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5Адвокатска комора Војводине

име:

Презиме:

Адреса:

 
Адвокат:
телефон/телефакс:
имејл-адреса:
 
 
Лична карта:
Пасош:
возачка дозвола:
регистарска таблица:
крвна група:
 

текући рачун:

Лични подаци





Месечни
систем
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Месечни систем
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октобар новембар децембар
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седмични
систем
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новембар/децембар 2021.

1. среда

30. Уторак

29. Понедељак



15Адвокатска комора Војводине

децембар 2021.

5. недеља4. субота

3. Петак

2. Четвртак
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децембар 2021.

6. Понедељак

7. Уторак

8. среда



17Адвокатска комора Војводине

децембар 2021.

9. Четвртак

10. Петак

11. субота 12. недеља
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13. Понедељак

децембар 2021.

14. Уторак

15. среда



19Адвокатска комора Војводине

децембар 2021.

16. Четвртак

17. Петак

18. субота 19. недеља
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20. Понедељак

децембар 2021.

21. Уторак

22. среда



21Адвокатска комора Војводине

децембар 2021.

23. Четвртак

24. Петак

25. субота 26. недеља
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27. Понедељак

децембар 2021.

28. Уторак

29. среда



23Адвокатска комора Војводине

нова годинанова година

децембар 2021 / Јануар 2022.

30. Четвртак

31. Петак

1. субота 2. недеља
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Јануар 2022.

3. Понедељак

4. Уторак

5. среда



25Адвокатска комора Војводине

Јануар 2022.

6. Четвртак

7. Петак

8. субота 9. недеља

Божић
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Јануар 2022.

10. Понедељак

11. Уторак

12. среда



27Адвокатска комора Војводине

Јануар 2022.

13. Четвртак

14. Петак

15. субота 16. недеља
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Јануар 2022.

17. Понедељак

18. Уторак

19. среда



29Адвокатска комора Војводине

Јануар 2022.

20. Четвртак

21. Петак

22. субота 23. недеља
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Јануар 2022.

24. Понедељак

25. Уторак

26. среда



31Адвокатска комора Војводине

27. Четвртак

28. Петак

29. субота 30. недеља

Јануар 2022.
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Јануар/Фебруар 2022.

31. Понедељак

1. Уторак

2. среда



33Адвокатска комора Војводине

Фебруар 2022.

3. Четвртак

4. Петак

5. субота 6. недеља
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Фебруар 2022.

7. Понедељак

8. Уторак

9. среда



35Адвокатска комора Војводине

Фебруар 2022.

10. Четвртак

11. Петак

12. субота 13. недеља
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Фебруар 2022.

14. Понедељак

15. Уторак

16. среда дан државности србије

дан државности србије



37Адвокатска комора Војводине

Фебруар 2022.

17. Четвртак

18. Петак

19. субота 20. недеља
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Фебруар 2022.

21. Понедељак

22. Уторак

23. среда



39Адвокатска комора Војводине

Фебруар 2022.

24. Четвртак

25. Петак

26. субота 27. недеља
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Фебруар/Март 2022.

28. Понедељак

1. Уторак

2. среда



41Адвокатска комора Војводине

Март 2022.

3. Четвртак

4. Петак

5. субота 6. недеља
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Март 2022.

7. Понедељак

8. Уторак

9. среда



43Адвокатска комора Војводине

Март 2022.

10. Четвртак

11. Петак

12. субота 13. недеља
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14. Понедељак

Март 2022.

15. Уторак

16. среда



45Адвокатска комора Војводине

Март 2022.

17. Четвртак

18. Петак

19. субота 20. недеља
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21. Понедељак

Март 2022.

22. Уторак

23. среда



47Адвокатска комора Војводине

Март 2022.

24. Четвртак

25. Петак

26. субота 27. недеља
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28. Понедељак

Март 2022.

29. Уторак

30. среда



49Адвокатска комора Војводине

Март/Април 2022.

31. Четвртак

1. Петак

2. субота 3. недеља
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Април 2022.

4. Понедељак

5. Уторак

6. среда



51Адвокатска комора Војводине

Април 2022.

7. Четвртак

8. Петак

9. субота 10. недеља
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11. Понедељак

Април 2022.

12. Уторак

13. среда



53Адвокатска комора Војводине

Април 2022.

14. Четвртак

15. Петак

16. субота 17. недеља
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18. Понедељак

Април 2022.

19. Уторак

20. среда



55Адвокатска комора Војводине

Април 2022.

21. Четвртак

22. Петак

23. субота 24. недеља

велики петак

Ускрс



56 www.akv.org.rs

25. Понедељак

26. Уторак

27. среда

Април 2022.

Ускршњи понедељак
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Април/Мај 2022.

28. Четвртак

29. Петак

30. субота 1. недеља Празник рада
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Мај 2022.

2. Понедељак

3. Уторак

4. среда

Празник рада
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Мај 2022.

5. Четвртак

6. Петак

7. субота 8. недеља
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9. Понедељак

Мај 2022.

10. Уторак

11. среда



61Адвокатска комора Војводине

Мај 2022.

12. Четвртак

13. Петак

14. субота 15. недеља
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16. Понедељак

Мај 2022.

17. Уторак

18. среда



63Адвокатска комора Војводине

Мај 2022.

19. Четвртак

20. Петак

21. субота 22. недеља
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23. Понедељак

Мај 2022.

24. Уторак

25. среда



65Адвокатска комора Војводине

Мај 2022.

26. Четвртак

27. Петак

28. субота 29. недеља
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Мај/Јун 2022.

30. Понедељак

31. Уторак

1. среда



67Адвокатска комора Војводине

Јун 2022.

2. Четвртак

3. Петак

4. субота 5. недеља
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6. Понедељак

Јун 2022.

7. Уторак

8. среда



69Адвокатска комора Војводине

Јун 2022.

9. Четвртак

10. Петак

11. субота 12. недеља
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Јун 2022.

13. Понедељак

14. Уторак

15. среда



71Адвокатска комора Војводине

Јун 2022.

16. Четвртак

17. Петак

18. субота 19. недеља
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20. Понедељак

Јун 2022.

21. Уторак

22. среда



73Адвокатска комора Војводине

Јун 2022.

23. Четвртак

24. Петак

25. субота 26. недеља
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27. Понедељак

Јун 2022.

28. Уторак

29. среда
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Јун/Јул 2022.

30. Четвртак

1. Петак

2. субота 3. недеља
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4. Понедељак

Јул 2022.

5. Уторак

6. среда



77Адвокатска комора Војводине

Јул 2022.

7. Четвртак

8. Петак

9. субота 10. недеља
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11. Понедељак

Јул 2022.

12. Уторак

13. среда



79Адвокатска комора Војводине

Јул 2022.

14. Четвртак

15. Петак

16. субота 17. недеља
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18. Понедељак

Јул 2022.

19. Уторак

20. среда



81Адвокатска комора Војводине

Јул 2022.

21. Четвртак

22. Петак

23. субота 24. недеља
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25. Понедељак

26. Уторак

27. среда

Јул 2022.
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28. Четвртак

Јул 2022.

29. Петак

30. субота 31. недеља
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1. Понедељак

Август 2022.

2. Уторак

3. среда



85Адвокатска комора Војводине

Август 2022.

4. Четвртак

5. Петак

6. субота 7. недеља



86 www.akv.org.rs

8. Понедељак

Август 2022.

9. Уторак

10. среда



87Адвокатска комора Војводине

Август 2022.

11. Четвртак

12. Петак

13. субота 14. недеља



88 www.akv.org.rs

15. Понедељак

Август 2022.

16. Уторак

17. среда



89Адвокатска комора Војводине

Август 2022.

18. Четвртак

19. Петак

20. субота 21. недеља



90 www.akv.org.rs

22. Понедељак

Август 2022.

23. Уторак

24. среда



91Адвокатска комора Војводине

Август 2022.

25. Четвртак

26. Петак

27. субота 28. недеља



92 www.akv.org.rs

29. Понедељак

Август 2022.

30. Уторак

31. среда



93Адвокатска комора Војводине

септембар 2022.

1. Четвртак

2. Петак

3. субота 4. недеља



94 www.akv.org.rs

5. Понедељак

септембар 2022.

6. Уторак

7. среда



95Адвокатска комора Војводине

септембар 2022.

8. Четвртак

9. Петак

10. субота 11. недеља



96 www.akv.org.rs

12. Понедељак

13. Уторак

14. среда

септембар 2022.



97Адвокатска комора Војводине

септембар 2022.

15. Четвртак

16. Петак

17. субота 18. недеља



98 www.akv.org.rs

19. Понедељак

септембар 2022.

20. Уторак

21. среда



99Адвокатска комора Војводине

септембар 2022.

22. Четвртак

23. Петак

24. субота 25. недеља



100 www.akv.org.rs

26. Понедељак

27. Уторак

28. среда

септембар 2022.



101Адвокатска комора Војводине

септембар/октобар 2022.

29. Четвртак

30. Петак

1. субота 2. недеља



102 www.akv.org.rs

3. Понедељак

октобар 2022.

4. Уторак

5. среда



103Адвокатска комора Војводине

октобар 2022.

6. Четвртак

7. Петак

8. субота 9. недеља



104 www.akv.org.rs

10. Понедељак

октобар 2022.

11. Уторак

12. среда



105Адвокатска комора Војводине

октобар 2022.

13. Четвртак

14. Петак

15. субота 16. недеља



106 www.akv.org.rs

17. Понедељак

октобар 2022.

18. Уторак

19. среда



107Адвокатска комора Војводине

октобар 2022.

20. Четвртак

21. Петак

22. субота 23. недеља



108 www.akv.org.rs

24. Понедељак

октобар 2022.

25. Уторак

26. среда



109Адвокатска комора Војводине

27. Четвртак

28. Петак

29. субота 30. недеља

октобар 2022.



110 www.akv.org.rs

октобар/новембар 2022.

31. Понедељак

1. Уторак

2. среда



111Адвокатска комора Војводине

новембар 2022.

3. Четвртак

4. Петак

5. субота 6. недеља



112 www.akv.org.rs

7. Понедељак

новембар 2022.

8. Уторак

9. среда



113Адвокатска комора Војводине

новембар 2022.

10. Четвртак

11. Петак

12. субота 13. недеља

дан примирја у Првом светском рату



114 www.akv.org.rs

14. Понедељак

новембар 2022.

15. Уторак

16. среда



115Адвокатска комора Војводине

новембар 2022.

17. Четвртак

18. Петак

19. субота 20. недеља



116 www.akv.org.rs

21. Понедељак

новембар 2022.

22. Уторак

23. среда



117Адвокатска комора Војводине

новембар 2022.

24. Четвртак

25. Петак

26. субота 27. недеља



118 www.akv.org.rs

28. Понедељак

новембар 2022.

29. Уторак

30. среда



119Адвокатска комора Војводине

децембар 2022.

1. Четвртак

2. Петак

3. субота 4. недеља



120 www.akv.org.rs

5. Понедељак

6. Уторак

7. среда

децембар 2022.



121Адвокатска комора Војводине

децембар 2022.

8. Четвртак

9. Петак

10. субота 11. недеља



122 www.akv.org.rs

12. Понедељак

децембар 2022.

13. Уторак

14. среда



123Адвокатска комора Војводине

децембар 2022.

15. Четвртак

16. Петак

17. субота 18. недеља



124 www.akv.org.rs

19. Понедељак

децембар 2022.

20. Уторак

21. среда



125Адвокатска комора Војводине

децембар 2022.

22. Четвртак

23. Петак

24. субота 25. недеља



126 www.akv.org.rs

26. Понедељак

децембар 2022.

27. Уторак

28. среда



127Адвокатска комора Војводине

29. Четвртак

30. Петак

31. субота 1. недеља

децембар 2022 / Јануар 2023.

нова година



128 www.akv.org.rs

2. Понедељак

Јануар 2023.

3. Уторак

4. среда

нова година



129Адвокатска комора Војводине

Јануар 2023.

5. Четвртак

6. Петак

7. субота 8. недељаБожић



130 www.akv.org.rs

9. Понедељак

10. Уторак

11. среда

Јануар 2023.



131Адвокатска комора Војводине

12. Четвртак

13. Петак

14. субота 15. недеља

Јануар 2023.



132 www.akv.org.rs

16. Понедељак

Јануар 2023.

17. Уторак

18. среда



133Адвокатска комора Војводине

Јануар 2023.

19. Четвртак

20. Петак

21. субота 22. недеља



134 www.akv.org.rs

23. Понедељак

Јануар 2023.

24. Уторак

25. среда



135Адвокатска комора Војводине

Јануар 2023.

26. Четвртак

27. Петак

28. субота 29. недеља



136 www.akv.org.rs

1. среда

31. Уторак

30. Понедељак

Јануар/Фебруар 2023.



137Адвокатска комора Војводине

5. недеља4. субота

3. Петак

2. Четвртак

Фебруар 2023.



138 www.akv.org.rs

Фебруар 2023.

8. среда

7. Уторак

6. Понедељак



139Адвокатска комора Војводине

Фебруар 2023.

9. Четвртак

10. Петак

12. недеља11. субота



140 www.akv.org.rs

15. среда

14. Уторак

13. Понедељак

Фебруар 2023.

дан државности србије



141Адвокатска комора Војводине

19. недеља18. субота

17. Петак

16. Четвртак

Фебруар 2023.

дан државности србије



142 www.akv.org.rs

22. среда

21. Уторак

20. Понедељак

Фебруар 2023.



143Адвокатска комора Војводине

23. Четвртак

24. Петак

26. недеља25. субота

Фебруар 2023.



144 www.akv.org.rs

1. среда

28. Уторак

27. Понедељак

Фебруар/Март 2023.



145Адвокатска комора Војводине

2. Четвртак

3. Петак

5. недеља4. субота

Март 2023.



146 www.akv.org.rs

Март 2023.

8. среда

7. Уторак

6. Понедељак



147Адвокатска комора Војводине

Март 2023.

9. Четвртак

10. Петак

12. недеља11. субота



148 www.akv.org.rs

15. среда

14. Уторак

13. Понедељак

Март 2023.



149Адвокатска комора Војводине

19. недеља18. субота

17. Петак

16. Четвртак

Март 2023.



150 www.akv.org.rs

22. среда

21. Уторак

20. Понедељак

Март 2023.



151Адвокатска комора Војводине

26. недеља25. субота

24. Петак

23. Четвртак

Март 2023.



152 www.akv.org.rs

Март 2023.

29. среда

28. Уторак

27. Понедељак



153Адвокатска комора Војводине

Март/Април 2023.

