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АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У УПРАВНИМ 

СТВАРИМА КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У 

ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ 

САОБРАЋАЈУ (Сходно одредбама 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, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 

83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17,  3/18-исправка и 50/18 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 

38/2019 - усклађени дин. изн, 86/19 и 98/2020 - усклађени дин. изн.) 

Почетак примене од 01.07.2021. године 

 
сврха: Такса за захтев, молбу, предлог и други поднесак (тарифни број 1) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије 

износ:                   330,00 динара 

Лиценца за превоз путника 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање односно продужење рока важења лиценце 

за превоз путника и извода лиценце (тарифни број 144 став 3) 

жиро рачун:         840-742221843-57 

позив на број:      97   50-016 

прималац:            Буџет Републике Србије 

износ:                   6.020,00 динара 

сврха: Такса за лиценцу за превоз путника (тарифни број 144 став 4) 

жиро рачун:         840-742221843-57 

позив на број:      97   50-016 

прималац:            Буџет Републике Србије 

износ:                   1.090,00 динара 

сврха: Такса за извод лиценце за превоз путника (тарифни број 144 став 5) 

жиро рачун:          840-742221843-57 

позив на број:       97   50-016 

прималац:             Буџет Републике Србије 

износ:                    1.090,00 динара за сваки извод лиценце за превоз путника 

сврха: Такса за дупликат лиценце за превоз путника или извода лиценце (тарифни број 144 

став 7) 

жиро рачун:          840-742221843-57 

позив на број:       97   50-016 

прималац:             Буџет Републике Србије 

износ:                  1.090,00 динара за сваки дупликат лиценце за превоз путника или извода 

лиценце 

сврха: Такса за решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце којим се 

замењује важеће решење о издавању лицене за превоз путника и извода лиценце (тарифни 

број 144 став 6) 

жиро рачун:          840-742221843-57 

позив на број:       97   50-016 

прималац:             Буџет Републике Србије 

износ:                    3.710,00 динара 
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сврха: Такса за решење по захтеву за издавање сертификата о професионалној 

оспособљености лица одговорног за превоз путника (тарифни број 9) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     570,00 динара 

сврха: Такса за сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз 

за послове управљања превозом путника (тарифни број 144 став 1) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     2.240,00 динара 

сврха: Такса за полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове 

управљања превозом путника (тарифни број 144 став 2) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      10.780,00 динара 

 

Превоз лица за сопствене потребе 

сврха: Такса за решење о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или 

предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе (тарифни број 144 став 

10) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      1.720,00 динара 

сврха: Такса за потврду о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или 

предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе (тарифни број 144 став 

11) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије    

износ:                      650,00 динара  

Лиценца за превоз терета 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање, односно продужење рока важења лиценце 

за превоз терета и извода лиценце (тарифни број 146 став 4) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      6.020,00 динара 

 

сврха: Такса за лиценцу за превоз терета (тарифни број 146 став 5) 

жиро рачун:             840-742221843-57 
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позив на број:          97   50-016 

прималац:                Буџет Републике Србије 

износ:                       1.090,00 динара 

сврха: Такса за извод лиценце за превоз терета (тарифни број 146 став 6) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      1.090,00 динара за сваки извод лиценце за превоз терета 

сврха: Такса за дупликат лиценце за превоз терета или извода лиценце (тарифни број 146 

став 7) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      1.090,00 динара за сваки дупликат лиценце за превоз терета или извода 

                                 лиценце    

сврха: Такса за решење о издавању лиценце за превоз терета и извода лиценце којим се 

замењује важеће решење о издавању лиценце за превоз терета и извода лиценце (тарифни 

број 146 став 8) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      3.710,00 динара 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање сертификата о професионалној 

оспособљености лица одговорног за превоз терета (тарифни број 9) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     570,00 динара 

сврха: Такса за сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за послове 

управљања превозом терета (тарифни број 146 став 2) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     2.240,00 динара 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање потврде за возача (тарифни број 146 став 9) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     1.830,00 динара 

сврха: Такса за потврду за возача (тарифни број 146 став 10) 

жиро рачун:          840-742221843-57 

позив на број:       97   50-016 

прималац:             Буџет Републике Србије    

износ:                    1.090,00 динара за сваку потврду за возача 

сврха: Такса за полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове 

управљања превозом терета (тарифни број 146 став 1) 

жиро рачун:          840-742221843-57 

позив на број:       97   50-016 
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прималац:             Буџет Републике Србије 

износ:                    10.780,00 динара 

 

 

