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АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У УПРАВНИМ 

СТВАРИМА КОЈЕ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДРУМСКИ 

ТРАНСПОРТ (Сходно одредбама Закона о републичким административним таксама „Сл. 

гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 

50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16  и Одлуци о 

висини накнаде за утврђивање услова за обављање међународног јавног превоза у 

друмском саобраћају „Службени лист СРЈ“ бр. 64/99) 

 

 

Обраћање Одељењу за међународни друмски транспорт  

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: 300,00 динара 

Испуњеност услова за обављање међународног друмског саобраћаја (Уверење о 

оспособљености) 

сврха: Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање међународног јавног 

превоза у друмском саобраћају 

жиро рачун: 840-31018845-58 

позив на број: 97  7614810АF05450742321 

прималац: Приходи органа и организација 

износ: 19 200,00 динара 

сврха: Накнада за промене у испуњењу услова за обављање међународног јавног превоза у 

друмском саобраћају (промена возног парка, промена адресе, промена правне форме 

привредног друштва, и сл.) 

жиро рачун: 840-31018845-58 

позив на број: 97  7114810AF06450742321 

прималац: Приходи органа и организација 

износ: 3 600,00 динара 

Одсек за превоз путника 

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: 300,00 динара 

сврха: Такса за решење о одбреном реду вожње за међународну линију (тарифни број 9) 

жиро рачун: 840-742221843-57 позив на 

број:  97     50-016 прималац: Буџет 

Републике Србије износ: 500,00 динара 

сврха: Такса за решење о трајном обустављању, односно привременом прекиду 

међународног јавног линијског превоза путника (тарифни број 143) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број:  97     50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

износ: 6.140,00 динара 



 

сврха: Такса за решење о одбијању захтева за трајно обустављање, односно привремени 

прекид међународног јавног линијског превоза путника (тарифни број 143) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број:  97     50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

износ: 6.140,00 динара 

 

сврха: Дозвола за обављање  вожње празног аутобуса од места одредишта и превоз 

путника у повратку, односно за дозволу за обављање осталих повремених превоза, 

односно за дозволу за наизменични  превоза путника  за страног превозника  

(тарифни број 145) 

жиро рачун: 840-742221843-57  

позив на број:  97     50-016  

прималац: Буџет Републикe Србије 

- за билатерални превоз износ: 14.340  

- за транзитни превоз износ: 20.490 

 

сврха: Такса за одобрење реда вожње, ценовника и итинерера (тарифни број 144) 

жиро рачун: 840-742221843-57  

позив на број:  97     50-016 

износ: -за један примерак 5.110 динара  

- за два примерка 6.140 динара 

- за три примерка 7.170 динара 

- за четири примерка 8.200динара 

- за пет примерака 9.230 динара 

- за шест примерака 10.260 динара 

- за седам примерака 11.290 динара 

- за осам примерка 12.320 динара 

- за девет примерака 13.350 динара 

- за десет примерака 14.380 динара 
  

 

сврха: Такса за издавање дозвола за линијски превоз путника (тарифни број 145) 

 

износ: 

 

Укупан број 

примерака 

Билатерални превоз Транзитни превоз 

1 30.730 51.240 

2 46.095 76.860 

3 61.460 102.480 

4 76.825 128.100 

5 92.190 153.720 

6 107.555 179.340 

7 122.920 204.960 

8 138.285 230.610 

9 153.650 256.320 

10 169.015 281.850 

 

 

 



 

 

сврха: Такса за дозволу за  међународни ванлинијски превоз путника (тарифни број  

145) 

жиро рачун: 840-742221843-57   

позив на број: 97     50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

износ: 1610,00 динара по дозволи 

 

Одсек за превоз ствари 

- Нумерација сертификата националним бројем 

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: 300,00 динара 

сврха: Нумерација сертификата националним бројем (тарифни број 146) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број: 97  50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

Износ по захтеву: 1 430,00  динара 

 

- Издавање дозвола за превоз ствари у међународном превозу у друмском саобраћају 

сврха: Такса за издавање решења за појединачне дозволе (тарифни број 145) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број: 97  50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

Износ по захтеву: 1 920,00  динара 

 

сврха: Такса за издавање решења за временске дозволе (тарифни број 145) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број: 97  50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

Износ по захтеву: 1 430,00  динара 

 

сврха: Такса за издавање решења за ЦЕМТ дозволе (тарифни број 145) 

жиро рачун: 840-742221843-57 

позив на број: 97  50-016 

прималац: Буџет Републике Србије 

Износ по захтеву: 22 680,00  динара 

 

 

 

У Београду  

04.01. 2017. године 