2. недеља

30. Четвртак

31. Петак

1. субота



154 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Јануар



155Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеЈануар



156 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Фебруар



157Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеФебруар



158 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Март



159Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеМарт



160 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Април



161Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеАприл



162 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Мај



163Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеМај



164 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Јун



165Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеЈун



166 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Јул



167Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеЈул



168 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета Август



169Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

ФинансијеАвгуст



170 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета септембар



171Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

Финансијесептембар



172 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета октобар



173Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

Финансијеоктобар



174 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета новембар



175Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

Финансијеновембар



176 www.akv.org.rs

Ознака акта Датум пријема Датум решења Кретање списа

Евиденција решених предмета децембар



177Адвокатска комора Војводине

Датум Напомена + –

Финансиједецембар





таксе и тарифе
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I. ПАР НИЧ НИ И ИЗ ВР ШНИ ПО СТУ ПАК 
1. Под не сци 

Тар. бр. 1. 
(1) За тужбу и противтужбу поднету 
пред судом опште надлежности плаћа 
се, према вредности пред мета спора: 
- до 10.000 динара вредности - 1.900 
динара; 
- преко 10.000 до 100.000 динара вред-
ности - 1.900 ди нара увећано за 4% од 
вредности предмета спора; 
- преко 100.000 до 500.000 динара 
вред ности - 9.800 динара увећано за 2% 
од вредности предмета спора; 
- преко 500.000 до 1.000.000 динара 
вредности - 29.300 динара увећано за 
1% од вредности предмета спо ра; 
- преко 1.000.000 динара вредности 
- 48.800 динара увећано за 0,5% од 
вредности спора, а највише 97.500 ди-
нара. 
(2) За тужбу и противтужбу поднету 
пред привредним судом плаћа се према 
вредности спора: 
- до 10.000 динара вредности - 3.900 
динара; 
- од 10.000 до 100.000 динара вред-
ности - 3.900 ди на ра увећано за 6% од 
вредности предмета спора; 
- од 100.000 до 1.000.000 динара вред-
ности - 15.600 ди нара увећано за 2% од 
вредности предмета спора; 
- од 1.000.000 до 10.000.000 динара 
вредности - 54.600 динара увећано за 
1% од вредности предмета спо ра; 
- преко 10.000.000 динара вредности 
- 249.600 динара увећано за 0,5% од 
вредности предмета спора а највише 
390.000 динара. 
(3) За предлог да се одреди извршење 
на основу извршне или веродостојне 
исправе, за предлог за обезбеђење, за 
при говор и жалбу поднете у поступку 
по би јања решења о извршењу на основу 
извршне или веродостојне исправе или 
решења о обезбеђењу, за предлог за 
обез беђење доказа, за одговор на тужбу 
и за одговор на жалбу или ревизију, пла-
ћа се половина таксе из става (1) овог 

тарифног броја, а у поступку пред при-
вредним судом плаћа се половина таксе 
из става (2) овог тарифног броја. Ако 
је за спровођење из вршења надлежан 
извршитељ, за предлог да се од ре ди 
извршење на основу извршне или ве-
ро до стојне исправе или обезбеђење и 
за приговор и жалбу, плаћа се трећина 
таксе из става (1) овог тарифног броја, 
а у поступку пред привредним судом 
пла ћа се трећина таксе из става (2) овог 
та рифног броја. 
(4) За жалбу против пресуде или решења 
и за жалбу против решења у споровима 
због сметања поседа, плаћа се такса 
из става (1) овог тарифног броја, а у 
поступку пред привредним судом плаћа 
се такса из става (2) овог тарифног броја. 
(5) За ревизију против пресуде или 
решења и за пред лог за понављање 
поступка плаћа се двострука такса из 
става (1) овог тарифног броја, а ако 
се ревизијом, односно предлогом за 
понављање поступка побија одлука 
привредног суда - плаћа се двострука 
такса из става (2) овог тарифног броја. 
(6) За предлог да се призна одлука 
страног суда и за жалбу против решења 
по предлогу плаћа се так са у износу од 
1.900 динара пред судом опште над леж-
ности, а у поступку пред привредним 
судом у износу од 19.500 динара. 
(7) За жалбу против решења којим 
се одбија или од ба цује предлог за 
повраћај у пређашње стање плаћа 
се половина таксе из става (1) овог 
тарифног броја, а у поступку пред 
привредним судом плаћа се половина 
таксе из става (2) овог тарифног броја, 
али не више од 1.900 динара, односно 
не више од 19.500 динара у поступку 
пред привредним судом. 
(8) када је у поступку пред привредним 
судом једна од странака физичко лице 
које није предузетник, пла ћа се такса 
као пред судом опште надлежности. 

нА По МЕ нА: 
1. кад брачни другови споразумно тра-
же развод бра ка плаћа се једна такса за 
тужбу. 

рЕПУБЛикА срБиЈА
ТАКСЕНА ТАРИФА

(извод из Закона о судским таксама – „сл. гласник рс”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 
34/2001 – други закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – други закон, 31/2009, 

101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018. види: одлуку Ус рс – 16/2010)
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2. За тужбу у којој је стављен предлог 
за издавање плат ног налога плаћа се 
половина таксе из става (1) овог та риф-
ног броја, а у поступку пред привредним 
су дом плаћа се половина таксе из става 
(2) овог та риф ног броја. 
3. Ако је поднесак примљен на записник 
код суда, укљу чу јући и поднеске који су 
примљени на записник у току расправе, 
плаћа се такса предвиђена за одно сни 
поднесак; неће се наплаћивати посебна 
такса за преписивање из тарифног броја 
33, ако је записник тре бало сачинити у 
више примерака. 
4. кад је већ у тужби стављен предлог 
за одређивање привремене мере обез-
бе ђења плаћа се поред таксе за тужбу 
и такса за предлог, изузев ако је пред-
ло жено одређивање привремене мере 
обез беђења у спо ро ви ма за развод брака 
или у споровима за издржавање де це.
5. За предлог да се одреди извршење или 
обезбеђење пла ћа се једна такса и када 
се предлаже више сред става извршења, 
односно обезбеђења, без обзира да ли 
истовремено или накнадно. 
6. Ако је у ком од поднесака наведених 
у овом та риф ном броју стављен захтев 
за упис у земљишне или друге јавне 
књиге о непокретностима поступиће се 
по напомени 3. уз тарифни број 14. 
7. За жалбу против решења прво сте пе-
ног суда плаћа се такса само онда ако 
се жалбом побија решење које подлеже 
плаћању таксе по тарифном броју 2. 
8. - брисана - 
9. отказ пословне просторије сматра 
се тужбом у погледу наплате таксе и 
за тај отказ плаћа се по ло ви на таксе из 
ста ва (1) овог тарифног броја, а у по-
ступ ку пред привредним судом плаћа 
се половина таксе из става (2) овог та-
рифног броја. 
10. У споровима из радног односа, као 
и у споровима које запослени по кре-
ну против стечајног или лик ви да  ци-
оног дужника, запослени или бив ши 
запослени пла ћа таксу по овом та риф-
ном броју само ако се за хтев односи на 
новчано потраживање. 
11. За поднеске који нису наведени у 
овом тарифном броју, као и за предлоге 
уз поднеске, не плаћа се такса. 

2. Од лу ке 
Тар. бр. 2. 

(1) За првостепену пресуду и за решење 
у споровима због сметања поседа плаћа 
се према вредности пред мета спора 
такса из става (1) тарифног броја 1, а у 

поступку пред привредним судом плаћа 
се такса из става (2) тарифног броја 1. 
(2) За пресуду због пропуштања и за 
пресуду на осно ву признања, односно 
одрицања, плаћа се по ло ви на таксе из 
става (1) овог тарифног броја. 
(3) За решење о одбацивању тужбе пла-
ћа се половина таксе из става (1) овог 
та риф ног броја, али не више од 9.800 
ди на ра, односно не више од 19.500 ди на-
ра у поступку пред привредним су дом. 
(4) За решење о издавању платног на-
лога плаћа се по ло вина таксе из става 
(1) овог тарифног броја. 
(5) За решење донето по предлогу за 
обез беђење и за решење донето по 
приговору против решења ко је је донето 
по предлогу за извршење на основу ве-
ро до стој не исправе плаћа се половина 
таксе из става (1) овог тарифног броја, 
а за решење о извршењу које је донето 
на основу иностраних извршних исправа 
плаћа се пуна такса из става (1) овог 
тарифног броја. Ако је за спровођење 
из вр шења надлежан извршитељ, за ре-
ше ње донето по предлогу за обез бе ђе-
ње и за решење донето по приговору 
против решења које је донето по пред-
логу за извршење на основу ве ро до-
стој не исправе плаћа се трећина таксе 
из става (1) овог тарифног броја, а за 
решење о извршењу које је до нето на 
основу иностраних извршних исправа 
пла ћа се половина таксе из става (1) 
овог тарифног бро ја.
(6) За решење којим се усваја, одбија 
или одбацује предлог за повраћај у пре-
ђашње стање плаћа се половина таксе 
из става (1) овог тарифног броја, али не 
више од 1.900 динара, односно не ви-
ше од 19.500 динара у поступку пред 
привредним судом. 
(7) За решење о предлогу за признање 
и извршење од лу ке иностраног суда или 
арбитраже плаћа се такса од 1.900 ди-
на ра пред судом опште надлежности, а 
у по ступ ку пред привредним судом пла-
ћа се 19.500 ди на ра. 
(8) За решење о трошковима поступка, 
кад се о њима одвојено одлучује, плаћа 
се такса из става (1) овог тарифног бро ја. 
(9) - брисан - 
(10) За одлуке другостепеног суда 
по жалбама на првостепене одлуке 
наведене у ст. (1) - (8) овог тарифног 
броја плаћа се такса као за првостепену 
од луку, изузев ако се одлуком 
другостепеног суда жал ба одбацује или 
ако се првостепена одлука укида, у ком 
случају се не плаћа такса.
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(11) За одлуку суда по ванредним прав-
ним средствима плаћа се трострука так-
са из овог тарифног броја, изу зев ако је 
том одлуком одбачено ванредно правно 
средство или ако је одлука суда нижег 
степена уки ну та, у ком случају се такса 
не плаћа.
(12) када је у поступку пред привредним 
судом једна од странака физичко лице 
које није предузетник, плаћа се такса 
као пред судом опште надлежности. 

нА По МЕ нА: 
1. обавеза плаћања таксе за првостепену 
одлуку не зависи од тога да ли је одлука 
постала правноснажна. 
2. За одлуке које нису наведене у овом 
тарифном бро ју не плаћа се такса. 
3. Ако виши суд укине одлуку и предмет 
упути на но во расправљање, плаћена 
так са за укинуту одлуку ура чу на ва се у 
таксу за нову одлуку или за поравнање. 
исто тако, урачунаће се такса плаћена 
за првостепену одлуку која је укинута 
поводом усвајања предлога за повраћај 
у пређашње стање или предлога за 
по  нав  ља  ње поступка у таксу за нову 
одлуку која буде донета после повраћаја 
у пређашње стање, односно понављања 
поступка. У случају урачунавања, ако 
је такса плаћена за прву одлуку већа 
од таксе коју треба платити за другу 
одлуку или за поравнање неће се вра-
ћати разлика између ових такса. 
4. За допунску пресуду или решење не-
ће се плаћати такса ако је за одлуку 
која је допуњена плаћена такса према 
пуној вредности спора. такође се не-
ће плаћати такса ако је за одлуку ко ја 
је допуњена плаћена такса према пу ној 
вредности спора. такође се неће пла ћати 
такса за доношење одлуке којом се врши 
накнадна исправка раније донете одлуке. 
5. Ако је у току парнице донета ме ђу пре-
суда, плаћа се такса на пуни износ вред-
ности предмета спора. У таквом слу ча ју 
неће се плаћати такса за ко нач ну одлуку 
која буде донета после ме ђу пре суде. 
6. Ако је у току парнице донета де ли-
мич на пресуда, пла ћа се такса према 
вред ности захтева о коме је одлучено. 
За коначну одлуку плаћа се такса према 
вред ности остатка спорног предмета 
који није обу хва ћен делимичном пре-
су дом. 
7. такса за платни налог урачунава се 
у таксу за одлуку суда која буде до не-
та поводом приговора против плат ног 
налога и у таксу за поравнање, сраз мер-
но вредности приговореног дела. 

Ако је такса за одлуку донета поводом 
при говора про тив платног налога већа 
од таксе плаћене за одлуку по предлогу 
за издавање платног налога, односно 
на ло га за исељење из пословних про-
сто рија, наплатиће се разлика, а ако је 
мања, разлика се неће враћати. 

8. такса за одлуку по предлогу за обез-
бе ђе ње, као и такса за одлуку поводом 
тужбе у којој је стављен предлог за 
издавање платног налога, плаћа се при-
ли ком подношења предлога, односно 
туж бе. 

9. За решење о обезбеђењу, плаћа се 
је дна такса, без обзира да ли је од-
лу че но о више средстава извршења, 
одно сно обезбеђења и без обзира да ли 
истовремено или накнадно. 

10. За првостепену пресуду која је до-
не та у вези са противтужбом плаћа се 
такса као да је о противтужби посебно 
расправљано. 

11. Ако је више парница спојено ради 
за једничког рас прав љања, такса за пре-
су ду плаћа се посебно за сва ку парницу, 
као да не постоји спајање више пар ни ца. 

12. У споровима из радног односа, као 
и у споровима које запослени по кре-
ну против стечајног или ли кви да  ци-
о ног дужника, запослени или бив ши 
запослени пла ћа таксу по овом та риф-
ном броју само ако се зах тев односио на 
нов чано потраживање. 

3. По рав на ња 
Тар. бр. 3. 

(1) За суд ско по рав на ње у то ку пр во сте-
пе ног по ступ ка пла ћа се, пре ма вред-
но сти на ко ју су се стран ке по рав на ле, 
по ло ви на так се из ста ва (1) та риф ног 
бро ја 1, а у по ступ ку пред при вред ним 
су дом пла ћа се по ло ви на так се из ста ва 
(2) та риф ног бро ја 1. 

(2) ка да је у по ступ ку пред при вред ним 
су дом јед на од стра на ка фи зич ко ли це 
ко је ни је пред у зет ник, пла ћа се так са 
као пред су дом оп ште над ле жно сти. 

II. ВАН ПАР НИЧ НИ ПО СТУ ПАК 
А. Оп ште од ред бе 

Тар. бр. 4. 
(1) За пред лог да се по кре не по сту пак 
у ван пар нич ним ства ри ма ко је ни су об-
у хва ће не по себ ним од ред ба ма ко јим се 
про пи су је пла ћа ње так си у по је ди ним 
вр ста ма ван пар нич ног по ступ ка, пла ћа 
се так са у из но су од 390 ди на ра. 
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(2) За жал бу про тив од лу ке пр во сте пе-
ног су да, пла ћа се так са у из но су од 390 
ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
1. У свим ван пар нич ним по ступ ци ма 
схо д но се при ме њу ју од ред бе из на по-
ме не бр. 6. и 11. уз та риф ни број 1. 

Тар. бр. 5. 
За ко нач ну од лу ку пр во сте пе ног су да 
у ван пар нич ним ства ри ма из та риф ног 
бро ја 4. пла ћа се так са у из но су од 390 
ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
1. У свим ван пар нич ним ства ри ма при-
ме њи ва ће се сход но од ред бе из на по ме-
не бр. 1, 2. и 3. уз та риф ни број 2. 
2. Ако се од лу ка од но си на ли це не ста ло 
у ра ту, не пла ћа се так са за од лу ку су да, 
као ни так са из та риф ног бро ја 4. 

Тар. бр. 6. 
За суд ска по рав на ња у свим ван пар нич-
ним ства ри ма, пла ћа се так са пред ви ђе-
на у та риф ном бро ју 3, али она не мо же 
би ти ве ћа не го што је про пи са но за од-
лу ку у та риф ном бро ју 5. 
Б. По себ не од ред бе за по је ди не вр-

сте
ван пар нич ног по ступ ка 

1. По сту пак за рас пра вља ње
за о став шти не 

Тар. бр. 7. 
За рас пра вља ње за о став шти не у пр во-
сте пе ном по ступ ку пла ћа се па у шал на 
так са у из но су од 1.000 до 75.000 ди-
на ра.

нА По МЕ нА:
1. Па у шал на так са пла ћа се са мо ако је 
оста вин ски по сту пак за вр шен до но ше-
њем ре ше ња о на сле ђи ва њу.
2. Па у шал на так са пла ћа се ка да ре ше-
ње о на сле ђи ва њу по ста не пра во сна-
жно, од но сно у ро ку од 15 да на од да-
на до ста ве на ло га за пла ћа ње так се по 
чла ну 37. став 3. овог за ко на.
3. суд утвр ђу је вред ност ме ро дав ну за 
од ме ра ва ње па у шал не так се по сло бод-
ној оце ни, на осно ву из ја ва на след ни ка 
и по да та ка ко је су под не ли.
4. Па у шал ну так су пла ћа ју на след ни ци у 
сра зме ри на сле ђе них де ло ва.
5. - бри са на -
6. Пла ћа се так са као за по рав на ње (та-
риф ни број 6) уме сто по себ не так се 

за де о бу, ако на след ни ци спо ра зум но 
пред ло же де о бу и спо ра зум о де о би бу-
де унет у ре ше ње о на сле ђи ва њу.
7. За пред лог да се спро ве де рас пра ва 
за о став шти не и за дру ге под не ске у то-
ку оста вин ског по ступ ка, не пла ћа се 
так са.

Тар. бр. 8. 
За жал бу про тив ре ше ња о на сле ђу или 
о ис по ру ци пла ћа се так са из та риф ног 
бро ја 7.  

2. По сту пак са ста вља ња и чу ва ња
те ста мен та 
Тар. бр. 9. 