Превоз терета за сопствене потребе 

сврха: Такса за упис у евиденцију превоза терета за сопствене потребе (тарифни број 146 

став 11) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     1.090,00 динара по сваком теретном возилу  

 

Лиценца за пружање станичних услуга 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање лиценце за пружање станичних услуга 

(тарифни број 144. став 8) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      32.370 динара 

сврха: Такса за лиценцу за пружање станичних услуга (тарифни број 144. став 9.) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      1.090,00 динара 

Превоз путника (домаћи) 

сврха: Такса за решење по захтеву за регистрацију и оверу реда вожње за међумесни 

превоз, по сваком реду вожње (тарифни број 144а став 1) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      16.180,00 динара 

сврха: Такса за решење по захтеву за измену регистрованог реда вожње за међумесни 

превоз, по сваком реду вожње (тарифни број 144а став 2) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     7.313,00 динара 

сврха: Такса за решење по захтеву за одјаву регистрованог реда вожње за међумесни 

превоз (тарифни број 9) 

жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:              Буџет Републике Србије 

износ:                     570,00 динара 

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање књиге путних листова за домаћи 

ванлинијски превоз путника (тарифни број 144а, став 3) 
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жиро рачун:           840-742221843-57 

позив на број:        97   50-016 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      2.910,00 динара 

 

Превоз путника (међународни) 

сврха: Такса за решење по захтеву да се предложени ред вожње у међународном превозу 

усагласи са редом вожње који су у поступку издавања дозволе за линијски превоз и са 

редовима вожње за које је издата дозвола (тарифни број 144а став 8), и то: 

1) ако се захтев односи на усаглашавање једног реда вожње у међународном 

превозу 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије 

износ:                   7.780,00 динара 

2) ако се захтев односи на усаглашавање више редова вожње у међународном 

превозу, по сваком реду вожње 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије 

износ:                   7.780,00 динара 

сврха:  

- Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз путника домаћем 

превознику (тарифни број 144а став 4)  

- Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз путника страном 

превознику (тарифни број 144а став 5)  

- Такса за решење којим се одобрава домаћем превознику упис назива подвозара у 

дозволу за међународни линијски превоз путника (тарифни број 144а став 6)  

- Такса за решење којим се одобрава страном превознику упис назива подвозара у 

дозволу за међународни линијски превоз путника (тарифни број 144а став 7) 

- Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном 

превознику по захтеву за продужење рока важења дозволе (тарифни број 144а став 

10)  

- Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз у транзиту страном 

превознику (тарифни број 144а став 12)  

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ: 

Према броју 

примерака дозволе 

Билатерални превоз Транзитни превоз 

1 23.750 23.750 

2 30.875 30.875 

3 38.000 38.000 

4 45.125 45.125 

5 52.250 52.250 

6 59.375 59.375 

7 66.500 66.500 

8 73.625 73.625 
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9 80.750 80.750 

10 87.875 87.875 

 

 

 

сврха: Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз по захтеву за измену реда 

вожње или итинерера у међународном превозу (тарифни број 144а став 9) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                  - за један примерак 6.190 динара  

                             - за два примерка 8.047 динара 

                 - за три примерка 9.904 динара 

                 - за четири примерка 11.761 динара 

                 - за пет примерака 13.618 динара 

                 - за шест примерака 15.475 динара 

                 - за седам примерака 17.332 динара 

                 - за осам примерка 19.189 динара 

                 - за девет примерака 21.046 динара 

                             - за десет примерака 22.903 динара 

сврха: Такса за решење о издавању дозволе за линијски превоз домаћем, односно страном 

превознику са роком важности не дужим од шест месеци (тарифни број 144а став 11) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ: 

Према броју 

примерака дозволе 

Билатерални превоз 

1 7.780 

2 10.114 

3 12.448 

4 14.782 

5 17.116 

6 19.450 

7 21.784 

8 24.118 

9 26.452 

10 28.786 

сврха: Такса за решење о престанку обављања међународног јавног линијског превоза 

путника (тарифни број 9)  

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   570,00 динара  

сврха: Такса за решење по захтеву за издавање књиге путних листова за међународни 

ванлинијски превоз путника (тарифни број 144а став 13) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   - за један примерак 2.910 динара  
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                  - за два примерка 5.820 динара 

      - за три примерка 8.730 динара 

      - за четири примерка 11.640 динара 

      - за пет примерака 14.550 динара 

      - за шест примерака 17.460 динара 

      - за седам примерака 20.370 динара 

      - за осам примерка 23.280 динара 

      - за девет примерака 26.190 динара 

      - за десет примерака 29.100 динара 

НАПОМЕНА: Наведену таксу плаћа и привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник који врши међународни превоз путника за сопствене потребе 

