживања која обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања, између 

осталог, и ресурса и резерви подземних вода. Одредбама чл. 30. и 46. тог закона дефинисано је, 

између осталог, да решење о одобрењу за примењена геолошка истраживања издаје Министар, 

као и да се ресурси и резерве подземних вода утврђују потврдом о ресурсима и резервама која 

се издаје решењем надлежног органа на захтев носиоца истраживања. 

            Такође, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 139. у циљу усаглашавања 

са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС”, 145/14). Предлаже се прописивања 

таксе за решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката, као и 

такса за решење којим се продужава важност енергетске дозволе. Досадашњим решењем била 

је приписана једна такса за оба ова списа. Правни основ садржан је у чл. 30, 32. и 35. тог закона. 

Одредбама члана 30. Закона о енергетици  прописано је, између осталог, да се енергетска 

дозвола прибавља само за изградњу објеката наведених у том члану, те је ступањем на снагу 

тог закона, престала обавеза прибављања енергетских дозвола за реконструкцију објеката 

наведених у том члану. Стога се предлаже брисање дела текста који се односи на 

реконструкцију енергетских објеката. 

 Поред тога, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 140. Правни основ 

садржан је у члану 22. Закона о енергетици, којим је прописано, између осталог, да уз 

захтев за издавње лиценце, подносилац захтева прилаже доказе о испуњености услова из 

тог члана, а доказ о испуњености услова из став 1. тач. 3) и 4) тог члана  и став 3. тог члана 



је извештај надлежног инспектора или други документ прописан актом Министра из члана 

27. став 7. тог закона. Одредбама члана 28. тог закона прописан је правни основ за 

додавање новог става 2. у Тарифном броју 140. Наиме, доказ о испуњености услова из став 

2. тог члана је извештај надлежног инспектора који се прилаже уз захтев за издавање 

Сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе. 

 Такође, предлаже се прописивање такси за нове списе и радње код 

надлежног органа у циљу усклађивања са одредбама Закона о енергетици. С тим у вези 

предлаже се да се додају нови Тарифни бр. 140а, 140б и 140в. Правни основ за Тарифни 

број 140а је чл. 100, 101, 102, 106, 239. 240, 245. и 246. Закона о енергетици. Правни основ 

за Тарифни број 140б је чл. 167. и 288. Закона о енергетици. Правни основ за Тарифни 

број 140в је члан 28. Закона о енергетици. 

 Поред тога, предлаже се измена Тарифног броја 141. прописивањем такси за 

списе и радње из надлежности органа, у циљу усаглашавања са одредбама Закона о 

енергетици. Правни основ садржан је у одредбама чл. 70, 71. и 72. Закона о енергетици. 

Наиме, одредбом члана 72. ст. 1. тог закона прописано је да статус повлашћеног 

произвођача, статус привременог повлашћеног произвођача и статус произвођача из 

обновљивих извора, утврђује Министарство решењем у року од 30 дана од дана 

подношења захтева.  

 Такође, предлаже се измена Тарифног броја 142. којим би се прописале таксе 

за нове списе и радње у надлежности органа, у циљу усклађивања са одредбама Закона о 

ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, 25/13). У ст. 1, 2, 3. и 4. тог 

тарифног броја предложено је прописивање таксе за полагање испита за енергетског менаџера, 

односно за полагање испита за обављање полова овлашћеног енергетског саветника, односно за 

издавање уверења о положеном испиту за енергетског менаџера, односно за издавање уверења 

о положеном испиту за обављање послова овлашћеног енергетског саветника. Правни основ 

садржан је у чл. 29, 30. и 32. Закона о ефикасном коришћењу енергије. Наиме, чланом 32. 

став 3. тог закона прописано је да се за полагање испита и издавање уверења из става 2. 

тог члана плаћа републичка административна такса. У ст. 5. и 6. тог тарифног броја 

предложено је прописивање таксе за издавање лиценце за обављање послова енергетског 

менаџера, односно за издавање, односно продужење лиценце за обављање послова овлашћеног 

енергетског саветника. Правни основ садржан је чл. 33. и 35. Закона о ефикасном коришћењу 

енергије. 

                      Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре предлаже да се 

после Тарифног броја 157. Одељка А Тарифе дода нови Тарифни број 157а којим би се 

прописале таксе за списе и радње који се односе на међународне и међудржавне водне 

путеве, у циљу усаглашавања са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 

водама („Службени гласник РС”, бр.73/10, 121/12 и 18/15). Правни основ за тачку 1) 

предложеног Тарифног броја 157а садржан је у члану 17. став 2. тачка 1) Закона о 

пловидби и лукама на унутрашњим водама, којим је прописано да у оквиру своје 

надлежности Дирекција обавља управне послове, између осталог, даје услове из члана 37. 