(1) За са ста вља ње суд ског те ста мен та 
и ме ђу на род ног те ста мен та, као и за 
чу ва ње или опо зив те ста мен та у су ду, 
пла ћа се по 980 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. так са из ста ва 1. овог та риф ног бро ја 
пла ћа се без об зи ра да ли је те ста мент 
са ста вљен, од но сно опо зван у суд ској 
згра ди или ван ње. 
2. За чу ва ње те ста мен та пла ћа се так-
са без об зи ра где је те ста мент са чи њен. 
Ако се у истом тре нут ку ста ри те ста-
мент за ме њу је но вим, не ће се пла ћа ти 
ни так са за вра ћа ње те ста мен та. 
3. не пла ћа се так са за чу ва ње ис пра ва 
о усме ном те ста мен ту, ни ти за да ва ње 
из ја ве све до ка усме ног те ста мен та о за-
ве шта о че вој по след њој во љи. 
4. не пла ћа се так са за опо зи ва ње, ако 
се доц ни јим те ста мен том опо зи ва ра-
ни ји и ујед но са ста вља но ви те ста мент. 
5. не пла ћа се так са за пред лог да се 
пре ду зму рад ње из овог та риф ног бро ја. 

3. По сту пак за де о бу 
Тар. бр. 10. 

За пред лог да се спро ве де де о ба за јед-
нич ке ства ри или имо ви не, за од лу ку 
по пред ло гу за де о бу, за жал бу про тив 
од лу ке по пред ло гу, пла ћа се по 1.900 
ди на ра. 

нА По МЕ нА:
За де о бу у оста вин ском по ступ ку не 
пла ћа се так са из овог та риф ног бро ја, 
под усло вом на ве де ним у на по ме ни под 
бро јем 6. уз та риф ни број 7. 
4. По сту пак за уре ђе ње ме ђа (гра ни ца) 

Тар. бр. 11. 
За пред лог за уре ђе ње ме ђа, за од лу ку 
по пред ло гу, за жал бу про тив од лу ке по 
пред ло гу, пла ћа се по 1.900 ди на ра. 
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5. По сту пак за суд ски по ни штај ис пра-
ва (амор ти за ци ја) 

Тар. бр. 12. 
(1) За пред лог да се спро ве де по сту пак 
за по ни штај ис пра ве и за жал бу про тив 
од лу ке о пред ло гу, пла ћа се по 980 ди-
на ра. 
(2) За од лу ку по пред ло гу пла ћа се так-
са пре ма вред но сти ис пра ве, и то: 
- до 5.000 ди на ра вред но сти - 980 ди на ра; 
- пре ко 5.000 до 20.000 ди на ра вред но-
сти - 980 ди на ра уве ћа но за 4% вред но-
сти ис пра ве; 
- пре ко 20.000 до 50.000 ди на ра вред-
но сти - 2.500 ди на ра уве ћа но за 2% 
вред но сти ис пра ве; 
- пре ко 50.000 ди на ра вред но сти - 4.500 
ди на ра уве ћа но за 1% вред но сти ис пра-
ве, а нај ви ше 9.800 ди на ра. 
(3) Ако на ис пра ви ни је озна че на вред-
ност, пла ћа се 980 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
вред ност ис пра ве од ре ђу је се пре ма 
ње ној но ми нал ној вред но сти. 
6. По сту пак ове ре пот пи са, ру ко пи са, 

пре пи са и пре во да 
Тар. бр. 13. 

(1) За мол бу, усме ну или пи сме ну, ко јом 
се тра жи ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са 
или пре пи са, пла ћа се 70 ди на ра. 
(2) Пла ћа се 160 ди на ра за: 
1. ове ру пот пи са, од но сно ру ко пи са, 
2. ове ру пот пи са суд ског пре во ди о ца 
на пре во ди ма ра ди њи хо ве упо тре бе у 
зе мљи, 
3. ове ру ру ко пи са, за сва ки лист ру ко-
пи са фор ма та А4, 
4. ове ру пре пи са или фо то ко пи је, за 
сва ки лист фор ма та А4. 
(3) Пла ћа се 490 ди на ра за: 
1. ове ру пот пи са суд ског пре во ди о ца 
на пре во ди ма ра ди њи хо ве упо тре бе у 
ино стран ству, 
2. ове ру пот пи са на пу но моћ ју. 
(4) 1. За мол бу, усме ну или пи сме ну, 
ко јом се тра жи ове ра пот пи са, пре пи са 
или ру ко пи са за упо тре бу у ино стран-
ству, пла ћа се 190 ди на ра, 
2. За ове ру пот пи са, пре пи са или ру ко-
пи са за упо тре бу у ино стран ству пла ћа 
се 1.900 ди на ра. 
(5) За ове ру пот пи са на уго во ри ма, пла-
ћа се и то: 

1. За но во за кљу че не уго во ре чи ја је 
вред ност: 
- до 10.000 ди на ра вред но сти - 980 ди-
на ра; 
- од 10.000 до 100.000 ди на ра вред но-
сти - 980 ди на ра уве ћа но за 1% вред но-
сти уго во ра; 
- пре ко 100.000 до 1.000.000 ди на ра 
вред но сти - 2.900 ди на ра уве ћа но за 
0,5% вред но сти уго во ра; 
- пре ко 1.000.000 ди на ра вред но сти 
- 12.600 ди на ра уве ћа но за 0,25% од 
вред но сти уго во ра, а нај ви ше 39.000 
ди на ра. 
2. Ако је вред ност уго во ра не про це-
њи ва, за ове ру пот пи са пла ћа се 1.900 
ди на ра. 
3. За ове ру про ду же ња ро ка ва же ња 
уго во ра, пла ћа се 50% од так се из тач ке 
1, од но сно 2. овог ста ва. 
4. За ове ру пот пи са уго во ра о по кло ну, 
пла ћа се 50% од так се из тач ке 1. од но-
сно 2. овог ста ва. 

нА По МЕ нА: 
1. Пот пи си на ис пра ви ко ју из да ју прав на 
ли ца сма тра ју се као је дан пот пис, ако 
су про пи си ма или пра ви ли ма за пот пи-
си ва ње овла шће на два или ви ше ли ца. 
2. За мол бу ко јом се тра жи ове ра пот-
пи са или оти ска пр ста на ис пра ви, пла-
ћа се јед на так са без об зи ра ко ли ко се 
пот пи са на ис пра ви ове ра ва. 
3. кад стран ка пре да су ду у то ку по-
ступ ка прост пре пис на ко ме рад ник 
су да сво јим пот пи сом по твр ди да је ви-
део из вор ник, за та кву по твр ду пла ћа 
се 50% из ста ва 2. овог та риф ног бро ја. 
4. так су за ове ру пот пи са, ру ко пи са или 
пре пи са пла ћа ли це ко је тра жи ове ру. 
Пре не го што так са бу де пла ће на, не сме 
се из вр ши ти ове ра. 
5. У по твр ду о ове ри пре пи са тре ба 
озна чи ти са ко ли ко је так се так си ран из-
вор ник ис пра ве чи ји се пре пис ове ра ва. 
6. так са за ове ру пот пи са, ру ко пи са и 
пре пи са ле пи се на са мој мол би ко јом је 
ове ра тра же на, а у слу ча ју усме не мол-
бе на са мој ис пра ви, од но сно при мер ку 
пре пи са ко ји оста је код су да. на исти 
се на чин по сту па и у по гле ду ле пље ња 
так се за са му мол бу. 
7. За ове ру пот пи са и пе ча та пла ћа се 
јед на так са. 
8. Ако се јед ном мол бом тра жи ове ра 
пот пи са на ви ше ис пра ва или ове ра ви-
ше ру ко пи са или пре пи са, пла ћа се так-
са за мол бу оно ли ко пу та ко ли ко има ис-
пра ва, од но сно пре пи са или ру ко пи са. 
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9. так са из ста ва 4. тач ка 1. овог та риф-
ног бро ја пла ћа се на вред ност озна че ну 
у уго во ру. Ако је вред ност уго во ра про-
це њи ва али ни је озна че на, за ове ру пот-
пи са на уго во ру пла ћа се дво стру ка так са 
из ста ва 4. тач ка 2. овог та риф ног бро ја. 
10. Ако се ове ра ва пре пис ис пра ве пи са-
не на стра ном је зи ку, пла ћа се дво стру-
ка так са из ста ва 2. овог та риф ног бро ја. 
11. За ове ру пот пи са на пу но моћ ји ма из 
ста ва 3. тач ка 2. овог та риф ног бро ја, и 
за ове ру пот пи са на уго во ри ма из ста ва 
4. овог та риф ног бро ја пла ћа се јед на 
так са, без об зи ра да ли се ове ра ва је дан 
или ви ше пот пи са на пу но моћ ју, од но-
сно уго во ру и без об зи ра ко ли ко се при-
ме ра ка уго во ра ове ра ва.

7. Поступак сачињавања правних 
послова који имају облик 
јавнобележничког записа 

Тар. бр. 13а 
(1) За сачињавање правних послова ко-
ји имају облик јавнобележничког за пи са 
плаћа се такса према вредности имо ви-
не која је предмет правног посла, и то:
- до 600.000 динара вредности - 9.000 
динара;
- преко 600.000 до 2.500.000 динара 
вредности - 15.000 динара;
- преко 2.500.000 до 5.000.000 динара 
вредности - 21.000 динара;
- преко 5.000.000 до 7.000.000 динара 
вредности - 30.000 динара;
- преко 7.000.000 до 10.000.000 динара 
вредности - 36.000 динара;
- преко 10.000.000 до 14.000.000 динара 
вредности - 42.000 динара;
- преко 14.000.000 динара вредности - 
42.000 динара увећано за 1.500 динара 
за сваких започетих 1.000.000 динара 
вредности, а највише до 600.000 динара.
(2) За сачињавање јавнобележнич ког 
за пи са уговора о поклону између ро ди-
те ља, као поклонодавца и детета, као 
поклонопримца, када је предмет по кло-
на непокретност, плаћа се 50% од таксе 
из става 1. овог тарифног броја.
(3) Ако се правни посао у облику јав но-
бе лежничког записа сачињава за више 
странака, такса се увећава 1.500 динара 
за трећу и сваку наредну странку, али 
највише до 50% од таксе из става 1. 
овог тарифног броја.

нА По МЕ нА: 
1. За сачињавање правних послова ко-
ји имају облик јавнобележничког за-

пи са када је предмет правног посла 
рас по ла гање непокретностима, деоба 
заједничке имовине супружника или 
ван брачних партнера, уговора о имо-
вин ским односима између супружника 
или ванбрачних партнера, уступања или 
расподеле имовине за живота, обећање 
поклона или уговора о поклону за слу-
чај смрти и уговора о доживотном издр-
жа вању, као основ за одређивање таксе 
узима се укупна вредност имовине која 
је предмет правног посла.
2. За захтев којим се тражи сачи ња ва-
ње правног посла у облику јав но бе леж-
ничког записа из овог тарифног броја не 
плаћа се посебна такса.
3. За оверу сачињеног јавнобележничког 
записа, као и за издавање отправака и 
преписа ако се они издају непосредно 
по сачињавању јавнобележничког запи-
са не плаћа се посебна такса.
4. За сачињавање предуговора, допуне 
или раскида постојећег уговора у об-
лику јавнобележничког записа плаћа се 
50% од таксе из овог тарифног броја.
5. таксу из овог тарифног броја, ако има 
више странака, плаћају странке со ли-
дарно.

III. ЗЕ МЉИ ШНО-КЊИ ЖНИ ПО СТУ ПАК
И ПО СТУ ПАК ЗА УПИС У ДРУ ГЕ ЈАВ НЕ 

КЊИ ГЕ
О НЕ ПО КРЕТ НО СТИ МА 

А. Зе мљи шно-књи жни по сту пак 
1. Под не сци 
Тар. бр. 14. 

(1) За под не ске ко ји ма се тра жи упис у 
зе мљи шну књи гу или бри са ње укњи жбе 
или пред бе ле жбе из зе мљи шне књи ге, 
пла ћа се: 
1. Ако вред ност пра ва ко је тре ба упи са-
ти или бри са ти из но си: 
- до 5.000 ди на ра вред но сти - 390 ди-
на ра; 
- пре ко 5.000 до 20.000 ди на ра вред но-
сти - 390 ди на ра уве ћа но за 1% вред-
но сти; 
- пре ко 20.000 ди на ра вред но сти - 780 
ди на ра уве ћа но за 0,5% вред но сти, а 
нај ви ше 3.900 ди на ра. 
2. Ако вред ност пра ва ко је тре ба упи са-
ти или бри са ти ни је про це њи ва, или ако 
се тра жи упис или бри са ње са мо за бе-
ле жбе пла ћа се 390 ди на ра. 
(2) За жал бу про тив од лу ке из ста ва (1) 
овог та риф ног бро ја, пла ћа се 390 ди-
на ра. 
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нА По МЕ нА: 
1. Ако се јед ним под не ском тра жи упис 
или бри са ње код ви ше су до ва, пла ћа се 
так са оно ли ко пу та ко ли ко има су до ва 
код ко јих упис или бри са ње тре ба из вр-
ши ти. ово ва жи и кад, у слу ча ју за јед-
нич ког за ло жног пра ва, тре ба спро ве сти 
упис у спо ред ним уло шци ма код ра зних 
су до ва, без об зи ра што стран ке у свом 
под не ску из ри чи то не тра же те упи се. 
2. Ако се јед ним под не ском тра жи ви ше 
упи са про це њи вих пра ва, на пла ћу је се 
јед на так са, пре ма укуп ној вред но сти 
ових пра ва. Али ако се јед ним под не-
ском тра жи ујед но упис про це њи вих и 
не про це њи вих пра ва, или још и упис 
јед не или ви ше за бе ле жби, так са за 
под не сак пла ти ће се са мо пре ма вред-
но сти про це њи вих пра ва. За под не ске 
ко ји ма се тра жи упис са мо не про це њи-
вих пра ва и за бе ле жби, пла ћа се са мо 
јед на так са из ста ва 1. тач ка 2. овог та-
риф ног бро ја. 
3. Ако је зах тев за упис ста вљен у под-
не ску из та риф ног бро ја 1, не ће се на-
пла ћи ва ти так са за под не сак из та риф-
ног бро ја 14. 
4. не пла ћа се так са из овог та риф ног 
бро ја у ства ри ма на ве де ним у на по ме-
ни 8. тач. 3, 6, 7, 9, 10. и 13. та риф ног 
бро ја 15. 
5. За под не ске ко ји ни су озна че ни у 
овом та риф ном бро ју, као и за при ло ге 
уз под не ске, не пла ћа се так са. 

2. Упи си 
Тар. бр. 15. 

