Сл. Гласник РС, бр. 45/2015
НОВА ТАКСЕНА ТАРИФА - примена од 01.06.
ТАКСА ЗА ОБРАЧУН
Т-11-Уверења о држављанству ..................................
Нема умањења за прогнана и расељена лица

300+300=600

НАПОМЕНА:
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 присуствују и ако им
то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада;

2) уверење, односно потврду по захтеву за потврђивање резидентства, за потребе примене
уговора о избегавању двоструког опорезивања закључених између Републике Србије и других земаља;
Тар. Бр. 219
За решење по захтеву за накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу
300+440=740
За решење по захтеву за промену личног имена

300+440=740

За решење по захтеву за закључење брака преко пуномоћника
300+440=740
НАПОМЕНА:
Избегла и прогнана лица са територије бивше Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ) и расељена лица са
територије Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ),
на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, таксу из става
1. овог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе
прописане овим тарифним бројем. = 432,00
T-220

УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

За уверење из матичних књига, ....................................... .......

300+440=740

За уверење из матичне књиге о слободном брачном стању ………… 300+800= 1.100

НАПОМЕНА:
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са
територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој
статус, таксу из овог тарифног броја плаћају у износу умањеном за 70% од
таксе прописане овим тарифним бројем. = 432,00

Т-221-За изводе из матичних књига, и то:
1) на домаћем обрасцу,
2) намењених иностранству

расељени -

336,00

300+120=420

расељени - 417,00

300+390=690

НАПОМЕНА:
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и

расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих
исправа којима доказују свој статус, таксу из овог тарифног
броја плаћају у износу умањеном за 70% од таксе прописане
овим тарифним бројем.

В. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 13.
За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим
законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала

390

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

390

НАПОМЕНА:
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 мањег.
Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа
се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 1.
овог тарифног броја.
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица
са територије АПКМ, 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.

= 117,00

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за оверу прилога који се
морају поднети уз захтев за накнадни упис чињенице рођења у
матичну књигу рођених.
Тарифни број 14.
За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије прописано

390

За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала)

210

НАПОМЕНА: Нема умањења за прогнана и расељена лица
Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа
се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 2.
овог тарифног броја.
Тарифни број 15.
350

За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по

Нема умањења за прогнана и расељена лица
Тарифни број 17.
260

За оверу пуномоћја, ако законом није друкчије прописано
НАПОМЕНА: Нема умањења за прогнана и расељена лица
Тарифни бр. 6-

Жалба ................................................

440

Број 26 - Страна 16 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године.

ТАРИФА
О ТРОШКОВИМА И НАКНАДАМА ЗА РАД ОРГАНА
Тарифни број 2.
1. Употреба службеног аутомобила
а) до 5 км ……………………………………………………………………..150
б) од 5 км до границе обухваћене Генералним планом …………………..250
в) од границе ГУП-а до административне границе Града ………………..500
2. Накнада за рад службеног лица за оверу потписа изван службених просторија
а) до једног сата …………………. 250
б) сваки наредни започети сат …..150
НАКНАДА ЗА РАД ОРГАНА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА
Тарифни број 19.
1. Ван радног времена у просторијама Градске управе, односно Месне канцеларије ……..1000
2. Ван просторија Градске управе односно Месне канцеларије (хотели, мотели,
ресторани и сл.)……………………………………………………………………………….. 10.000
3. Посебни захтеви у погледу одређивања места и времена закључења брака ……………20.000
НАПОМЕНА: Накнада по тачки 3. наплаћује се закључком посебног одобрења захтева од
стране
начелника Градске управе, на предлог матичара.