став 1, односно члана 37а став 1. тог закона, а који се прибављају у оквиру обједињене 

процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу, која је 

прописана законом којим се уређује планирање и изградња. Правни основ за тач. 2) и 3) 

предложеног Тарифног броја 157а је садржану у члану 89. став 3. тачка 3), чл. 114, 117. 

тачка 21) и члану 118. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), као и 

члану 5. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини 



мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 116/12 и 

58/14). 

 Поред тога, предлаже се да се после Главе XVIII. Списи и радње у области 

ваздушне пловидбе и Тарифног броја 162. дода Глава XVIIIа Списи и радње у области 

транспорта опасног терета и Тарифни број 162а. Правни основ за прописивање такси за 

предметне списе и радње, које су у надлежности Управе за транспорт опасног терета, је 

садржан у одредбама члана 10. тач. 4), 5), 13), 23) и 32) и члана 30. ст. 1, 2. и 5. Закона о 

таранспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10). 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја предлаже допуну 

Тарифног броја 172. Одељка А Тарифе, тако да се пропише такса за издавање одобрења другој 

организацији раду стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања 

одраслих, за сваки програм, односно активност образовања одраслих. Правни основ садржан је 

у члану 17. ст. 2. и 4. и члану 18. Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС”, број 

55/13). 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предлаже 

допуну Тарифног броја 209. Одељка А Тарифе, тако да се пропише такса и за решење по 

захтеву за утврђивање испуњености услова за пружање услуга дневног боравка, помоћи у кући, 

свратишта, личног пратиоца детета, становања уз подршку, персоналне асистенције. Правни 

основ садржан је у одредбама чл. 40, 176. и 178. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС”, број 24/11) и Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 42/13). 

По одобрењу државног секретара, предлаже се допуна члана 19. тачка 6) 

Закона о републичким административним таксама, да се такса не плаћа за списе и радње у 

поступку остваривања права жртава породичног насиља. 

 Поред тога, предлаже се допуна Тарифног броја 2. Одељка А Тарифе тако да 

се пропише такса за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 

републичких прописа и физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља 

делатност слободне професије, уређену посебним прописом. Циљ ове измене је 

изједначавање тих лица са правним лицима, односно предузетницима у случајевима када 

плаћају таксу прописану Тарифним бројем 2. Одељка А Тарифе. Правни основ садржан је у 

члану 83. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14-

др.закон и 5/15)  и члану 38. Закона о адвокатури („Службени гласник РС”, број 31/11) којим 

је прописано да је адвокат дужан да на приход остварен по основу обављања адвокатске 

службе, плаћа порез у складу са пореским прописима, мада је Законом о адвокатури, 

адвокат дефинисан као физичко лице које је уписано у именик адвоката и положило 

адвокатску заклетву и бави се адвокатуром као независном и самосталном службом 

пружања правне помоћи физичким и правним лицима.   

  • Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона 

   

  Имајући у виду да је реч о елементима система и политике јавних прихода 

који су уређени законом, измене и допуне тих елемената не могу се решити доношењем 

подзаконских аката, односно предузимањем других мера у оквиру послова државне 

управе. 

  Постизање планираних циљева могуће је једино остварити изменама и 

допунама закона. 

 



  • Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 

 

  Доношење овог закона је најбољи начин за решавање проблема, из разлога 

што се ради о законској материји коју је једино и могуће мењати и допуњавати 

одговарајућим изменама и допунама закона. 

  Поред тога, уређивањем материје републичких административних такси 

Законом, даје се допринос правној сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у 

вођењу таксене политике. Наиме, закон је општи правни акт који се објављује и који 

ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој ситуацији, чиме се 

постиже транспарентност у његовој примени.  

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

Уз члан 1.  

Предлаже се допуна члана 19. тачка 6) Закона о републичким 

административним таксама, да се такса не плаћа за списе и радње у поступку остваривања 

права жртава породичног насиља. 

 

Уз члан 2. 

Предлаже се допуна Тарифног броја 2. став 2. Одељка А Тарифе, у смислу 

прецизирања предметне одредбе, а у циљу отклањања недоумице у тумачењу плаћања 

таксе лица уписана у посебан регистар, које обављају делатност слободне професије, у 

складу са посебним законом. Прецизирање одредбе да се за захтев за давање тумачења, 

објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа за лица уписана у 

посебан регистар, предлаже се с обзиром да захтеви које подносе наведена лица захтевају 

комплексну обраду у односу на грађане као физичка лица. 

 

Уз члан 3. 