(1) За укњи жбу или за пред бе ле жбу пра-
ва сво ји не, ако прав ни по сао или основ 
сти ца ња на осно ву ко га се има из вр ши ти 
упис не под ле жу по ре зу на пре нос ап-
со лут них пра ва, пла ћа се 1.900 ди на ра, 
без об зи ра на вред ност пра ва ко је се 
упи су је. 
(2) За укњи жбу или за пред бе ле жбу пра-
ва сво ји не, ако је основ сти ца ња на осно-
ву ко га се има из вр ши ти упис, уго вор о 
по кло ну, пла ћа се 980 ди на ра, без об зи-
ра на вред ност пра ва ко је се упи су је. 
(3) За укњи жбу или за пред бе ле жбу дру-
гих ствар них пра ва или њи ма јед на ких 
пра ва, пла ћа се: 
1. ако је пред мет пра ва про це њив, 980 
ди на ра; 
2. ако је пред мет пра ва не про це њив, 
590 ди на ра. 
(4) За за бе ле жбу пла ћа се: 
1. за за бе ле жбу при нуд не упра ве и до-
зво лу при нуд не про да је, ако за исту тра-

ж би ну већ ни је упи са но за ло жно пра во 
на не по крет но сти ко ја је пред мет при-
нуд не упра ве или про да је, 980 ди на ра. 
та ко пла ће на так са ура чу на ће се у так су 
ко ју тре ба пла ти ти за на кнад ни упис за-
ло жног пра ва због исте тра жби не, ако 
се та кав упис за тра жи пре бри са ња ове 
за бе ле жбе; 
2. за оста ле за бе ле жбе, 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
1. так су за упис ду жно је да пла ти ли-
це у чи ју се ко рист вр ши упис. Ако упис 
тра жи ли це чи је се пра во огра ни ча ва, 
оп те ре ћу је, уки да или на дру го га пре-
но си, и то ли це јам чи за пла ћа ње так-
се со ли дар но са ли цем у чи ју се ко рист 
вр ши упис. 
2. так са се пла ћа и ако се упис вр ши по 
слу жбе ној ду жно сти, ако се не ра ди о 
упи су ко ји је осло бо ђен так се - на по ме-
на 8. уз овај та риф ни број. 
3. Ако се на осно ву јед не мол бе упи су је 
ви ше пра ва у ко рист јед ног истог ли ца 
код истог су да, так са се пла ћа по укуп-
ној вред но сти ових пра ва у ча су упи си-
ва ња. 
4. кад се упи су је тра жби на, так са се од-
ме ра ва пре ма из но су тра жби не са свим 
спо ред ним по тра жи ва њи ма (ка ма та, до-
спе ли тро шко ви и др.) ра чу на ју ћи ка ма-
ту од да на пре да је мол бе за упис, ако је 
на зна чен из нос ових по тра жи ва ња или 
про це нат од глав ни це. 
5. так са за упис пла ћа се и кад се упис 
вр ши у то ку пар нич ног, ван пар нич ног 
или из вр шног по ступ ка. 
6. Ако се упис укњи жбе или пред бе ле-
жбе, од лу ком ви шег су да у це ли ни или 
де ли мич но уки не или из ме ни, вра ћа се 
на зах тев це ло куп на пла ће на так са, од-
но сно њен сра змер ни део. 
7. так са за упис по овом та риф ном бро ју 
пла ћа се уз так су за под не сак и ле пи се 
на са мом под не ску. 
Ако ова так са ни је пла ће на уз под не сак 
ко јим се зах те ва упис, суд ће по из вр-
ше ном упи су по сту пи ти по чла ну 37. 
став 3. овог за ко на. 
8. не пла ћа се так са за сле де ће упи се: 
1) за упис оправ да ња пред бе ле жбе; 
2) за пот пу но или де ли мич но бри са ње 
не ког упи са ног пра ва; 
3) за слу жбе не рад ње у по ступ ку уре ђе-
ња, осни ва ња и ис пра вља ња зе мљи шних 
књи га, као и за уса гла ша ва ње зе мљи-
шних књи га са фак тич ким ста њем. У 
овим по ступ ци ма осло ба ђа ње се од но-
си на све под не ске, уло шке и при ло ге, 
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мол бе за из да ва ње ка та стар ских пла но-
ва и по се дов них ли сто ва, ра зна уве ре-
ња и ове ра ва ње пре пи са; 
ово осло ба ђа ње ва жи и за по сту пак 
за об на вља ње уни ште них зе мљи шних 
књи га, ако се ве ро до стој ном ис пра вом 
утвр ди да је упис ра ни је био спро ве ден 
и да је, пре ма то ме, би ла пла ће на так са 
за тај упис; 
4) за по нов ни упис истог, ма кар де ли-
мич но уга ше ног пра ва, услед пар нич ног 
или из вр шног по ступ ка, у ко рист истог 
ли ца. Ако је вред ност по но во упи са ног 
пра ва ве ћа, пла ћа се на ви шак вред но-
сти про пи са на так са; 
5) за упис истог пра ва, ма кар де ли мич но 
и уга ше ног, на ви ше не по крет но сти ко-
је се во де по књи га ма јед ног су да или 
ви ше су до ва, за пре нос истог пра ва с 
јед не не по крет но сти на дру гу не по крет-
ност истог соп стве ни ка; за огра ни че ње 
или су жа ва ње истог пра ва на је дан део 
исте не по крет но сти; за про ши ре ње истог 
пра ва и на дру ге не по крет но сти истог 
соп стве ни ка; за про ши ре ње за јед нич ког 
јем ства на по је ди на зе мљи шно-књи жна 
те ла, с тим што ово осло ба ђа ње ва жи 
са мо ако ни су на сту пи ле про ме не у по-
гле ду оби ма пра ва или овла шће ног ли ца; 
6) за упис пра ва сво ји не или пра ва слу-
жбе но сти и пло до у жи ва ња по из вр ше-
ној де о би, ако су де об ни ча ри би ли упи-
са ни као су вла сни ци тих пра ва, с тим да 
ово осло ба ђа ње ва жи и у слу ча ју де о бе 
по ро дич них (кућ них) за дру га на за дру-
га ре, ако је за дру га би ла упи са на као 
вла сник у зе мљи шним књи га ма; 
7) за упис на осно ву ре ше ња о на сле-
ђи ва њу; 
8) за упис за ло жног пра ва на не по крет-
но сти јем ца, ако је то пра во већ упи са-
но и на не по крет но сти глав ног ду жни ка 
и ако је за тај упис пла ће на так са; 
9) за ис прав ку гре шке у упи су, при че му 
ако је гре шка на ста ла кри ви цом ти ту-
ла ра пра ва, пла ћа се так са за под не сак 
ко јим се тра жи ис прав ка упи са (тар. бр. 
14. став 1); 
10) за све упи се у ко рист ре пу бли ке ср-
би је; 
11) за за бе ле жбу при вре ме не упра ве 
од ре ђе не у то ку по ступ ка при нуд не јав-
не про да је, као и за за бе ле жбу при нуд-
не упра ве од ре ђе не уме сто при нуд не 
јав не про да је; 
12) за на кнад ни упис су сво ји не брач-
ног дру га на осно ву суд ске од лу ке ако 
је је дан од брач них дру го ва упи сан као 
вла сник у зе мљи шним књи га ма, као и за 
упис ко јим се озна ча ва иде ал ни део сва-

ког брач ног дру га на не по крет но сти ма 
ко је су у њи хо вој су сво ји ни; 
13) за све упи се у зе мљи шне књи ге у ко-
рист гра ђа на у ве зи са раз ме ном зе мљи-
шта у ци љу арон да ци је и ко ма са ци је, 
као и на осно ву про пи са о екс про при ја-
ци ји и про пи са о вра ћа њу зе мље у скла-
ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју на чин 
и усло ви при зна ва ња пра ва и вра ћа њу 
зе мљи шта ко је је пре не то у дру штве ну 
сво ји ну по осно ву ПЗФ и кон фи ска ци је 
због не из вр ше них оба ве за из оба ве зног 
от ку па по љо при вред них про из во да; 
14) за упис за ло жног пра ва за обез бе ђе-
ње кре ди та код от ку па дру штве ног ста-
на од стра не но си о ца ста нар ског пра ва, 
или код ку по ви не ста на, пре ко стам бе-
не за дру ге или код из град ње или адап-
та ци је стам бе ног про сто ра. 
9. осло ба ђа ње из тач. 4, 5. и 6. на по ме-
не бр. 8. ва жи са мо ако је так са за пр ви 
упис пла ће на. 

3. иза зи вач ки по сту пак 
Тар. бр. 16. 

За ре ше ње по во дом при го во ра по ве-
ри о ца про тив от це пље ња де ла не по-
крет но сти или раз ме не зе мљи шта у 
иза зи вач ком по ступ ку, по пра ви ли ма о 
зе мљи шно-књи жним де о ба ма, от пи си ма 
и при пи си ма, пла ћа се 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
так су из овог та риф ног бро ја пла ћа 
стран ка ко ја је по кре ну ла по сту пак за 
бес те рет ни от пис де ла зе мљи шно-књи-
жног те ла. 
Б. Упис у ин та бу ла ци о не, за став не, 

та пиј ске и дру ге јав не књи ге о не по-
крет но сти ма 

1. Упис у та пиј ске књи ге 
Тар. бр. 17. 

(1) За под не сак ко јим се тра жи пре нос 
та пи је, пла ћа се так са из ста ва 1. та-
риф ног бро ја 19. 
(2) За жал бу про тив од лу ке су да по 
пред ме ту из ста ва 1. овог та риф ног 
бро ја, пла ћа се 590 ди на ра. 

Тар. бр. 18. 
(1) За упис по твр ђе не та пи је у књи гу та-
пи ја, као и за упис пра ва сво ји не пу тем 
пре но са та пи је на истог или но вог соп-
стве ни ка, ако прав ни по сао или основ 
сти ца ња на осно ву ко га се има из вр ши ти 
упис не под ле же по ре зу на пре нос ап-
со лут них пра ва, пла ћа се 1.900 ди на ра, 
без об зи ра на вред ност пра ва. 
(2) За упис из ста ва (1) овог та риф ног 
бро ја, ако је основ сти ца ња на осно ву 
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ко га се има из вр ши ти упис уго во ра о по-
кло ну, пла ћа се 980 ди на ра, без об зи ра 
на вред ност пра ва. 
(3) За упис сти ца ња дру гих ствар них 
пра ва пла ћа се: 
1. ако је пред мет пра ва про це њив, 980 
ди на ра, 
2. ако је пред мет пра ва не про це њив, 
590 ди на ра. 
(4) За оста ле упи се у та пиј ске књи ге, 
пла ћа се 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
1. кад соп стве ник не по крет но сти ко ја 
је већ упи са на у књи гу та пи ја зах те ва 
од су да да се је дан део не по крет но сти 
из дво ји и да му се за из дво је ни део из да 
по себ на та пи ја, по ред так се за под не-
сак пла ћа се и так са из ста ва 4. овог та-
риф ног бро ја. Али ако суд куп цу из да је 
но ву та пи ју а ста ру (из вор ну) ума њу је 
за про да ти део, пла ћа се так са и за под-
не сак из ста ва 1. та риф ног бро ја 17. и 
так са за упис пре но са из ста ва 1. овог 
та риф ног бро ја. 
2. не пла ћа се так са: 
1) за рад њу у по ступ ку око из да ва ња та-
пи ја у кра је ви ма где не ма зе мљи шних 
књи га и у том по ступ ку осло ба ђа ње се 
од но си на све под не ске, зах те ве, при-
ло ге, мол бе за из да ва ње ка та стар ских 
пла но ва и по се дов них ли сто ва, ра зних 
уве ре ња, ове ра ва ње пре пи са и по твр де 
та пи ја; 
2) за рад ње у по ступ ку об на вља ња уни-
ште них та пиј ских књи га, ако се ве ро до-
стој ном ис пра вом утвр ди да је упис ра-
ни је био спро ве ден и да је, пре ма то ме, 
би ла пла ће на так са за тај упис; 
3) на по ме на уз та риф ни број 15. сход-
но ће се при ме њи ва ти и уз овај та риф ни 
број. 
2. Упис у ин та бу ла ци о не, за став не (хи-
по те кар не) и дру ге јав не књи ге о не по-

крет но сти ма 
Тар. бр. 19. 

(1) За под не сак ко јим се тра жи са ста-
вља ње или бри са ње ин та бу ла ци је, над-
ин та бу ла ци је или при бе ле шке, од но сно 
упис хи по те ке, на под руч ји ма на ко ји ма 
још ва же ин та бу ла ци о не књи ге, као и за 
под не сак ко јим се тра жи упис у дру ге 
књи ге о не по крет но сти ма, пре ма од ред-
ба ма по себ них про пи са, пла ћа се: 
1. Ако вред ност пра ва ко је тре ба обез-
бе ди ти или бри са ти из но си: 
- до 5.000 ди на ра вред но сти - 590 ди-
на ра; 

- пре ко 5.000 до 20.000 ди на ра вред но-
сти - 590 ди на ра уве ћа но за 1% вред но-
сти, а нај ви ше 3.900 ди на ра. 
2. ако вред ност пра ва ко је тре ба упи са-
ти или бри са ти ни је про це њи ва или ако 
се тра жи упис или бри са ње са мо за бе-
ле жбе 590 ди на ра. 
(2) За жал бу про тив од лу ке су да по 
пред ло зи ма из ста ва (1) овог та риф ног 
бро ја пла ћа се 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
на по ме на уз та риф ни број 14. сход но ће 
се при ме њи ва ти и уз овај та риф ни број. 

Тар. бр. 20. 
(1) За упис ин та бу ла ци је, над ин та бу ла-
ци је, при бе ле шке или хи по те ке, од но-
сно за упис пра ва у дру гим по себ ним 
јав ним књи га ма о не по крет но сти ма, 
пла ћа се 1.900 ди на ра, без об зи ра на 
вред ност пра ва. 
(2) За упис за бе ле жбе при нуд не упра ве 
и до зво ле при нуд не про да је, ако за исту 
тра жби ну већ ни је упи са на ин та бу ла ци ја 
(за ло жно пра во) на не по крет но сти ко ја 
је пред мет при нуд не упра ве или про да-
је, пла ћа се 980 ди на ра, без об зи ра на 
вред ност по ве ри о че вог по тра жи ва ња. 
(3) За упис оста лих за бе ле жби ко је се 
по ва же ћим про пи си ма мо гу упи са ти у 
ин та бу ла ци о не књи ге, пла ћа се 980 ди-
на ра. 
(4) За про пу шта ње ин та бу ла ци је или хи-
по те ке пла ћа се 190 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
на по ме на уз та риф ни број 15, сход но ће 
се при ме њи ва ти и уз овај та риф ни број. 

IV. ТАК СЕ У СТЕ ЧАЈ НОМ ПО СТУП КУ
И ПО СТУП КУ РЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 

1. Под не сци 
Тар. бр. 21. 

(1) За пред лог за по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка и за под но ше ње пла на ре ор га-
ни за ци је пла ћа се 980 ди на ра.
(2) За при ја ву по ве ри ла ца у сте чај ном 
по ступ ку пла ћа се пре ма вред но сти по-
тра жи ва ња:
- до 250.000 ди на ра вред но сти - 980 ди-
на ра;
- пре ко 250.000 ди на ра вред но сти - 980 
ди на ра, уве ћа но за 1% вред но сти по-
тра жи ва ња, а нај ви ше 3.900 ди на ра;
(3) За жал бу про тив од лу ке сте чај ног 
ве ћа пла ћа се 980 ди на ра.
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нА По МЕ нА:
1. као основ за пла ћа ње так се за при ја-
ве по ве ри ла ца узи ма се из нос тра жби не 
ко ју по ве ри лац при ја вљу је, при че му ће 
се узе ти да усло вље на тра жби на ни је 
усло вље на, а ако је дан по ве ри лац при-
ја ви ви ше тра жби на, так са се пла ћа на 
укуп ни из нос тих тра жби на. 
2. так са се не пла ћа: 
1) за под не ске сте чај ног управ ни ка, 
2) за под не ске ко ји ни су озна че ни у 
овом та риф ном бро ју и за при ло ге уз 
под не ске. 

2. Па у шал на так са 
Тар. бр. 22. 

Па у шал на так са се пла ћа: 
1. у сте чај ном по ступ ку од зби ра из но са 
ко ји су упо тре бље ни или су на рас по ла-
га њу за под ми ре ње ду го ва сте чај не ма-
се, од 1.900 до 19.500 ди на ра; 
2.  за ре ор га ни за ци ју од из но са за ко-
ји је усво јен план ре ор га ни за ци је, од 
1.900 до 19.500 ди на ра. 

нА По МЕ нА: 
1. Па у шал на так са се сма тра тро шко-
ви ма сте чај ног по ступ ка и од ре ђу је је 
суд по окон ча њу по ступ ка, а ду жан је 
пла ти ти сте чај ни управ ник по прав но-
сна жно сти ре ше ња о глав ној де о би.  
2.  Па у шал ну так су за ре ор га ни за ци ју 
пла ћа прав но ли це чи ји је план ре ор га-
ни за ци је усво јен.
3. Па у шал на так са по овом та риф ном 
бро ју пла ћа се у ро ку од осам да на од 
до ста ве на ло га за пла ћа ње так се по 
чла ну 37. став 3. овог за ко на. 

IVа УПИС У СУД СКИ РЕ ГИ СТАР
1. При ја ве

Та риф ни број 22а
За сва ку при ја ву за упис у суд ски ре ги-
стар, пла ћа се 590 ди на ра.

нА По МЕ нА:
Ако се јед ном при ја вом тра жи ви ше 
упи са за исти су бје кат упи са пла ћа се 
са мо јед на так са из овог та риф ног бро-
ја.

2. Упис у суд ски ре ги стар
Та риф ни број 22б

(1) За ре ше ње до не то по при ја ви за упис 
осни ва ња су бјек та упи са пла ћа се 1.900 
ди на ра.

(2) За ре ше ња до не та по при ја ва ма за 
оста ле вр сте упи са ко ји ни су на ве де ни 
у ста ву (1) овог та риф ног бро ја пла ћа 
се 590 ди на ра.
(3) За жал бу на ре ше ње до не то у по-
ступ ку упи са из ст. (1) и (2) овог та риф-
ног бро ја пла ћа се 590 ди на ра.
(4) За зах тев за бри са ње упи са из суд-
ског ре ги стра пла ћа се 590 ди на ра.
(5) За ре ше ње по зах те ву за бри са ње 
упи са пла ћа се 590 ди на ра.

