ИНСТРУКЦИЈЕ

о начину плаћања републичких административних такси
у складу са одредбама Правилника о одређивању послова који се сматрају старим
и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
(„Службени гласник РС”, број 56/12)
На основу члана 8. став 1. Правилника о одређивању пслова који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени
гласник РС”, број 56/12), подносиоци захтева за сертификацију у поступку који
спроводи министарство надлежно за послове привреде, не сносе било какве трошкове,
осим плаћања прописаних административних такси.
Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр.
43/03... 54/09, 50/11,70/11, 55/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 3/18,
50/18, 38/19, 90/19, 98/20 - усклађени дин. износи, 144/20 и 62/21 – усклађени дин.
износи), тарифним бројем 96. Тарифе републичких административних такси, прописане
су таксе за захтев за сертификацију и за издавање сертификата по захтеву предузетника,
односно по захтеву правног лица.
Таксе се уплаћују на рачун број: 840-742221843-57, са назнаком „за буџет
Републике Србије”, модел 97 и са позивом на број општине са чије територије се врши
уплата истих такса.
ПРЕГЛЕД
износа републичких административних такси из тарифног броја 96. Тарифе
СВРХА УПЛАТЕ

ПОЗИВ НА БРОЈ

ИЗНОС
у
динарима
420,00

ЗА ЗАХТЕВ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ДА СЕ
ПРОИЗВОД МОЖЕ ПОСЕБНО ОЗНАЧИТИ
НАЗИВОМ „ПРОИЗВОД СТАРОГ ЗАНАТА“,
ОДНОСНО „ПРОИЗВОД УМЕТНИЧКОГ
ЗАНАТА“, ОДНОСНО „ПРОИЗВОД
ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ“ И СТИЛИЗОВАНОМ
ОЗНАКОМ ОТВОРЕНЕ ШАКЕ
ЗА СЕРТИФИКАТ ПО ЗАХТЕВУ
ПРЕДУЗЕТНИКА

општине са чије
територије
се врши уплата
таксе

исто

4.090,00

ЗА СЕРТИФИКАТ ПО ЗАХТЕВУ ПРАВНОГ
ЛИЦА

исто

8.210,00

Сагласно наведеном, у поступку сертификације у овој области, предузетник који
поднесе уредан и потпун захтев, плаћа две републичке административне таксе, у
укупном износу од 4.510,00 динара (420,00+4.090,00), док правно лице које поднесе

уредан и потпун захтев плаћа две републичке административне таксе у укупном износу
од 8.630,00динара (420,00+8.210,00).
Што се тиче позива на број општине са чије територије се врши уплата таксе,
претпоставка је да су исти позиви на број познати службеницима пошта или банака.
Уколико странка, ипак, није у могућности да сазна који позив на број треба да наведе у
својој уплатници, у прилогу достављамо списак општина, градова и територија са
позивима на број. Напомињемо да се као позив на број уписује број општине са чије
територије се врши уплата таксе, што није везано за територију општине на којој се
налази седиште предузетника, односно правног лица, као подносиоца захтева.
Препорука Министарства привреде је да подносиоци захтева за сертификацију не
уплаћују наведене таксе самоиницијативно, односно пре него што о томе не добију
упутство Министарства привреде.