Овим чланом предлаже се брисање Тарифног броја 38. Одељка А Тарифе у 

циљу доследне примене Закона о путним исправама. Наиме, Законом о изменама и 

допунама Закона о путним исправама („Службени гласник РС”, број 62/14) укинуте 

поморска и бродарска књижица снабдевена визом, као врста путне исправе.   

 

Уз чл. 4. и 5. 

У циљу усаглашавања са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, 

путевима („Службени гласник PC”, бр. 41/09. 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), као и да су 

престали да се примењују Правилник о условима за рад центара за обуку возача 

(„Службени гласник СРС”, бр. 2/83 и 29/86 - одлука УСС) и Правилник о наставном плану 

и програму центара за обуку возача и евиденцијама које ти центри воде („Службени 

гласник СРС”, број 2/83 и „Службени гласник РС”, број 14/97), као и да Министарство 

унутрашњих послова не решава по захтевима за давање сагласности на наставни план и 

програм за обуку кандидата за возаче моторних возила и возаче трактора и не доноси 

решења по захтеву за утврђивање испуњености услова за рад центра за обуку возача, а за 



које акте су наведеним тарифним бројевима прописане таксе, предложе се да се у Одељку 

А Тарифе, у Тарифном броју 42. бришу ст. 1. и 2. Поред тога, у циљу терминолошког 

усклађивања назива списа и радњи кoje орган доноси, односно врши са одредбама са 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, предлаже се да се у досадашњем ставу 3. 

Тарифног броја 42. речи: „за дозволу за обављање оспособљавања кандидата за возач” 

замене речима: „за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за издавање 

дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче”, с обзиром да је чланом 207. 

став 1. тог. закона прописано да оспособљавање кандидата за возаче може да обавља само 

привредно друштво или средња стручна школа у својој организационој јединици, који 

испуњавају прописане услове и који за то добију дозволу, као и додавање Напомене уз тај 

тарифни број којом је прописано да се за решење по захтеву за утврђивање испуњености 

услова приликом промене полигона, учионице, односно места извођења полигонске 

радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, плаћа се такса у износу од 

50% од таксе прописане ставом 1. овог тарифног броја. 

Такође, предлаже се измена и допуна Тарифног броја 43. Одељка А Тарифе, 

и то брисање ст. 1, измена досадашњег става 2. који постаје став 1, као и брисање ст. 3. и 4. 

тог тарифног броја. Правни основ садржан је у члана 255. ст. 1. и 4. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, којим је прописано да је технички преглед возила делатност од 

општег интереса, коју може да обавља само привредно друштво које испуњава прописане 

услове и које за то добије овлашћење (овлашћење издаје Министарство унутрашњих 

послова). 

 

Уз члан 6. 

Овим чланом предлаже се да се после Тарифног броја 43. Одељка А Тарифе 

додају Тарифни бр. 43а, 43б, 43в и 43г, за нове списе и радње код органа у смислу 

усаглашавања са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 

42/15) и Законом о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 104/13). 

С тим у вези, предложен је нови Тарифни број 43а, за издавање три врсте 

овлашћења за спровођење стручне обуке, као и да се истовременим подношењем захтева 

за добијање више овлашћења плаћа само једна, највиша прописана такса (процењено је да 

се прописани услови утврђују у једном поступку, користећи исте ресурсе, те да ће се 

трошкови органа приликом спровођења поступка надокнадити наплатом највише 

прописане таксе). Правни основ садржан је у члану 13. Закона о приватном обезбеђењу и 

члану 2. ст. 1, 2. и 3. Правилника о ближим условима које морају да испуне правна и физичка 

лица за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења. 

Предложеним новим Тарифним бројем 43б прописују се таксе за списе и 

радње за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику и физичком лицу за 

вршење послова приватног обезбеђења, у складу са Законом о приватном обезбеђењу. 

Правни основ садржан је у чл. 9, 10, 11. и 12. Закона о приватном обезбеђењу. 

У циљу доследне примене Закона о детективској делатности предлажу се 

нови Тарифни бр. 43в и 43г, за нове списе и радње код органа у складу са тим законом, 

који су у надлежности Министарства унутрашњих послова. Наиме, предложено је 

прописивање таксе за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику, као и 

физичком лицу за обављање детективске делатности односно вршење детективских 

послова, као и обука оспособљавања за вршење детективских послова која је, сагласно 

Закону о детективској делатности, један од услова за стицање лиценце за вршење 



детективских послова, а што је у складу са чл. 4, 5, 6, 7. и 9. Закона о детективској 

делатности.  

 

Уз чл. 7, 8. и 9. 