нА По МЕ нА:
Ако се јед ним под не ском тра жи ви ше упи-
са, пла ћа се так са за сва ки упис по себ но.

3. Об ја вљи ва ње
Та риф ни број 22в

За до ста вља ње упи са них по да та ка ра ди 
об ја вљи ва ња у слу жбе ном гла си лу пла-
ћа се 390 ди на ра.

нА По МЕ нА:
За об ја вљи ва ње по да та ка чи је је упи си ва-
ње тра же но јед ним под не ском, пла ћа се 
са мо јед на так са из овог та риф ног бро ја.

Та р. бр. 23, 24, 25
- бри сани -

VI. КРИ ВИЧ НИ ПО СТУ ПАК
ПО ПРИ ВАТ НОЈ ТУ ЖБИ 

1. Под не сци 
Тар. бр. 26. 

(1) За при ват ну ту жбу и про тив ту жбу, 
пла ћа се по 980 ди на ра. 
(2) - бри сан -
(3) За зах тев за по на вља ње кри вич ног 
по ступ ка, пла ћа се 590 ди на ра. 
(4) За жал бу про тив пре су де и за жал бу 
про тив ре ше ња ко јим се из ри че суд ска 
опо ме на, пла ћа се по 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. Ако се кри вич ни по сту пак во ди за јед-
нич ки по ви ше пред ме та не ма ути ца ја на 
так су што се је дан под не сак од но си на 
ви ше при ват них ту жи ла ца или на ви ше 
окри вље них, или што под не сак под но-
си ви ше при ват них ту жи ла ца или ви ше 
окри вље них, или што под не сак об у хва та 
ви ше кри вич них де ла јед ног окри вље ног. 
2. За под не сак ко јим се кри вич ни по-
сту пак про ши ру је на дру га кри вич на 
де ла, истог окри вље ног, за ко ја се го ни 
по при ват ној ту жби, пла ћа се так са из 
ста ва 1. овог та риф ног бро ја. 
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3. За под не ске ко ји ни су на ве де ни у 
овом та риф ном бро ју, као и за при ло ге 
уз под не ске, не пла ћа се так са. 

2. Од лу ке 
Тар. бр. 27. 

За пре су ду и за ре ше ње ко јим се из ри че 
суд ска опо ме на пла ћа се 980 ди на ра, а 
за оста ла ре ше ња ко ји ма се окон ча ва 
по сту пак пла ћа се 390 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. так са за пре су ду пла ћа се са мо јед-
ном, без об зи ра на број при ват них ту-
жи ла ца и број кри вич них де ла ко ја су 
об у хва ће на јед ном пре су дом. 
2. Ако су за ви ше кри вич них де ла јед ног 
истог учи ни о ца услед раз два ја ња по-
ступ ка до не те по себ не пре су де од стра-
не истог су да, пла ћа се так са за пре су ду 
са мо је дан пут. 
3. Ако је пре су дом од би је на ту жба због 
не на дле жно сти су да, ура чу на ће се пла-
ће на так са за ову пре су ду у так су за пре-
су ду над ле жног су да, али ако је так са 
ко ја се ура чу на ва ве ћа, ви шак се не ће 
вра ћа ти. Ако се пре су да услед жал бе, 
пред ло га за по вра ћај у пре ђа шње ста-
ње или по на вља ње кри вич ног по ступ ка 
уки не, ура чу на ће се так са пла ће на за 
уки ну ту од лу ку у так су за но ву од лу ку. 

VIа ПРЕ КР ШАЈ НИ ПО СТУ ПАК
Та риф ни број 27а

(1) За жал бу про тив пре су де пре кр шај-
ног су да пла ћа се 900 ди на ра.
(2) За зах тев за по на вља ње пре кр шај ног 
по ступ ка и зах тев за ван ред но пре и спи-
ти ва ње прав но сна жне пре су де пла ћа се 
1.750 ди на ра.

VII. ПО СТУ ПАК
У УПРАВ НИМ СПО РО ВИ МА

И ПО СТУ ПАК ЗА СУД СКУ ЗА ШТИ ТУ 
1. Под не сци 
Тар. бр. 28. 

(1) За ту жбу про тив управ ног ак та ко-
јом се по кре ће управ ни спор пла ћа се 
390 ди на ра. 
(2) За жал бу про тив од лу ке пр во сте пе-
ног су да, пла ћа се 390 ди на ра. 
(3) За ту жбу за по на вља ње по ступ ка, 
пла ћа се 390 ди на ра. 
(4) За зах тев за ван ред но пре и спи ти-
ва ње суд ске од лу ке у управ ном спо ру, 
пла ћа се 980 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. За пред лог да се до не се ре ше ње ко-
јим се за ме њу је управ ни акт и за дру ге 
под не ске ко ји ни су на ве де ни у овом та-
риф ном бро ју, као и за при ло ге уз под-
не ске, не пла ћа се так са. 
2. У спо ро ви ма о де ви зним ства ри ма 
пла ћа се так са из овог та риф ног бро ја 
по ве ћа на за 50%. 
3. За зах те ве за суд ску за шти ту пла ћа се 
так са из ста ва 3. овог та риф ног бро ја. 

2. Од лу ке 
Тар. бр. 29. 

(1) За пр во сте пе ну пре су ду у управ ном 
спо ру пла ћа се: 
1. ако је вред ност пред ме та спо ра про-
це њи ва, 1% од вред но сти спор ног пред-
ме та, а нај ви ше 1.900 ди на ра, 
2. ако је вред ност пред ме та спо ра не-
про це њи ва, 980 ди на ра. 
(2) так са из ста ва (1) овог та риф ног 
бро ја не мо же би ти ма ња од 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. Ако је пред мет спо ра де лом про це-
њив а де лом не про це њив, так са се пла-
ћа као да је пред мет про це њив. 
кад се ра ди о ства ри ма из обла сти ин ва-
лид ског оси гу ра ња, со ци јал ног оси гу ра-
ња, ста ра тељ ства, усво је ња и со ци јал не 
за шти те, так са за пре су ду пла ћа се као 
за пред мет не про це њи ве вред но сти. 
2. У спо ро ви ма о де ви зним ства ри ма 
пла ћа се так са за пре су ду уве ћа на за 
50%. 
3. За од лу ку у по ступ ку по зах те ву за 
суд ску за шти ту, пла ћа се так са из ста ва 
1. тач ке 2. овог та риф ног бро ја. 
4. За од лу ке ко је ни су на ве де не у овом 
та риф ном бро ју, не пла ћа се так са. 

VI II. ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ 
1. Суд ска уве ре ња и по твр де 

Тар. бр. 30. 
(1) - бри сан -
(2) За уве ре ња, пла ћа се 190 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. Ако се јед ним уве ре њем по све до ча-
ва ви ше чи ње ни ца, осо би на, од но са или 
окол но сти, пла ћа се јед на так са. 
2. За по твр ду да је так са пла ће на, из-
да ту у об ли ку уве ре ња, пла ћа се так са 
по овом та риф ном бро ју. не пла ћа се 
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так са, ако се из да је са мо при зна ни ца о 
пла ће ној так си. 
3. не пла ћа се так са из овог та риф ног 
бро ја за по твр де ко је суд из да је стран-
ци, све до ку, ве шта ку, пре во ди о цу или 
ту ма чу да су при су ство ва ли ро чи шту, 
од но сно пре тре су, ако су они би ли оба-
ве зни да при су ству ју и ако им та по твр-
да слу жи ис кљу чи во ра ди прав да ња из-
о стан ка са ра да. 
4. За по твр ду о прав но сна жно сти или 
из вр шно сти ко ја се ста вља на пре пис 
суд ске од лу ке, не пла ћа се так са. 
5. - бри са на -
6. так са за уве ре ње ле пи се на са мом 
под не ску ко јим се тра жи из да ва ње уве-
ре ња. 
7. Ако се уве ре ње из да је у два или ви ше 
при ме ра ка за дру ги и сва ки да љи при-
ме рак пла ћа се по ло ви на так се из овог 
та риф ног бро ја. 
8. - бри са на -
9. так су по овом та риф ном бро ју пла-
ћа ли це ко је тра жи из да ва ње уве ре ња, 
а уве ре ње се не сме из да ти док так са не 
бу де пла ће на.

Та р. бр. 31
- бри сан -

3. Раз ма тра ње спи са 
Тар. бр. 32. 

За из ве шта је и по дат ке ко ји се тра же од 
су да из за вр ше них пред ме та пла ћа се 
390 ди на ра.

4. Пре пи си 
Тар. бр. 33. 

(1) За преписивање судских аката, 
аката из збирке ис права, као и 
јавнотужилачких аката, које је суд, од-
но сно јавно тужилаштво извршило на 
захтев стран ке, плаћа се 20 динара по 
страници текста из вор ника.
(2) Под преписом у смислу става 1. 
овог тарифног броја подразумева се 
и фотокопирање или штампање из 
меморије рачунара или писаће машине. 

нА По МЕ нА:
1. За писмени или усмени захтев да се 
изврши препис плаћа се такса из тар. 
броја 30. став 1. 
2. такса за препис лепи се на самој 
молби којом је тра жено преписивање, 
а у случају усмене молбе, на спи су. 
такса за захтев за препис лепи се такође 
на самом захтеву (молби), односно на 
спису, ако је мол ба усмена. 

3. Ако се преписивање врши на страном 
језику плаћа се такса у троструком 
износу од прописане у овом тарифном 
броју. 
4. За препис расправног записника који 
је израђен истовремено са састављањем 
самог изворника, плаћа се половина 
таксе из става 1. овог тарифног броја. 

5. Из во ди из јав них књи га 
Тар. бр. 34. 

(1) За из во де из зе мљи шних или дру гих 
јав них књи га о не по крет но сти ма, ако се 
из да ју на зах тев стран ке, пла ћа се по 
ли сту фор ма та А4, 100 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. За пи сме ни или усме ни зах тев стран-
ке да јој се из да из вод не пла ћа се так са. 
2. на по ме на под тач ком 3. уз та риф ни 
број 21. ва жи и код пла ћа ња так се по 
овом та риф ном бро ју. 

6. Суд ски де по зи ти 
Тар. бр. 35. 

За чу ва ње (де по зит) нов ца, ства ри и 
вред но сних па пи ра на зах тев стран ке, 
пла ћа се го ди шње 2% од вред но сти де-
по но ва них ства ри. 

нА По МЕ нА:
1. ова так са не пла ћа се на де по зит ко ји 
се по ла же на зах тев др жав них ор га на, 
ако се по диг не у ро ку. 
2. так са се пла ћа за пр ву го ди ну уна-
пред, а за оста ле го ди не при ли ком по ди-
за ња де по зи та. За по че та го ди на ра чу на 
се као це ла. У слу ча ју пре но са де по зи та 
из јед ног у дру ги суд, а на зах тев де по-
нен та, за пре нос се пла ћа из нос јед но го-
ди шње так се. 
3. Ако се вред ност ства ри не мо же про-
це ни ти по њи хо вој при ро ди, из вр ши ће 
се про це на од стра не ве шта ка на тро-
шак де по нен та. 
4. За пи сме ни или усме ни зах тев да 
се при ме на чу ва ње но вац, ства ри или 
вред но сни па пи ри, не пла ћа се так са. 

7. Про те сти 
Тар. бр. 36. 

(1) За усме ну или пи сме ну мол бу за 
про тест ме ни це, че ка (и дру гих ис пра ва 
или уго во ра) због не ак цеп ти ра ња, не-
ис пла те или не ис пу ње ња, пла ћа се 100 
ди на ра. 
(2) За про тест се пла ћа пре ма вред но-
сти: 
- до 5.000 ди на ра вред но сти - 190 ди-
на ра; 
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- пре ко 5.000 до 20.000 ди на ра вред но-
сти - 190 ди на ра уве ћа но за 2% вред-
но сти; 
- пре ко 20.000 ди на ра вред но сти - 980 
ди на ра уве ћа но за 1% вред но сти, а нај-
ви ше 3.900 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. так са из овог та риф ног бро ја пла ћа 
се на про те сте ко ји се под но се по про-
пи си ма о ме ни ци и че ку, као и на за ме не 
про те ста. так са за про тест ле пи се на 
са мој мол би ко јом је тра жен про тест, 
а у слу ча ју усме не мол бе, на пре пис 
про те ста ко ји оста је код су да. на исти 
на чин се по сту па и у по гле ду ле пље ња 
так се за са му мол бу. 
2. Ако се јед ном мол бом тра жи ви ше 
про те ста од но сно за ме на про те ста, 
пла ћа се јед на так са за мол бу, али се и у 
том слу ча ју пла ћа по себ на так са за сва-
ки про тест, од но сно за ме ну про те ста. 

8. Оста ли пред ме ти 
Тар. бр. 37. 

(1) За под не сак ко ји се пре да је усме но 
на за пи сник пред су дом, пла ћа се так са 
пред ви ђе на у та ри фи за од но сни под-
не сак. 
(2) За са ста вља ње пред су дом уго во ра 
о зе мљи шно-књи жним, ин та бу ла ци о ним 
или та пиј ским ства ри ма пла ћа се: 
1. Пре ма вред но сти: 
- до 5.000 ди на ра вред но сти - 590 ди-
на ра; 
- пре ко 5.000 до 20.000 ди на ра вред но-
сти - 590 ди на ра уве ћа но за 1% вред-
но сти; 
- пре ко 20.000 ди на ра вред но сти - 980 
ди на ра уве ћа но за 0,5% вред но сти, а 
нај ви ше 3.900 ди на ра. 
2. Ако је вред ност уго во ра не про це њи-
ва, 590 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
1. Ако се исто вре ме но са са ста вља њем 
уго во ра тра жи и упис пра ва, осим так се 
из ста ва 2. овог та риф ног бро ја, пла-
ћа се и так са за под не сак ко јим се упис 
тра жи, као и так са за упис.
2. При са ста вља њу уго во ра из ста ва 2. 
овог та риф ног бро ја не пла ћа се по себ-
на так са за пред лог да се уго вор са ста-

ви, ни ти так се за ове ру пот пи са по та-
риф ном бро ју 13. 
3. За став 2. тач ка 1. овог та риф ног бро ја 
ва жи на по ме на бр. 9. уз та риф ни број 13.

Тар. бр. 38. 
(1) За пред лог стран ке да суд по ста ви 
су ди ју или пред сед ни ка из бра ног су да, 
пла ћа се 590 ди на ра. 
(2) За пред лог о из у зе ћу су ди је из бра ног 
су да, пла ћа се 590 ди на ра. 
(3) За из да ва ње по твр де о прав но сна-
жно сти или из вр шно сти пре су де из бра-
ног су да, пла ћа се 980 ди на ра. 

нА По МЕ нА:
не пла ћа се так са из ста ва 1. овог та-
риф ног бро ја ако је пред лог за по ста-
вља ње пред сед ни ка из бра ног су да под-
нео из бра ни су ди ја. 

Тар. бр. 39. 
За опо ме ну ко јом се не ко по зи ва да пла-
ти так су ко ју је био ду жан да пла ти и без 
опо ме не, пла ћа се 390 ди на ра, а у по-
ступ ку пред при вред ним су дом 780 ди-
на ра. 
ка да је у по ступ ку пред при вред ним 
су дом јед на од стра на ка фи зич ко ли це 
ко је ни је пред у зет ник, пла ћа се опо ме-
на као пред су дом оп ште над ле жно сти. 

Тар. бр. 40. 
(1) За одлуку којом се одбацује или 
одбија захтев за изузеће судије, судије 
поротника, председника суда, јавног 
тужиоца, заменика јавног тужиоца и 
других службених лица, плаћа се такса 
у износу од 590 динара. 
(2) У решењу из става 1. овог тарифног 
броја, суд, односно јавно тужилаштво 
ће опоменути странку да је дужна да 
плати таксу у року од пет дана од дана 
пријема одлуке. 

Тар. бр. 41. 
(1) За мол бу ко јом се тра жи од ла га ње 
из вр ше ња кри вич не санк ци је, пла ћа се 
590 ди на ра. 
(2) За од лу ку пр во сте пе ног су да по 
мол би, пла ћа се 980 ди на ра. 
(3) За жал бу на од лу ку пр во сте пе ног 
су да пла ћа се так са из ста ва (1) овог та-
риф ног бро ја.
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I. оПШтЕ одрЕдБЕ
Члан 1.

