
 

 

НАЦРТ ЗАКОНА 

 О ИЗМЕНАМА 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, 5/09, 54/09, 

35/10, 50/11, 70/11 и  55/12), у Тарифи републичких административних такси, Одељак А –

Таксе за списе и радње органа у Републици Србији, Тарифни бр. 20, 22. и 24. бришу се.  

 

Члан 2. 

 У Тарифном броју 41. ст. 1. и 6. бришу се. 

Члан 3. 

 Тарифни број 224. брише се. 

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ   

         

Тарифни број 20. 

За решење које се доноси у вези са регистровањем задужбина, 

фондација и фондова, и то за:  

1) решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и 

фондова  11.010 

2) решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, 

фондација и фондова 2.210 

3) решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина, фондација и 

фондова 2.210 

 

Тарифни број  22. 

За решење које се доноси у вези са регистровањем удружења, 

и то за:  

1) решење по захтеву за упис удружења у Регистар удружења  6.610 

2) решење по захтеву за упис промене у регистру из тачке 1) 

овог тарифног броја 3.310 

3) решење о брисању удружења из регистра из тачке 1) овог 

тарифног броја  3.310 

4) решење по захтеву за упис представништва страног 

удружења у Регистар страних удружења  6.610 

5) решење по захтеву за упис промене података који се уписују 

у регистар из тачке 4) овог тарифног броја  6.610 

6) решење о брисању представништва страног удружења из 

регистра из тачке 4) овог тарифног броја  3.310 

За уверење о подацима уписаним у регистар из тач. 1) и 4) овог 

тарифног броја  1.260 

   



Тарифни број 24. 

За решење које се доноси у вези са уписима у Регистар 

спортских организација, односно друштава, односно савеза, и то за:  

1) решење о упису оснивања спортске организације, односно 

друштва, односно савеза, у Регистар спортских организација као 

удружења, спортских друштава, односно савеза 11.490 

2) решење о упису промене података у Регистру спортских 

организација као удружења, спортских друштава, односно савеза  6.570 

3) решење о брисању спортске организације, односно друштва, 

односно савеза, из Регистра спортских организација као удружења, 

спортских друштава, односно савеза 4.040 

За копију, односно за препис решења о регистрацији спортске 

организације, односно друштва, односно савеза 1.260 

  

Тарифни број 41.  

За захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о 

привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву 

возила 670 

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о 

привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 380 

За захтев за издавање картонских таблица за привремено 

означавање возила „Проба” 220 

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских 

таблица за привремено означавање возила „Проба” 220 

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе 

налепнице 220 

За издавање саобраћајне дозволе или регистрационе 

налепнице 770 

За издавање потврде о привременој регистрацији или 

регистрационе налепнице 1.630 

За издавање картонских таблица за привремено означавање 

возила „Проба” 620 



За издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о привременој 

регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат) 1.630 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 

картонских таблица за привремено означавање возила „Проба” 4.810 

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање 

регистрационе налепнице  72.160 

За захтев и издавање одобрења за утискивање броја шасије и 

мотора  1.560 

 

Тарифни број 224. 

За обавештење о разврставању правних лица по делатностима 

и одређивању матичног броја 2.210 

За обавештење о промени делатности правних лица 2.210 

 