Предлаже се измена и допуна Тарифног броја 46. Одељка А Тарифе у циљу усклађивања 

са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС” бр. 111/09 и 20/15), у смислу 

допуне става 1. тач. 2) и 6), као и додавање става 2. Правни основ садржан је у чл. 25, 27, 32, 

38, 39, 44. и 53. Закона о заштити од пожара. Наиме, чланом 27. став 5. тог закона 

прописано је да се на План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља 

сагласност Министарства, чланом 25. став 1. истог закона прописано је да за обављање 

послова из члана 24. може се уговором ангажовати привредно друштво односно друго 

правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење Министарства за 

обављање тих послова, а чланом 32. предвиђено је, између осталог, да Главни пројекат 

заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице које је 

уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације, 

које има овлашћење Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара. Чланом 

38. ст. 1, 2. и 3. тог закона прописано је, између осталог, да пројектовање и извођење посебних 

система и мера заштите од пожара у одређеним објектима  обавља привредно друштво односно 

друго правно лице које испуњава  одређене услове за добијање овлашћења за обављање 

наведених послова, а Министар прописује, између осталог, ближе услове за добијање 

овлашћења за обављање тих послова. Одредбама члана 39. прописани су послови пројектовања 

и извођења посебних система и мера заштите од пожара, те се предлаже такса у случају када 

правно лице поднесе захтев за издавање решења којим се проширује обим издатог овлашћења 

за обављање послова из члана 39. тог закона.    

Поред тога, предлаже се допуна Тарифног броја 46а, за нове списе и радње 

код органа у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09-иправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 

145/15), а у вези издавања услова имаоца јавних овлашћења у области заштите од пожара, који 

су у надлежности Министарства унутрашњих послова. Правни основ за новопрописане списе и 

радње садржан је у чл. 8б и 54. Закона о планирању и изградњи, члану 33. Закона о заштити од 

пожара којим су прописани основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и 

изградње и члану 16. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС”, број 35/15) 

којим су прописани услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија. Наиме, предложена 

допуна се односи на списе и радње, за захтев за издавање услова у погледу мера заштите од 

пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим 

течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама и за захтев за издавање 

услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу објеката за које је прописана 

обавеза давања сагласности на техничку документацију. 

Такође, у Тарифном броју 47. став 1. у Одељку А Тарифе предлажено је 

брисање тачке 1) и става 2. тог тарифног броја, с обзиром да су послови унапређења заштите 

од пожара били предмет Закона о заштити од пожара („Службени гласник СРС”, број 37/88 

и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) који више није на снази, као и 

брисање тачке 3) којом је прописана такса за решење која се доноси по захтеву за вршење 

организоване стручне наставе за полагање стручних испита у области превоза опасних 

материја сходно одредбама Закона у транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, 

број 88/10) с обзиром да издавање наведеног решења више није у надлежности Министарства 



унутрашњих послова. Предлаже се измена тачке 7) тог тарифног броја у смислу 

усаглашавања са чланом 44. Закона о заштити од пожара којим је прописано да 

исправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење 

пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од 

експлозије, инсталација за одвођење дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за 

гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких 

шест месеци од стране овлашћеног правног лица, и да Министар прописује посебне услове 

за давање и одузимање овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебне услове 

техничке опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о контролисању 

као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који обављају послове 

контролисања из става 1. тог члана. 

Поред тога предложе се после тачке 9) додати тачку 10) којом се прописује 

давање сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара. 

Правни основ је прописан у члану 53. став 3. Закона о заштити од пожара, којим је 

прописано да Програм основне обуке доноси послодавац односно руководилац државног 

органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по 

прибављеној сагласности Министарства.  

Предлаже се да се измена постојећег става 3. Тарифног броја 47. с обзиром 

да су послови сервисирања били регулисани Законом о заштити од пожара који више није 

на снази, а важећим законом су промењени у послове контролисања. Постојећим ставом 3. 

Тарифног броја 47. који се мења прописује се спис и радња за захтев за издавање лиценце 

за израду главнoг пројекта заштите од пожара. односно лиценце за пројектовање и 

извођење посебних система и мера заштите од пожара. Предлажено је додавање новог 

става 4, за захтев за издавање дупликата лиценце за израду главног пројекта заштите од 

пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 

пожара. Правни основ садржан је у чл. 32. и 38. Закона о заштити од пожара и Правилнику 

о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду 

главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара 

(„Службени гласник РС”, бр. 21/15 и 87/13). 

 

Уз чл. 10, 11, 12. и 21.  