тарифом се одређује начин вредно ва-
ња, обрачуна ва ња и плаћања на гра да 
за адво катске услуге и накнада тро-
шкова за рад адвоката или адво кат-
ског ортач ког друштва (у даљем тек-
сту: адвокат).

Члан 2.
награда и накнада трошкова адвокату 
припадају за радње обављене по пу но-
моћ ју, решењу надлежног ор гана, усме-
ном или писменом налогу странке.
странка или надлежни орган, дужни су 
да адвокату плате и награду и накнаду 
трошкова.

Члан 3.
када пружа правну помоћ у страној др-
жа ви, адвокат може применити ову та-
ри фу или адвокатску тарифу те државе.
када пружа правну помоћ иностраним 
правним или физичким лицима на те ри-
то рији републике србије, адвокат мо же 
применити ову тарифу или адво кат ску 
тарифу државе у којој се на ла зи седиште 
односно пребивалиште странке.
о примени иностране адвокатске та ри-
фе адвокат са странком закључује пи-
сме ни уговор.

II. нАГрАдА ЗА рАд АдвокАтА
Члан 4.

висина награде за рад адвоката одре-
ђу је се тари фом којом се утврђује број 
поена за поједине радње адво ка та, с тим 
да за састављање изјава воље (уго во  ра, 
исправа једностраних или двостраних, 
за ве шта ња и сл.) адвокат може награду 
обрачунати у про цен ту ал ном износу од 
вредности предмета изјаве воље.
Адвокат може у писменом облику са 
стран ком уго во рити награду у износу 
ко ји је мањи од износа про пи саног та-
ри фом, али не мањи од 50% тог износа 
или у износу који је већи од износа про-
пи са ног тарифом, али не већи од пе то-
стру ког износа.
када досуђују трошкове странци која је 

успела у поступку – судови или дру ги 
државни орган нису оба везни да при ме-
не уговор о висини награде нити уго вор о 
примени иностране адвокатске та ри фе.

Члан 5.
За пружање континуиране правне по мо-
ћи, адвокат може са странком уго во ри-
ти награду у паушалном из носу. овако 
уго во рена награда не може се односити 
на радње заступања пред судовима и 
др жавним орга нима.

Уговори о висини награде у паушалном 
износу про из воде правно дејство само 
ако су закључени у пи сме ном облику и 
ако садрже опис радњи или послова на 
које се адвокат обавезао да предузима.

Члан 6.
Адвокат може у писменом облику са 
странком уго во рити награду за рад на 
основу сатнице која не може бити мања 
од 150 поена за сваки започети сат.

Члан 7.
У имовинскоправним предметима ад во-
кат може у писменом облику са стран-
ком уговорити награду за рад у сра-
змери (проценту) са успехом у по ступ ку 
од но сно са успехом у правним рад ња ма 
ко је ће за стран ку предузети, с тим да 
уго ворени про ценат не може бити већи 
од 30%.

III. нАкнАдА троШковА

Члан 8.
Адвокату припада накнада за стварне 
трошкове који су били потребни за 
обављање поверених му послова.

Члан 9.
За обављање послова изван седишта 
адво катске кан це ларије, адвокату при-
пада накнада за превоз, накна да за сме-
штај, накнада за одсуствовање из адво-
катске канцеларије и дневнице и то:

– за превоз у међумесном саобраћају – у 
висини цене превоза превозним сред ством 
по избору адвоката;

– за превоз у месном саобраћају – у ви-
си ни цене такси превоза;

рЕПУБЛикА срБиЈА
ТАРИФА О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА

ЗА РАД АДВОКАТА
(тарифа је објављена у “службеном гласнику рс”, бр. 121/2012, 99/2020 и 37/2021)
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– за превоз сопственим возилом – у ви-
си ни од 30% од цене најквалитетнијег 
бен зина по пређеном кило метру;
– за смештај – у висини цене хотелског 
смештаја, осим хотела са пет и више 
звез дица;
– за одсуствовање из канцеларије – у 
ви сини од 50 по е на за сваки започети 
сат, а највише десет сати дневно;
– за поштанске, телефонске, банкарске 
и сличне услу ге према плаћеним ра чу-
нима;
– дневнице – исто као и запосленима у 
државним орга нима и изабраним, одно-
сно постављеним лицима.

IV. нАПЛАтА нАГрАдЕ и нАкнАдЕ 
троШковА
Члан 10.

награда и накнада трошкова се могу 
пла ћати унапред или након извршене 
рад ње и насталих трошкова.
Адвокат је овлашћен да од странке за-
тра жи и унапред прими новчана сред-
ства на име обезбеђења наплате будуће 
на граде и трошкова који ће настати 
приликом заступања.
Моменат сачињавања обрачуна између 
адвоката и странке има се сматрати 
тренутком наплате трошкова и награде 
адвоката.

Члан 11.
висина награде за рад адвоката утвр-
ђује се према важећој тарифи у време 
обрачуна.

Члан 12.
досуда и наплата трошкова поступка 
на терет про тивне странке не утиче на 
обра чун и наплату награде и трошкова 
из међу адвоката и странке.
на захтев странке адвокат је дужан 
са ста вити пи сме ни обрачун награде и 
трош кова за извршени рад уз приказ 
та рифе.
Адвокат, кога Адвокатска комора име ну-
је као заступ ни ка или браниоца стран-
ке која је неспособна за пла ћа ње из 
социјалних разлога, нема право да од те 
стран ке или од Адвокатске коморе тра-
жи награду за заступање.

Члан 13.
Адвокат који је обвезник пореза на до-
да ту вредност има право додати при-
па дајући порез на додату вре д ност на 
извршени обрачун награде и трошкова.

V. ПриМЕнА тАриФЕ и ПрЕЛАЗнЕ 
одрЕдБЕ
Члан 14.

тарифу о наградама и накнадама тро-
шкова за рад адво ка та доноси Управни 
одбор Адвокатске коморе србије.
вредност поена утврђује Управни одбор 
Адвокатске коморе србије.
Управни одбор Адвокатске коморе ср-
би је даје аутен тично тумачење тарифе.

Члан 15.
вредност једног поена износи 30,00 ди-
нара.

Члан 16.
тарифа ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “службеном глас-
нику републике србије”.

Члан 17.
ступањем на снагу ове тарифе пре ста је 
да важи та ри фа о наградама и нак на-
дама трошкова за рад адво ката (“служ-
бени лист срЈ”, бр. 54/98, 75/99, 8/2001 
и 11/2002, “службени лист сЦГ”, бр. 
32/2003, 58/2004 и 5/2006 и “службени 
гласник рс”, бр. 129/2007, 53/2010 и 
15/2012).

Т А Р И Ф А

КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
основиЦА ЗА оБрАЧУн нАГрАдЕ

Тарифни број 1.
Адвокату припада награда у зависности 
од висине запрећене казне за кривично 
дело и то:
– за ка зну до 3 го ди не за тво ра –  550 
по е на
– за казну преко 3 до 5 година затвора 
– 750 по е на
– за казну преко 5 до 10 година затвора 
– 1.000 по е на
– за казну преко 10 до 15 година затвора 
– 1.500 по е на
– за ка зну пре ко 15 го ди на за тво ра – 
2.000 по е на

одБрАнА окривЉЕноГ У 
ПрЕткривиЧноМ – ПрЕдистрАЖноМ и 

истрАЖноМ ПостУПкУ
Тарифни број 2.

Под процесном радњом, у смислу од-
редби тарифног броја 2., 7. и 8. ове 
та рифе, подразумева се свака рад ње 
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по ли ције, тужиоца или суда о чијем 
пре ду  зи ма њу се сачињава посебан за-
писник.
За сваку одржану процесну радњу којој 
је при су ство вао адвокату припада на-
града из тарифног броја 1., а за сваку 
неодржану процесну радњу којој је при-
ступио адвокату припада 50% награде 
из тарифног броја 1.
За присуствовање и приступање про-
це сним радњама, поред награде за 
одбрану, адвокату припада и на гра да у 
из носу од 50 поена за сваки започети 
сат ра чу најући од времена када је про-
цесна радња била заказана.
У случају када полиција, тужилац или 
суд предузимају више процесних рад њи 
сукцесивно, адвокату припада про пи-
сани износ награде за сваку појединачну 
про цесну радњу којој је присуствовао 
или приступио.
У случају неодржавања процесне рад-
ње, адвокат је ду жан да од полиције, 
тужиоца или суда затражи са чи ња вање 
записника или службене белешке у којој 
ће се констатовати да процесна радња 
није одржана и да је адвокат приступио 
– како би му, на основу са чи њеног за-
писника или службене белешке, могла 
бити призната награда.

одБрАнА окривЉЕноГ нА ГЛАвноМ 
ПрЕтрЕсУ и нА сЕдниЦи вЕЋА

Тарифни број 3.
За сваки одржани главни претрес или 
сед ницу већа којима је присуствовао 
адвокату припада награда из тарифног 
броја 1., а за сваки неодржан главни 
пре трес или седницу већа на које је 
приступио адвокату припада 50% на-
гра де из тарифног броја 1.
За присуствовање главним претресима 
или седницама већа, поред награде за 
одбрану, адвокату припада и награда у 
износу од 50 поена за сваки започети 
сат, рачунајући од времена када је по-
четак главног пре треса или седнице ве-
ћа био заказан.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА
Тарифни број 4.

Адвокату припада награда из тарифног 
броја 1. за са став љање:
– кривичне пријаве,
– приватне тужбе,
– захтева за спровођење истраге,

– предлога за предузимање истражних 
радњи,
– предлога за закључење споразума о 
признању кри ви це,
– оптужнице,
– оптужног предлога,
– одговора на оптужницу,
– предлога за укидање притвора,
– писмене одбране,
– образложених поднесака којима се 
указује на чи ње ни це које говоре у при-
лог одбрани – молбе ради одла гања из-
вр шења казне затвора,
– предлога за извршење казне затвора 
без напуштања просторија у којима осу-
ђени станује,
– молбе за условни отпуст,
– тужбе за судску заштиту повреде пра-
ва осуђеног лица,
– захтева за рехабилитацију.
Адвокату припада 50% награде из та-
риф ног броја 1. за састављање свих ос-
та лих поднесака у кривичном по ступку.

сАстАвЉАЊЕ ПрАвниХ ЛЕковА
Тарифни број 5.

Адвокату припада награда из тарифног 
броја 1. за са став љање:
– жалбе против решења о задржавању,
– жалбе против решења о одређивању 
или продужењу при твора,
– жалбе против решење о спровођењу 
истраге,
– приговора на оптужницу,
– одговора на жалбу,
– жалбе оштећеног,
– одговора на захтев за понављање кри-
вичног по ступ ка,
– молбе за помиловање.
Адвокату припада награда из тарифног 
броја 1. уве ћа на за 100% за састављање:
– жалбе против пресуде,
– жалбе против решења којим се изриче 
мера без бед ности или васпитна мера,
– жалбе против решења о одузимању 
имо винске ко ри сти проистекле из кри-
вич ног дела,
– захтева за понављање кривичног по-
ступ ка,
– предлога за подизање захтева за за-
шти ту зако ни то сти.
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рАЗГовор сА окривЉЕниМ коЈи ЈЕ 
ЛиШЕн сЛоБодЕ
Тарифни број 6.

Адвокату припада 50% награде из та-
рифног броја 1. за сваки обављени раз-
говор са окривљеним који је лишен сло-
боде или се налази у притвору.

одБрАнА виШЕ окривЉЕниХ
Тарифни број 7.

када адвокат брани више окривљених, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу коју предузима 
за по 50% за другог и сваког наредног 
окривљеног.
У случају из става 1. овог тарифног бро-
ја увећан износ награде се обрачунава 
у односу на сваку процесну радњу по-
наособ тако што се награда за одбрану 
једног окривљеног увећава процентом 
који одговара броју окривљених које 
адвокат брани у тренутку када се про-
цесна радња предузима.

ЗАстУПАЊЕ оШтЕЋЕноГ, оШтЕЋЕноГ 
кАо тУЖиоЦА и ПривАтноГ тУЖиоЦА

Тарифни број 8.
За заступање оштећеног као тужиоца и 
приватног тужиоца адвокату припада 
награду као и за одбрану окривљеног.
За заступање оштећеног адвокату при-
па да 50% на гра де из става 1. овог та-
риф ног броја.
када адвокат заступа више странака, на-
гра да му се по овом основу додатно уве-
ћава за сваку радњу ко ју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну стран  ку. У 
овом случају, увећан износ на гра де се 
обрачунава у односу на сва ку процесну 
радњу пона особ тако што се награда 
за заступање једне странке увећава 
процентом који одговара бро ју странака 
које адвокат заступа у тре нутку када се 
процесна радња пре ду зима.

ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И ПОСТУПАК 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА

Тарифни број 9.
За састављање прекршајне пријаве, 
акта и других под несака којима се по-
кре ће прекршајни поступак, као и за 
састављање писмене одбране и осталих 
образ ложених поднесака или поднесака 
који садрже чи ње ничне наводе у пре-

кр шај ном поступку или у по ступ ку 
привредних преступа, адвокату при па-
да на гра да према врсти поступка и то:

врста поступка и на гра да:

– у поступку привредних преступа – 
1.000 по е на

– у поступку који се води пред пре кр-
шај ним судом – 850 по е на

– у поступку који се води пред по ли-
цијским органима – 750 по е на

– у поступку пред судом части при При-
в редној комори – 550 по е на

– у осталим прекршајним поступцима – 
550 по е на

За састављање осталих поднесака, адво-
ка ту припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.

Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
тарифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ и одБрАнА

Тарифни број 10.
За одбрану окривљеног правног лица, 
од го ворног ли ца у правном лицу, прав-
ног и физичког лица адво кату припада:

– за сваки претрес једнак износ награде 
као и за под неске из тарифног броја 9.

– за сваки претрес који је одложен 
решењем суда или органа да се претрес 
не одржи, 50% од награде из претходне 
тачке овог тарифног броја.

За присуствовање претресима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту пање, и на-
гра да за сваки започети сат, рачу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.

награда из овог тарифног броја при па-
да адвокату и за присуствовање ве шта-
чењу, увиђају, на претресу пред дру го-
степеним судом или органом као и свим 
оста лим радњама суда или органа које 
се одржавају у згради или ван зграде су-
да или органа.
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ПрАвни ЛЕкови

Тарифни број 11.
За састављање правних лекова, ре дов-
них и ванред них, адвокату припада 
на гра да увећана за 100% од на гр аде 
прописане за поднеске којима се по кре-
ће по сту пак из тарифног броја 9.

За састављање одговора на изјављене 
прав не ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ста ву, 
с тим да у компликованим слу ча  је вима 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ и одБрАнА виШЕ 
стрАнАкА

Тарифни број 12.
када адвокат брани или заступа више 
странака, на града му се по овом основу 
додатно увећава за сваку радњу коју 
предузима за по 50% за другу и сваку на-
редну странку. У овом случају, увећани 
износ на гра де се обрачунава у односу 
на сваку процесну рад њу понаособ та-
ко што се награда за заступање је дне 
странке увећава процентом који од го-
ва ра броју стра нака које адвокат за сту-
па у тренутку када се процесна радња 
предузима.

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА (у 
процењивим предметима)

Тарифни број 13.  
За састављање тужбе, противтужбе и 
других под не сака којима се покреће пар-
нични поступак у про це њи вим пред ме-
тима, адвокату припада награда пре ма 
вредности спора и то:

Вредност спора
Награда

од до
– 25.000 поена 300 поена

25.000 поена 50.000 поена 375 поена
50.000 поена 100.000 поена 550 поена

100.000 поена 200.000 поена 750 поена
200.000 поена 400.000 поена 1.000 поена
400.000 поена 800.000 поена 1.250 поена

800.000 поена 1.600.000 
поена 1.500 поена

Ако вредност спора прелази износ од 
1.600.000 поена па до 4.000.000 поена, 
адвокат поред награде од 1.500 поена 
има право обрачунати награду од по 1 
по ена на сваких започетих 10.000 по ена.