сврха: Такса за решење по захтеву за доделу дозволе за међународни ванлинијски превоз 

путника (тарифни број 9)  

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   570,00 динара  

сврха: Такса за захтев за доделу дозволе за међународни ванлинијски превоз путника 

(тарифни број 144а став 15) 

1) ако се захтев односи на доделу једне дозволе за ванлинијски превоз  

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.620,00 динара  

2) ако се захтев односи на доделу више дозвола за ванлинијски превоз 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.620,00 динара по свакој дозволи 

НАПОМЕНА: Наведену таксу плаћа и привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник који врши међународни превоз путника за сопствене потребе 

сврха: Такса за решење о издавању дозволе за међународни ванлинијски превоз путника 

страном превознику (тарифни број 144а став 14) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                  - за један примерак 10.780 динара  

                 - за два примерка 14.014 динара 

                 - за три примерка 17.248 динара 

                 - за четири примерка 20.482 динара 

                 - за пет примерака 23.716 динара 

                 - за шест примерака 26.950 динара 

                 - за седам примерака 30.184 динара 

                 - за осам примерка 33.418 динара 

                 - за девет примерака 36.652 динара 

                 - за десет примерака 39.886 динара 
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Превоз терета (међународни) 

сврха: Такса за издавање потврде ЦЕМТ о способности теретног возила и прикључног 

возила за коришћење у друмском саобраћају (тарифни број 146 став 3) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.550,00 динара  

сврха: Такса за утврђивање појединачног плана, односно ревизије појединачног плана 

(тарифни број 146а став 1)  

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   2.150,00 динара 

сврха: Такса за решење о додели дозвола по захтеву за преузимање појединачних дозвола 

(тарифни број 146а став 2) и то: 

1) о додели једне појединачне дозволе 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.300,00 динара 

2) о додели више појединачних дозвола, по другој и свакој следећој дозволи такса из 

тачке 1) увећава се за: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   320,00 динара 

НАПОМЕНА: Наведену таксу плаћа и привредно друштво, друго правно лице, предузетник 

или пољопривредник који врши међународни превоз терета за сопствене потребе 

сврха: Такса за решење о додели дозвола по захтеву за преузимање временских дозвола и 

то : (тарифни број 146а став 3) 

1) о додели једне временске дозволе: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   4.330,00 динара 

2) о додели више временских дозвола, по свакој дозволи: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   4.330,00 динара 
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сврха: Такса за решење о додели дозвола по захтеву за преузимање мултилатералних 

дозвола и то: (тарифни број 146а став 4) 

1) о додели једне БСЕЦ дозволе: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.620,00 динара 

2) о додели више БСЕЦ дозвола, по свакој дозволи: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   1.620,00 динара 

3) о додели дугорочне ЦЕМТ дозволе: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   32.370,00 динара 

4) о додели више дугорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   32.370,00 динара 

5) о додели једне краткорочне ЦЕМТ дозволе: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   4.330,00 динара 

6) о додели више краткорочних ЦЕМТ дозвола, по свакој дозволи: 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   4.330,00 динара 

сврха: Такса за захтев за издавање дозволе за каботажу (тарифни број 146а став 5) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   32.370,00 динара 

сврха: Такса за решење о издавању дозволе за каботажу (тарифни број 146а став 6) 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   53.950,00 динара 

сврха: Такса за посебну дозволу коју на основу сагласности министарства надлежног за 

послове саобраћаја издаје царински орган на граничном прелазу (тарифни број 146а став 7) 
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1)  за билатерални превоз терета 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   36.690,00 динара 

2) за транзитни превоз 

жиро рачун:         840-742221843-57  

позив на број:      97   50-016  

прималац:            Буџет Републике Србије  

износ:                   8.640,00 динара 

 

 

Давање мишљења о примени републичких прописа  

 
сврха:  Такса за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 

републичких прописа, физичком лицу (тарифни број 2 став 1)  

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50 – 016                 

прималац:                Буџет Републике Србије 

износ:                      1.660,00 динара 

 

сврха:  Такса за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 

републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу 

уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним 

прописом (тарифни број 2 став 2) 

жиро рачун:            840-742221843-57 

позив на број:         97   50 – 016                 

прималац:               Буџет Републике Србије 

износ:                      13.470,00 динара 

 

 

У Београду  

25.07.2021. године 

 

 