Предлаже се измена и допуна Тарифног броја 135, и то: да се после тачке 5) дода 

нова тачка 5а) - за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању 

чврстих минералних сировина. Правни основ је члан 65. став 2. тачка 5) и члан 82. Закона 

о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11). Чланом 

65. став 2. тачка 5) прописано је да се под рударским пројектом сматра и рударски 

пројекат на истраживању чврстих минералних сировина, а чланом 82. тог закона да се 

рударски радови по рударском пројекту из члана 65. став 2. тачка 5) изводе на основу 

одобрења које се издаје решењем органа који је издао одобрење за геолошка истраживања 

дносно одобрење за експлоатацију, на захтев носиоца истраживања односно носиоца 

експлоатације. Ставом 2. тачка 1) тог члана прописано је да се уз захтев за издавање 

одобрења доставља доказ о плаћеној републичкој административној такси. Такође, 

предлаже се да се у постојећој тачки 8) бришу речи „гасовода и” чиме се извршава 

усклађивање са чланом 25. Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних 

угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, број 

104/09). Чланом 25. ст. 2. и 3. тог закона jе прописано да одржавање унутрашњих гасних 



инсталација може да врши правно лице, предузетник, односно сам купац ако има 

одговарајуће уређаје и опрему и најмање три запослена лица која испуњавају услове из 

члана 15. став 4. тог закон, као и да испуњеност услова из става 2. члана 25. утврђује 

решењем министарство надлежно за послове енергетике. Предлаже се допуна предметног 

члана тач. 14) и 15) у складу са чланом 9. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, којим је прописано да се одобрење за примењена геолошка истраживања 

и одобрење за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, може 

пренети на друго привредно друштво, односно друго правно лице и предузетника, у 

складу са условима прописаним тим законом и подзаконским прописима, уз сагласност 

органа који издаје одобрење. Предлаже се и додавање напомене у том тарифном броју, којом 

се прописује да се за решење на основу захтева за издавање одобрења за смањење 

експлоатационог поља, плаћа такса у износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 13) тог 

тарифног броја, с обзиром да се у пракси често јавља потреба за изменом површине захваћене 

експлоатационим пољем, и то проширењем или смањењем експлоатационог поља.  

Поред тога, предлаже се да се додају нови Тарифни бр. 135а и 135б, који не 

представљају нове списе и радње, већ да се Тарифни бр. 187. и 202, који се налазе у 

поглављу: XXIII - Списи и радње у области животне средине, пребаце у поглавље: XV- 

Списи и радње у области геологије, рударства и енергетике, с обзиром да се у чл. 21, 22, 

30, 32, 45. и 46. Закона о рударству и геолошким истраживањима дефинише проблематика 

истраживања и овере резерви подземних вода по наведеним тарифним бројевима, и то 

тако да Тарифни број 187. постане Тарифни број 135а, а Тарифни број 202. постане 

Тарифни број 135б. са смањеним износом таксе (предлаже  се такса у износу од 76.380 

динара уместо садашње таксе из Тарифног броја 202. која износи 116.920 динара). С тим у 

вези предлаже се и брисање Тарифних бр. 187. и 202. Одељка А Тарифе.   

 Предлаже се брисање Тарифних бр. 136, 137. и 138. Одељка А Тарифе. 

Наиме, таксе из тих тарифних бројева биле су прописане на основу Закона о цевоводном 

транспорту гасовитих и течних угљоводоника („Службени лист СРЈ”, број 29/97), који је 

престао да важи даном ступања на снагу Закона о цевоводном транспорту гасовитих и 

течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, 

број 104/09), тако да је престао да постоји основ за ту таксу.  

 

Уз члан 13. 

 Овим чланом предлаже се измена и допуна Тарифног броја 139. из Одељка 

А Тарифе. Наиме, предлаже се измена става 2. и додавање новог става 3. којима се 

прописују таксе за решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских 

објеката и за решење којим се продужава важност енергетске дозволе, у циљу 

усаглашавања са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС”, 145/14). 

 Досадашњи износ таксе (0,03%) важио је и за издавање енергетске дозволе и 

за продужење важности издате енергетске дозволе. Предложено је смањење износа таксе 

за продужење важности издате енергетске дозволе на 0,01%, с обзиром да се иста издаје 

на три пута краћи рок, а у циљу подстицања инвестиционих улагања у изградњу 

енергетских објеката у Републици Србији. Правни основ садржан је у чл. 30, 32. и 35. 

Закона о енергетици.   

 

Уз члан 14. 

 Овим чланом предлаже се измена и допуна Тарифног броја 140. која се 



односи на усклађивање ст. 1. и 3. тог тарифног броја са чланом 22. ст. 1, 5. и 6. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14). Додавањем новог став 2. овом 

тарифном броја предлаже се сагласно члану 28. ст. 2. и 4. Закона о енергетици, којим је 

прописано да се сагласност за складиштење и снабдевање за сопствене потребе издаје под 

условом да објекти за складиштење и сопствене станице за снабдевање испуњавају услове 

и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, 

прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне 

средине, а да је доказ о испуњености услова извештај надлежног инспектора који се 

прилаже уз захтев за издавање сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене 

потребе. 