Ако вредност спора прелази износ од 
4.000.000 поена па до 10.000.000 поена 
адвокат, поред награде из прет ходног 
става, има право обрачунати и награду 
од по 1 поена на сваких започетих 
30.000 поена.
Ако вредност спора прелази износ од 
10.000.000 по е на адвокат, поред на-
граде из претходна два става, има право 
обрачунати и награду од по 1 поена на 
сва ких започетих 150.000 поена, али не 
више од 1.000 поена.
За састављање одговора на тужбу и оста-
лих образло же них поднесака или по-
дне сака који садрже чиње ничне на во де 
адво кату припада награда из прет ходног 
става.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је тужбом, противтужбом или дру-
гим поднеском по стављено више ку-
му ла тивних захтева, адвокату при па да 
пун износ награде који се увећава за по 
50% те на граде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 14.
За састављање тужбе, противтужбе и 
других под не са ка којима се покреће пар-
нич ни поступак у не про це њи вим пред-
ме тима, адвокату припада награда пре-
ма врсти поступка независно од озна-
чене вредности спо ра и то:

врста спо ра и на гра да:

– у споровима због сметања државине – 
550 по е на
– у споровима о праву службености – 
750 по е на
– у споровима из стамбених односа (от-
кази уговора о закупу стана, исе ље ње из 
стана, утврђење права закупа на стану 
и др.) – 750 по е на
– у споровима о разводу или поништаја 
бра ка о постојању или непостојању бра-
ка – 550 по е на
– у споровима за утврђење и ос по ра ва ње 
материнства или очинства – 850 по е на
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– у споровима о вршењу родитељског 
пра ва и о одржавању личних односа 
де тета и родитеља са којим дете не жи-
ви – 375 по е на
– у споровима за одређивање законског 
издржавања или измене одлуке о за кон-
ском издржавању – 200 по е на
– у споровима из радних односа (у ве зи 
са отказом уговора о раду, по сто јању или 
непостојању радног од но са, премештаја 
на друго радно ме сто и слич но), осим у 
процењивим имо вин ским захтевима из 
радног односа – 550 по е на
– у споровима о ауторском и сродним 
правима, о праву на жиг, модел и о 
осталим правима интелектуалне сво-
ји не, осим у процењивим имовинским 
захтевима из ових односа – 1.500 по е на

За састављање одговора на тужбу и 
оста лих образло же них поднесака или 
поднесака који садрже чи ње нич не на-
во де адвокату припада награда из прет-
ходног става.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је тужбом, противтужбом или дру-
гим поднеском по став љено више ку му-
ла тивних захтева, адвокату при пада пун 
износ награде који се увећава за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 15.

За заступање на рочишту адвокату при-
па да:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за поднеске којима се покреће по-
ступак (тужбе, пред лози, молбе) из та-
рифног броја 13. и 14.
– за свако рочиште које је одложено 
ре ше њем суда да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходне тачке овог 
та рифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту пање, и на-
гра да за сваки започети сат, рачу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у из носу од по 50 поена.

награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
шта чењу, увиђају, на расправи пред 
другостепеним судом као и свим оста-
лим радњама суда које се одр жа ва ју у 
згради или ван зграде суда.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 16.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ванред них, адвокату припада на-
гра да увећана за 100% од на граде про-
пи са не за поднеске којима се покреће 
по ступак (тужбе, предлози, молбе) из 
тарифног броја 13. и 14.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% 
од награде прописане у претходном 
ста ву, с тим да у компликованим слу-
ча  је  ви ма ова награда може износити 
100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 17.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
странку. У овом случају, увећан износ 
награде се обрачунава у односу на сва-
ку процесну радњу пона особ тако што 
се награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара бро ју 
странака које адвокат заступа у тре нутку 
када се процесна радња пре ду зима.

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА

Тарифни број 18.
За састављање предлога којима се по-
креће поступак извршења или обез бе-
ђења као и за састављање оста лих обра-
зло жених поднесака или поднесака који 
са др же чињеничне наводе, адвокату 
при пада једнак из нос награде као и за 
под неске којима се покреће пар нични 
по ступак (тужбе) из тарифног броја 13. 
и 14.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је предлогом постављено више ку-
му ла тивних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
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Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 19.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под не ске којима се покреће по-
ступак из тарифног броја 18.
– за свако рочиште које је одложено 
ре ше њем суда да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходне тачке овог 
тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одржа-
ним или не одр жа ним, адвокату при-
па да, поред награде за за сту па ње, и 
награда за сваки започети сат, рачуна-
јући од времена када је почетак био 
заказан, у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
шта че њу, увиђају, на расправи пред 
другостепеним судом као и свим оста-
лим радњама суда које се одр жа ва ју у 
згради или ван зграде суда.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 20.

За састављање правних лекова адвокату 
припада на гра да увећана за 100% од 
награде прописане за под не ске којима се 
покреће поступак из тарифног броја 18.
За састављање одговора на изјављене 
прав не ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 21.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
стран  ку. У овом случају, увећан износ 
на гра де се обра чунава у односу на сва-
ку процесну радњу по на особ тако што 
се награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара бро-
ју странака које адвокат заступа у 
тренутку када се процесна радња пре-
ду зима.

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(уређење имовинских односа – 
процењиво)

Тарифни број 22.
За састављање предлога којима се по-
кре ће ван пар нич ни поступак за уре ђе-
ње имовинских односа (ра справ ља ње 
за о ставштине, одређивање нак на де за 
екс про писану непокретност, уре ђе ње 
коришћења за јед ничке ствари, де о ба 
заједничке ствари, уређење ме ђа, судски 
депозит и друго) и то у процењивим 
ства рима као и за са став ља ње осталих 
образложених поднесака или под несака 
који садрже чињеничне на во де, адвокату 
припада једнак износ награде као и за 
поднеске којима се покреће парнични 
поступак (тужбе, предлози, молбе) из 
тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је предлогом постављено више ку му-
лативних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћава за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 23.
За састављање предлога којима се по-
кре ће ванпар нич ни поступак у не про це-
њивим предметима, као и за састављање 
осталих образложених поднесака или 
под несака који садрже чињеничне на-
во де, адвокату припада награда према 
врсти поступка независно од означене 
вредности спора и то:

врста поступка и на гра да:
– у поступку уређења личних стања (ли-
шење пословне способности, за др жа вање 
у здравственој организацији, про глашење 
несталог лица за умрло) – 850 по е на
– у поступку уређења породичног одно-
са (продужење родитељског права, ли-
ше ње родитељског права, давање доз-
во ле за ступање у брак) – 550 по е на
– у поступку уређења имовинских одно-
са – непроцењиво (састављање исправе, 
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састављање судског тестамента, потвр-
ђи ва ње садржине исправе, чување ис пра-
ве, поништавање исправе) – 1.000 по  е на
– остали ванпарнични поступци – 1.000 
по е на

За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је предлогом постављено више ку му-
лативних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћава за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун из нос на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 24.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за поднеске којима се покреће по сту-
пак (предлози) из тарифног броја 22. и 23.
– за свако рочиште које је одложено 
решењем суда да се рочиште не одржи 
50% од награде из претходне тачке овог 
тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или неодр жа ним адвокату припада, 
поред награде за заступање и награда 
за сваки започети сат, рачунајући од 
вре ме на када је почетак био заказан, у 
износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
шта чењу, увиђају, на расправи пред 
дру гостепеним судом као и свим оста-
лим радњама суда које се одр жавају у 
згради или ван зграде суда.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 25.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ван ред них, адвокату припада 
на гра да увећана за 100% од на гра де 
прописане за поднеске којима се по-
кре ће по сту пак (предлози) из та риф ног 
броја 22. и 23.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 26.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
стран ку. У овом случају, увећан износ 
награде се обрачунава у односу на сва-
ку процесну радњу по на особ тако што 
се награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара бро ју 
странака које адвокат заступа у тренутку 
када се процесна радња пре ду зима.

ПОСТУПАК ПРЕД ОРГАНИМА КОЈИ 
ВОДЕ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА
Тарифни број 27.

За састављање захтева за упис у ка та-
стар непо крет ности (упис не по крет-
ности, упис стварних права, пред  бе-
леж ба, забележба, провођење промена 
на не по кретностима или стварним пра-
ви ма на њима, бри са ње) и то у про це-
њи вим стварима када се упис односи 
на неко право или чињеницу у вези са 
имо  ви ном која има одређену новчану 
вредност, као и за састављање осталих 
образложених поднесака или поднесака 
који садрже чињеничне наводе, адво-
кату припада једнак износ награде, у 
зависности од вред ности те имовине, 
као и за поднеске којима се по креће 
пар нични поступак (тужбе, предлози, 
мол бе) из тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му ла тивних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се увећава за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фи ране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали уписи – непроцењиво)

Тарифни број 28.
За састављање захтева за упис у ка та-
стар непо крет ности (упис не по крет но-
сти, упис стварних права, пред бележба, 
за бе леж ба, провођење промена на не-
по  крет ностима или стварним правима 
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на њима, бри сање) у непроцењивим 
пред ме тима, као и за са став љање оста-
лих образложених поднесака или под-
несака који садрже чињеничне наводе, 
адвокату при пада, независно од озна-
чене вредности, награда у из носу од 
550 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку му-
ла тивних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћа ва за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи ко је су иначе посебно 
та ри фи ране, припада му пун из нос на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 29.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће 
поступак (захтеви) из та рифног броја 
27. и 28.
– за свако рочиште које је одложено 
решењем органа да се рочиште не одр-
жи, 50% од награде из претходне тачке 
овог тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одржа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-
гра да за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па да 
адвокату и за присуствовање ве шта че њу, 
увиђају, на расправи пред другостепеним 
органом као и свим осталим рад њама 
органа које се одржавају у згради или ван 
згра де органа.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 30.

За састављање правних лекова, адво ка-
ту припада на града увећана за 100% од 
награде прописане за под неске којима 
се покреће поступак (захтеви) из та-
риф ног броја 27. и 28.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 31.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
стран  ку. У овом случају, увећан износ 
награде се обрачунава у односу на 
сваку процесну радњу по на о соб тако 
што се награда за заступање једне 
стран ке увећава процентом који од-
говара броју странака које адвокат за-
ступа у тренутку када се процесна рад-
ња предузима.

СТЕЧАЈНИ И ЛИКВИДАЦИОНИ 
ПОСТУПАК

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(у процењивим предметима)

Тарифни број 32.
За састављање поднесака којима се 
пријављују по тра жи вања у стечајном 
или ликвидационом поступку и то у 
проценљивим стварима, као и за са став-
љање оста лих образложених поднесака 
или поднесака који садрже чињеничне 
наводе, адвокату припада једнак износ 
награде као и за поднеске којима се по-
креће пар нични поступак (тужбе, пред-
лози, молбе) из та риф ног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је предлогом постављено више ку му-
ла тивних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћава за по 50% 
те награде за други и сваки даљи за хтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(у непроцењивим предметима)

Тарифни број 33.
За састављање поднесака којима се 
по кре ће стечајни или ликвидациони 
по сту пак као и за састављање оста лих 
обра зложених поднесака или поднесака 
ко ји садрже чињеничне наводе у сте-
чај ном или лик ви дационом поступку у 
непроцењивим пред ме ти ма, адвокату 
при пада награда у износу од 850 поена.
За састављање осталих поднесака у не-
про цењивим предметима, адвокату при-
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пада 50% награде из става 1. овог та-
рифног броја.
Ако је предлогом постављено више ку му-
лативних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћа ва за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 34.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се пријављује 
потраживање или покреће поступак из 
тарифног броја 32. и 33.
– за свако рочиште које је одложено 
решењем суда или органа да се рочиште 
не одржи, 50% од награде из претходне 
тачке овог тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или неодр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за заступање, и на-
гра да за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ме-
ди ја цији, седници као и свим оста лим 
радњама суда или органа које се одр-
жа ва ју у згради или ван зграде суда или 
органа.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 35.

За састављање правних лекова, адво ка-
ту припада на гра да увећана за 100% од 
награде прописане за под неске којима 
се пријављује потраживање или по кре-
ће поступак из тарифног броја 32. и 33.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко  ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ста ву, 
с тим да у компликованим слу ча  је  вима 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 36.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 

за по 50% за другу и сваку наредну 
стран ку. У овом случају, увећан износ 
награде се обрачунава у односу на сваку 
процесну радњу по на о соб тако што се 
награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара броју 
странака које адвокат заступа у тренутку 
када се процесна радња предузима.

УПРАВНИ ПОСТУПАК
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 37.

За састављање предлога, захтева, при-
ја ва, молби и других поднесака којима 
се покреће управни по сту пак и то у 
процењивим стварима када се управни 
по сту пак води око неког права у вези 
са имовином која има одређену новчану 
вредност, као и за састављање оста лих 
образложених поднесака или поднесака 
који сад рже чињеничне наводе, адво-
ка ту припада једнак износ награде, у 
зависности од вредности те имовине, 
као и за поднеске којима се покреће 
пар нични по сту пак (тужбе, предлози, 
мол бе) из тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку му-
ла тивних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћа ва за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском 
чини више радњи које су иначе посебно 
тарифиране, припада му пун износ 
награде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 38.
За састављање предлога, захтева, при ја-
ва, молби и других поднесака којима се 
покреће управни по сту пак и то у не про-
цењивим предметима, као и за са  став-
ља ње осталих образложених под несака 
или под несака који садрже чи ње ничне 
наводе, адвокату при па  да награда пре-
ма врсти поступка не за висно од озна че-
не вредности спора и то:

врста поступка и на гра да:

– у поступку који се води пред пореским 
органима, пред царинским органима и 
пред полицијским органима – 1.000 по е на
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– у поступку који се води по одредбама 
Закона о планирању и изградњи и По ро-
дичном закону – 550 по е на
– у поступку који се води пред ин спек-
цијским органима – 850 по е на
– у осталим управним поступцима – 550 
по е на

За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му ла тивних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се увећа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 39.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за поднеске којима се покреће по-
ступак (предлози) из тарифног броја 37. 
и 38.
– за свако рочиште које је одложено ре-
ше њем органа да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходне тачке овог 
тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-
гра да за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од вре  ме на када је почетак био заказан, 
у из носу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па да 
адвокату и за присуствовање ве шта чењу, 
увиђају, на расправи пред другостепеним 
органом као и свим осталим рад ња ма 
органа које се одржавају у згради или 
ван зграде органа.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 40.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ван ред них, адвокату припада на-
гра да увећана за 100% од награде про-
пи сане за поднеске којима се покреће 
по  ступак (предлози) из тарифног броја 
37. и 38.

За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је вима 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 41.

када адвокат заступа више странака, на-
града му се по овом основу додатно уве-
ћава за сваку радњу ко ју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну стран ку. 
У овом случају, увећан износ награде се 
обра чу на ва у односу на сва ку процесну 
радњу пона о соб тако што се награда за 
заступање једне странке увећава про-
центом који одговара бро ју странака 
ко је адво кат заступа у тре нутку када се 
про цесна радња пре ду зима.

УПРАВНИ СПОРОВИ
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 42.

За састављање тужби којима се покреће 
управни спор и то у процењивим ства-
ри ма када се управни спор води око 
управног акта органа поводом права 
у вези са имовином која има одређену 
новчану вредност, као и за састављање 
осталих образложених поднесака или 
поднесака који садрже чињеничне на-
во де, адво ка ту припада једнак износ 
награде, у зависности од вредности те 
имовине, као и за поднеске којима се 
по креће парнични поступак (тужбе, 
пред лози, молбе) из тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, 
адвокату припада 50% награде из става 
1. овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку му-
ла тивних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћа ва за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 43.
За састављање тужби којима се покреће 
управни спор и то у непроцењивим 
пред ме тима, као и за са став љање оста-
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лих образложених поднесака или под -
не  сака који садрже чињеничне на во-
де, адвокату при па да награда према 
врсти управног поступка из којег на стао 
управни акт који је предмет управ ног 
спора, не зависно од означене вред-
ности спора и то:

врста поступка и на гра да:

– око управног акта донетог у поступку 
који се водио пред пореским органима, 
пред царинским органима и пред по ли-
цијским органима – 1.000 по е на

– око управног акта донетог у поступку 
који се водио по одредбама Закона о 
пла нирању и изградњи и Породичном 
за кону – 550 по е на

– око управног акта донетог у поступку 
који се водио пред инспекцијским орга-
нима – 850 по е на

– око управног акта донетог у осталим 
управним поступцима – 550 по е на

За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.