 

Уз члан 15. 

Овим чланом предлаже се да се после Тарифног броја 140. додају нови 

Тарифни бр. 140а, 140б и 140в  за нове списе и радње код органа у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС” број 145/14).  

Правни основ за додавање Тарифног броја 140а садржан је у одредбама чл. 

100, 106. и 239, 240. и 245. Закона о енергетици, којима је прописано да пре него што неко 

правно лице добије лиценцу и тиме буде одређено за оператора преносног система, мора 

бити сертификовано у складу са тим законом, као и да се поступак сертификације покреће 

на захтев правног лица које је влсник преносног система односно мреже, да се на поступак 

сертификације започет на основу захтева за сертификацују који подноси власник преносне 

мреже или оператор преносног система којег контролише особа или особе из треће државе 

или трећих држава, примењују одредбе чл. 101. и 102. тог  закона узимајући у обзир и 

одредбу члана 107. тог закона, да пре него што неко правно лице добије лиценцу и тиме 

буде одређено за оператора транспортног система, мора бити сертификовано у складу са 

тим законом, као и да се пoступaк сeртификaциje пoкрeћe нa: зaхтeв прaвнoг лицa кoje joш 

ниje сeртификoвaнo кao oпeрaтoр трaнспoртнoг систeмa; зaхтeв Aгeнциje aкo прaвнo лицe 

нe пoднeсe зaхтeв зa сeртификaциjу или oбрaзлoжeн зaхтeв нaдлeжнoг тeлa сaглaснo 

oбaвeзaмa кoje прoизилaзe из пoтврђeних мeђунaрoдних угoвoрa, да поступак 

сертификације спроводи Агенција за енергетику Републике Србије и доноси одлуку о 

сертификацији оператора транспортног система, као и да се на поступак сертификације 

започет на основу захтева за сертификацују који подноси власник транспортног система 

или оператор транспортног система којег контролише особа или особе из треће државе 

или трећих држава, примењују одредбе чл. 240, 241. и 246. тог закона. 

Правни основ за додавање Тарифног броја 140б садржан је у члану 167. ст. 

1. и 4, члану 288. ст. 1. и 3. и члану 289. ст. 1. и 2. Закона о енергетици, којима је 

прописано да нови интерконективни далеководи једносмерне струје, могу се на захтев 

изузети од примене правила за приступ систему из члана 159. тог закона, правила за 

расподелу прекограничних преносних капацитета из члана 164. тог закона и правила 

коришћења прихода од доделе капацитета у поступку образовања цена приступа 

преносном систему под прописаним условима, да нoви инфрaструктурни oбjeкти 

гaсoвoднoг систeмa, oднoснo интeркoнeктoри или склaдиштa прирoднoг гaсa, мoгу сe нa 

зaхтeв изузeти oд примeнe члaнa 224. тог зaкoнa, кao и прaвa нa приступ из члaнa 283. стaв 

1. тог зaкoнa под прописаним условима, као и да снaбдeвaч прирoдним гaсoм кojи имa или 

смaтрa дa ћe имaти финaнсиjскe прoблeмe збoг oбaвeзa „узми или плaти” нa oснoву 

зaкључeнoг угoвoрa o купoвини прирoднoг гaсa, мoжe пoднeти зaхтeв Aгeнциjи дa сe 



oпeрaтoр трaнспoртнoг, oднoснo дистрибутивнoг систeмa или oпeрaтoр склaдиштa, 

приврeмeнo oслoбoди oд примeнe прaвa нa рeгулисaн приступ. Aкт o изузeћу дoнoси 

Aгeнциja за енергетику Републике Србије, пo прибaвљeнoм мишљeњу Mинистaрствa и сa 

дeтaљним oбрaзлoжeњeм у кoje je угрaђeнo мишљeњe Mинистaрствa oбjaвљуje сe у 

„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”. 

Правни основ за додавање Тарифног броја 140в садржан је у члану 28.ст. 1. 

и 2. Закона о енергетици, којим је прописано да се за зa склaдиштeњe нaфтe, дeривaтa 

нaфтe и биoгoривa зa сoпствeнe пoтрeбe укупнoг кaпaцитeтa прeкo пeт тoнa и зa 

снaбдeвaњe сoпствeних прeвoзних срeдстaвa нa сoпствeним стaницaмa зa снaбдeвaњe 

прeвoзних срeдстaвa, зa кoje сe нe издaje лицeнцa, прибaвљa сe сaглaснoст кojу 

Mинистaрствo издaje рeшeњeм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa. Сaглaснoст 

зa склaдиштeњe и снaбдeвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe сe издaje пoд услoвoм дa oбjeкти зa 

склaдиштeњe и сoпствeнe стaницe зa снaбдeвaњe испуњaвajу услoвe и зaхтeвe утврђeнe 

тeхничким прoписимa, прoписимa o eнeргeтскoj eфикaснoсти, прoписимa o зaштити oд 

пoжaрa и eксплoзиja, кao и прoписимa o зaштити живoтнe срeдинe. 

 

Уз члан 16.  

Овим чланом предлаже се измена Тарифног броја 141. Одељка А Тарифе, у 

циљу усаглашавања са Законом о енергетици. Предлаже се прописивање републичких 

административних такси за списе и радње код органа за захтев за издавање решења о 

стицању статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, за решење 

којим се стиче статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи 

од инсталисане снаге електране до1 МW и од 1 МW и више,за захтев за решење којим се 

продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, за 

решење којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача 

електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране до1 МW и од 1 МW и више, за 

захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне 

енергије, за решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача електричне енергије 

зависи од инсталисане снаге електране до1 МW и од 1 МW и више, за захтев за издавање 

решења о стицању статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора 

енергије и за решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије из 

обновљивих извора енергије. Наиме чл. 71. и 72. Закона о енергетици прописано је да 

енергетски субјект, односно физичко лице из члана 70. став 5. тог закона, може пре 

стицања статуса повлашћеног произвођача, стећи привремени статус повлашћеног 

произвођача електричне енергије и исти продужити решењем Министарства у року од 30 

дана од дана подношења захтева, као и да статус повлашћеног произвођача, статус 

привременог повлашћеног произвођача и статус произвођача из обновљивих извора, 

утврђује Министарство решењем у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

 

Уз члан 17. 

Прелаже се измена Тарифног броја 142. којим се уређује  полагање испита 

за енергетског менаџера и полагање испита за обављање послова овлашћеног енергетског 

саветника, издавање уверења о положеном испиту за енергетског менаџера и за издавање 

уверења о положеном испиту за обављање послова овлашћеног енергетског саветника, као 

и за издавање лиценце за обављање послова енергетског менаџера, односно лиценце за 

обављање послова овлашћеног енергетског саветника. Правни основ дат је у чл. 29, 30, 32, 



33. и 35 Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13). 

Наиме, чланом 32. став 3. тог закона, а у вези са чл. 29 и 30, прописано је да се за полагање 

испита за обављање послова енергетског менаџера, као и за полагање испита за обављање 

послова овлашћеног енергетског саветника плаћа републичка административна такса. 

 Чланом 32. Закона о ефикасном коришћењу енергије прописано је да се 

испит из чл. 29. и 30. полаже пред комисијом, да министарство надлежно за послове 

енергетике издаје уверење о положеном испиту за обављање послова енергетског 

менаџера, као и о положеном испиту за обављање послова овлашћеног енергетског 

саветника, као и да се за издавање уверења плаћа републичка административна такса. Чл. 

33. и 35. тог закона прописано је да лиценцу за обављање послова енергетског менаџера, 

односно лиценцу за обављање послова овлашћеног енергетског саветника издаје министар 

надлежан за послове енергетике, решење, и да се. за издавање лиценце плаћа се 

републичка административна такса. 

 

Уз члан 18. 

 Предлаже се да се после Тарифног броја 157. дода Тарифни број 157а, за 

списе и радње који се односе на међународне и међудржавне водне путеве, и то: услове за 

пројектовање за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију хидротехничких 

објеката, брана, преводница, пловних канала и осталих објеката који утичу на безбедност 

пловидбе, односно за постављање свих врста водова и каблова који пресецају водни пут, 

односно за изградњу лука и пристаништа и мишљење у поступку издавања водних услова за 

експлоатацију речног наноса. 

Правни основ за тачку 1) предложеног тарифног броја садржан је у члану 17. 

став 2. тачка 1) Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС” број 73/10, 121/12, 18/15) којим је уређено да, у оквиру своје надлежности, Дирекција 

за водне путеве обавља управне послове: даје услове из члана 37. став 1, односно члана 

37а став 1. тог закона. 

Правни основ за тач. 2) и 3) овог тарифног броја садржан је у члану 89. став 

3. тачка 3), чл. 114, 117. тачка 21) и члану 118. Закона о водама („Службени гласник РС”, 

бр. 30/10 и 93/12) и члану 5. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних 

аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 74/10, 116/12 и 58/14).  

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14) уређује 

обједињену процедуру у поступку за издавање аката у остваривању права на изградњу и 

коришћење објеката, а која је назначена у члану 37. став 3. Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама, а поступак издавања аката из надлежности Дирекције за водне 

путеве је део обједињене процедуре.  

Такође, предлаже се додавање Напомене уз овај тарифни број се, и то да се 

такса из тачке 1) тог тарифног броја плаћа пре издавања локацијских услова у обједињеној 

процедури, а такса из тач. 2) и 3) тог тарифног броја да се плаћа након обавештења 

обвезника о испуњености услова за издавање списа.  

 

Уз члан 19. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре предлаже да се 

у Одељку А Тарифе дода нова глава: XVIIIA Списи и радње у области транспорта опасног 



терета и Тарифни број 162а, ради усклађивања са одредбама Закона о транспорту опасног 

терета („Службени гласник РС” број 88/10). У Тарифном броју 162а прописани су списи 

радње у вези са: издавањем решења: по захтеву за издавање одобрења за тип амбалаже, 

односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета, о провери 

испуњености услова и издавање лиценце привредном друштву или другом правном лицу 

за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета, по 

захтеву за издавање овлашћења стручном лицу, по захтеву за издавање овлашћења 

привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата 

за лице са сертификатом ADN, по захтеву за издавање овлашћења привредном друштву, 

односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за 

транспорт опасног терета и по захтеву за издавање дозвола за транспорт радиоактивног 

терета која важи до шест месеци. 

Правни основ садржан јеу чл. 10. став 1. тач. 4), 5), 13), 23) и 32) и члану 30. 

Закона о транспорту опасног терета.  

Наиме, чланом 10. тог закона прописано је да Управа, између осталог, 

обавља следеће послове: издаје овлашћење стручном лицу;  издаје одобрење за тип 

амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног 

терета;проверава испуњеност услова и издаје лиценцу привредном друштву или другом 

правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту 

опасног терета; издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за 

стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета; издаје 

овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно 

оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN. 

Чланом 30. став 5. Закона о транспорту опасног терета прописано је да се 

дозвола за транспорт радиоактивног терета која важи до шест месеци, може се издати за 

више транспорта привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику чија је 

делатност у вези с коришћењем радиоактивног материјала на територији Републике 

Србије. 

 

Уз члан 20. 

Овим чланом предлаже у се да се у Тарифном броју 172. Одељка А Тарифе 

после тачке 5) дода тачка 6) којом се прописују такса за издавање одобрења другој 

организацији ради стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања 

одраслих, за сваки програм, односно активност образовања одраслих, а сагласно члану 18. 

Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС”, број 55/13). 

 

Уз члан 22. 

Предлаже се допуна Тарифног броја 209. из Одељка А Тарифе тако да се 

пoсле речи: „корисника” додају речи: „као и за утврђивање испуњености услова за 

пружање услуга дневног боравка, помоћи у кући, свратишта, личног пратиоца детета, 

становања уз подршку, персоналне асистенције, у циљу усклађивања са одредбама Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и Правилником о ближим 

условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС”, 

број 42/13).  

Наиме, услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе: 



1) услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и ризика 

корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља 

и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне 

заштите и других процена и планова; 

2) дневне услуге у заједници - дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и 

друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу; 

3) услуге подршке за самосталан живот - становање уз подршку; персонална 

асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно 

учешће корисника у друштву; 

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - интензивне 

услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и 

усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице 

са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; 

саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС 

телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности; 

5) услуге смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу 

за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја. 

 

Уз члан 23.  

Предлаже се да се за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана 

ступања на снагу овог закона, такса плаћа у складу са законом који је био на снази у време 

настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника. 

 

Уз члан 24. 

Предлаже се да се Усклађивање динарских износа такси из Одељка А 

Тарифе прописаних овим законом, извршиће се у 2016. години применом индекса 

потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, 

за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. 

априла 2016. 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 стaва 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”.  

 

Уз члан 25. 

Предлаже се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ   

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у 

републичком буџету. 



 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у 

складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 

20/12 – пречишћен текст).  

 Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о републичким 

административним таксама по хитном поступку омогућило би се усаглашавање предмета 

таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се рад 

републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим пословима у оквиру 

надлежности органа, односно измени списа и радњи, а које су инициране од стране 

надлежних органа. 

 Имајући у виду да се такса плаћа у циљу подмирења трошкова рада органа 

проузрокованих захтевима заинтересованих лица, као и да се предлаже измена и допуна, 

односно увођење одређених такси, не доношење закона по хитном поступку могло би да 

проузрокује штетне последице по рад органа и организација. 