Ако је поднеском постављено више ку-
му ла тивних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћава за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
за хтев.

Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи ко је су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун из нос на-
гра де који се увећава за по 50% од те 
на граде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ

Тарифни број 44.
За заступање на рочишту адвокату при-
пада:

– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће по-
ступак (предлози) из та рифног броја 42. 
и 43.

– за свако рочиште које је одложено 
ре ше њем суда да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходне тачке овог 
тарифног броја.

За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-
гра да за сваки започети сат, рачу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.

награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
штачењу, увиђају, као и свим оста лим 
радњама суда које се одржавају у згра-
ди или ван зграде суда.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 45.

За састављање правних лекова – ван-
ред них правних средстава, адвокату 
при пада награда увећана за 100% од 
награде прописане за поднеске ко ји ма 
се по креће поступак (тужбе) из та риф-
ног броја 42. и 43.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ста ву, 
с тим да у компликованим слу ча је вима 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 46.

када адвокат заступа више странака, на-
гра да му се по овом основу додатно уве-
ћа ва за сваку радњу ко ју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну стран  ку. У 
овом случају, увећан износ на гра де се 
обра чунава у односу на сва ку процесну 
радњу по на о соб тако што се награда 
за заступање једне странке уве ћава 
процентом који одговара бро ју странака 
које адвокат заступа у тре нутку када се 
процесна радња пред узима.

ПОСТУПАК ЗА УПИС У РЕГИСТАР 
КОЈИ ВОДИ СУД ИЛИ АГЕНЦИЈА ЗА 
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ИЛИ ДРУГИ 

ДРЖАВНИ ОРГАН
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 47.

За састављање предлога, захтева, при-
ја ва, молби и дру гих поднесака којима 
се покреће поступак уписа у регистар 
којег води суд или Агенција за привредне 
регистре или други државни орган и то 
у процењивим стварима када се упис 
одно си на неко право или чињеницу у 
ве зи са имовином која има одређену 
нов  ча ну вредност, као и за састављање 
оста лих обра зло жених поднесака или 
поднесака који садрже чи ње ничне на-
во де, адвокату припада једнак износ 
на  гра  де, у зависности од вредности те 
имо ви не, као и за поднеске којима се 
по кре ће парнични поступак (тужбе, 
пред лози, молбе) из тарифног броја 13.
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За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
за хтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та ри фиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали уписи – непроцењиво)

Тарифни број 48.
За састављање предлога, захтева, при-
ја ва, молби и других поднесака којима 
се покреће поступак упи са у регистар 
којег води суд или Агенција за при вред-
не регистре или други државни орган и 
то у не про це њи вим предметима, као и 
за састављање осталих образ ложених 
под несака или поднесака који садрже 
чи  ње ничне наводе, адвокату припада 
награда од 550 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 49.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће по-
ступак (предлози) из тарифног броја 47. 
и 48.
– за свако рочиште које је одложено ре-
ше њем ре ги стр атора да се рочиште не 
одржи, 50% од награде из претходне 
тач ке овог тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-

гра да за сваки започети сат, рачу на ју ћи 
од вре мена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па да 
адвокату и за присуствовање ве шта чењу, 
увиђају, на расправи пред другостепеним 
органом као и свим осталим рад њама 
органа које се одржавају у згради или 
ван зграде органа.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 50.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ван ред них, адвокату припада 
на гра да увећана за 100% од на гра де 
прописане за поднеске којима се по-
кре ће по ступак (предлози) из та риф ног 
бро ја 47. и 48.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је вима 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 51.

када адвокат заступа више странака, 
награда му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
стран ку. У овом случају, увећан износ 
на граде се обра чунава у односу на сва-
ку процесну радњу по на о соб тако што 
се награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара бро ју 
странака које адвокат заступа у тренутку 
када се процесна радња пре ду зима.

ПОСТУПАК ПРЕД ПОСЛОДАВЦЕМ 
И ПОСТУПАК ПРЕД ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВОМ
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 52.

За састављање поднесака којима се по-
кре ће поступак пред послодавцем (за-
штита права запослених) или по ступак 
пред привредним друштвом (заказивање 
сед нице скупштине друштва и др.) и то 
у процењивим стварима када се по-
сту пак води око неког права у вези са 
имовином која има одређену новчану 
вредност, као и за састављање осталих 
образложених поднесака или поднесака 
који садрже чињеничне наводе, адво-
ка  ту припада једнак износ награде, у 
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за вис ности од вред ности те имовине, 
као и за поднеске којима се по кре ће 
пар нични поступак (тужбе, предлози, 
молбе) из тарифни број 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(непроцењиво)

Тарифни број 53.
За састављање поднесака којима се по-
креће поступак пред послодавцем или 
поступак пред привредним дру штвом 
и то у непроцењивим стварима, као и 
за са став љање осталих образложених 
под несака или по дне сака који садрже 
чи њеничне наводе, адвокату при пада 
на града од 550 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 54.

За заступање на рочишту, састанку, сед-
ници или дру гом облику расправљања 
пред послодавцем или пред привредним 
друштвом адвокату припада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће по-
ступак из тарифног броја 52. и 53.
– за свако рочиште које је одложено 
од лу ком да се ро чиште не одржи, 50% 
од награде из претходне тач ке овог та-
рифног броја.

За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-
гра да за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па-
да адвокату и за присуствовање ве шта-
чењу, увиђају, на расправи пред дру го-
сте пеним органом као и свим оста лим 
рад њама код послодавца или при вредног 
друштва које се одржавају у згради или 
ван зграде послодавца или при вредног 
друштва.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 55.

За састављање правних лекова, ре дов них 
и ван ред них, адвокату припада на гра да 
увећана за 100% од на граде прописане 
за поднеске којима се по кре ће по ступак 
(предлози) из та риф ног броја 52. и 53.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 56.

када адвокат заступа више странака, на-
града му се по овом основу додатно уве-
ћава за сваку радњу ко ју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну стран  ку. 
У овом случају, увећан износ на граде се 
обрачунава у односу на сва ку процесну 
радњу по на о соб тако што се награда за 
заступање једне странке увећава про-
центом који одговара бро ју странака 
ко је адвокат заступа у тренутку када се 
процесна радња предузима.

ПОСТУПАК ПРЕД УСТАВНИМ СУДОМ
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА

Тарифни број 57.
За састављање поднесака којим се по-
кре ће поступак пред Уставним судом као 
и за састављање осталих образложених 
поднесака или поднесака који садрже 
чињеничне наводе, адвокату припада 
награда у изно су од 1.500 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
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пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 58.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада за свако рочиште једнак износ 
награде као и за поднеске којима се 
покреће поступак из тарифног броја 57.
За свако рочиште које је одложено ре-
ше њем суда да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходног става 
овог тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту па ње, и на-
гра да за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од вре мена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па-
да адвокату и за присуствовање ве шта-
чењу, увиђају као и свим осталим рад-
ња ма суда које се одржавају у згради 
или ван зграде суда.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 59.

када адвокат заступа више странака, на-
града му се по овом основу додатно уве-
ћава за сваку радњу коју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну странку. У 
овом случају, увећан износ награде се 
обрачунава у односу на сва ку процесну 
радњу по на о соб тако што се награда 
за заступање једне странке уве ћава 
процентом који одговара бро ју странака 
које адвокат заступа у тренутку када се 
процесна радња предузима.

ПОСТУПЦИ ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ 
СУДОВИМА И МЕЂУНАРОДНИМ 

АРБИТРАЖАМА
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 60.

За састављање поднесака којима се по-
креће поступак пред међународним су-
дом или арбитражом и то у про цењивим 
стварима, као и за састављање осталих 
образложених поднесака или поднесака 

који садрже чи ње ничне наводе, адво ка-
ту припада једнак износ на гра де као и 
за поднеске којима се покреће парнични 
по сту пак (тужбе, предлози, молбе) из 
тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
мулативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи ко је су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун из нос на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 61.
За састављање поднесака којима се 
по креће поступак пред међународним 
су дом или арбитражом и то у не про це-
њи вим стварима, као и за састављање 
ос та лих образложених поднесака или 
поднесака који са др же чињеничне на во-
де, адвокату припада награда у износу 
од 1.500 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 62.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће по-
ступак (предлози) из та рифног броја 60. 
и 61.
– за свако рочиште које је одложено ре-
шењем органа да се рочиште не одржи, 
50% од награде из претходне тачке овог 
тарифног броја.
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За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при-
па да, поред награде за за сту па ње, и 
награда за сваки започети сат, ра чу на -
ју ћи од времена када је почетак био за-
казан, у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при па-
да адвокату и за присуствовање ве шта-
чењу, увиђају, на расправи пред дру-
го степеним судом као и свим осталим 
радњама су да или арбитраже које се 
одр жавају у згради или ван зграде суда 
или арбитраже.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 63.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ван ред них, адвокату припада на-
гра да увећана за 100% од на граде про-
писане за поднеске којима се покреће 
поступак из тарифног броја 60. и 61.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у прет ходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 64.

када адвокат заступа више странака, на-
града му се по овом основу додатно уве-
ћава за сваку радњу ко ју предузима за по 
50% за другу и сваку наредну стран  ку. 
У овом случају, увећан износ награде се 
обра чунава у односу на сва ку процесну 
радњу по на о соб тако што се награда за 
заступање једне странке увећава про-
цен том који одговара бро ју странака 
ко је адвокат заступа у тренутку када се 
про цесна радња предузима.

ПОСТУПЦИ ПРЕД ДОМАЋОМ 
АРБИТРАЖОМ, АГЕНЦИЈОМ ЗА МИРНО 
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА И ПРЕД 

ПОСРЕДНИКОМ (МЕДИЈАЦИЈА)
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  

(процењиво)
Тарифни број 65.

За састављање поднесака којима се 
по кре ће поступак пред арбитражом, 
Аген цијом за мирно решавање рад-
них спорова или пред посредником у 
поступку ме ди ја ци је и то у процењивим 
стварима, као и за састављање осталих 
образложених поднесака или поднесака 
који садрже чињеничне наводе, адво ка-

ту припада једнак износ награде као и 
за поднеске којима се покреће парнични 
поступак (тужбе, предлози, молбе) из 
та  риф ног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
му лативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћава за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 66.
За састављање поднесака којима се 
покреће поступак пред пред арби тра-
жом, Агенцијом за мирно ре ша ва ње рад-
них спорова или пред по сред ником у 
поступку медијације и то у непроцењивим 
стварима, као и за састављање осталих 
образложених под несака или поднесака 
који садрже чи њеничне наводе, адвокату 
припада на гра да у износу од 850 поена.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
мулативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћа ва за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 67.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће по-
ступак из тарифног броја 65. и 66.
– за свако рочиште које је одложено 
ре ше њем арби траже, Агенције или по-
сред ника да се рочиште не одржи, 50% 
од награде из претходне тачке овог та-
риф ног броја.
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За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жаним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту пање, и на-
града за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
шта чењу, увиђају као и свим оста лим 
рад њама арбитраже, Агенције или по-
сред ни ка које се одржавају у згради или 
ван зграде арби траже, Агенције или по-
средника.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 68.

када адвокат заступа више странака, 
на града му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
стран ку. У овом случају, увећан износ 
награде се обра чунава у односу на сва-
ку процесну радњу по на о соб тако што 
се награда за заступање једне странке 
увећава процентом који одговара бро ју 
странака које адвокат заступа у тренутку 
када се процесна радња пре дузима.

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ
сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА 

(процењиво)
Тарифни број 69.

За састављање поднесака којима се 
по креће било који други поступак који 
није наведен у претходним одредбама 
ове тарифе и то без обзира да ли се 
по креће пред судом, државним ор-
га ном, привредним друштвом и то у 
про це њивим предметима у којима се 
расправља о правима на имовини која 
има одре ђе ну новчану вредност, као и 
за састављање осталих обра зложених 
поднесака или поднесака који садрже 
чињеничне наводе, адвокату припада 
једнак износ на гра де према вредности 
те имовине као и за поднеске ко ји ма 
се покреће парнични поступак (тужбе, 
пред лози, молбе) из тарифног броја 13.
За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку му-
лативних за хте ва, адвокату припада пун 
износ награде који се уве ћава за по 50% 
те награде за други и сваки даљи захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 

та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

сАстАвЉАЊЕ ПоднЕсАкА  
(остали поступци – непроцењиво)

Тарифни број 70.
За састављање поднесака којима се по-
кре ће било ко ји други поступак који 
ни је наведен у претходним од ред ба ма 
ове тарифе и то без обзира да ли се по-
кре ће пред судом, државним орга ном, 
привредним друштвом и то у не про це-
њивим стварима, као и за са  став  ља ње 
осталих образложених поднесака или 
поднесака који садрже чи њеничне на-
во де, адвокату припада награда пре ма 
врсти тог поступка, независно од оз на-
чене вредности спора и то:

врста поступка и награда:
– у поступку који се води пред прив ре-
дним друштвом – 550 по е на
– у поступку који се води пред др жав-
ним органом – 650 по е на
– у поступку који се води пред основним 
судом – 750 по е на
– у поступку који се води пред прив ре-
дним судом – 850 по е на
– у поступку који се води пред вишим 
судом – 1.000 по е на
– у поступку који се води пред управним 
судом – 1.200 по е на
– у поступку који се води пред уставним 
судом – 1.500 по е на

За састављање осталих поднесака, адво-
кату припада 50% награде из става 1. 
овог тарифног броја.
Ако је поднеском постављено више ку-
мулативних за хте ва, адвокату припада 
пун износ награде који се уве ћава за по 
50% те награде за други и сваки даљи 
захтев.
Уколико адвокат једним поднеском чи-
ни више радњи које су иначе посебно 
та рифиране, припада му пун износ на-
граде који се увећава за по 50% од те 
награде за другу и сваку следећу радњу.

ЗАстУПАЊЕ
Тарифни број 71.

За заступање на рочишту адвокату при-
пада:
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– за свако рочиште једнак износ награде 
као и за под неске којима се покреће 
поступак из тарифног броја 69. и 70.
– за свако рочиште које је одложено 
решењем суда, органа и др. да се ро-
чи ште не одржи, 50% од награде из 
претходне тачке овог тарифног броја.
За присуствовање рочиштима, одр жа-
ним или не одр жа ним, адвокату при па-
да, поред награде за за сту пање, и на-
града за сваки започети сат, ра чу на ју ћи 
од времена када је почетак био заказан, 
у износу од по 50 поена.
награда из овог тарифног броја при-
па да адвокату и за присуствовање ве-
шта чењу, увиђају као и свим оста лим 
рад њама суда, органа и др. које се одр-
жа ва ју у згра ди или ван зграде суда, 
органа и др.

ПрАвни ЛЕкови
Тарифни број 72.

За састављање правних лекова, ре дов-
них и ван ред них, адвокату припада на-
града увећана за 100% од награде про-
писане за поднеске којима се по кре ће 
по ступак из тарифног броја 69. и 70.
За састављање одговора на изјављене 
правне ле ко ве адвокату припада 50% од 
награде прописане у претходном ставу, 
с тим да у компликованим слу ча је ви ма 
ова награда може износити 100%.

ЗАстУПАЊЕ виШЕ стрАнАкА
Тарифни број 73.

када адвокат заступа више странака, 
на града му се по овом основу додатно 
увећава за сваку радњу ко ју предузима 
за по 50% за другу и сваку наредну 
странку. У овом случају, увећан износ 
награде се обрачунава у односу на сва-
ку процесну радњу по на о соб тако што 
се награда за заступање једне странке 
уве ћа ва процентом који одговара бро ју 
странака које адво кат заступа у тренутку 
када се процесна радња предузима.

САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА
ПрАвни ПосЛови (процењиво)

Тарифни број 74.
За састављање уговора (за живота или 
након смрти, једностраних или дво стра-
них и др.) и изјава воља (за вештање и 
др.) и то у процењивим стварима када 
се прав ни посао односи на имовину 
ко ја има одређену нов чану вредност, 

адво кат по своме избору може при-
ме  нити тарифни број 13. или награду 
обра чунати у процентуалном износу 
од тржишне вредности имо ви не, која 
је предмет правног посла, с тим да тај 
про це нат не може бити већи од 1,5%. 
У сваком слу ча ју најнижи износ награде 
не може бити мањи од 375 поена.
код правних послова где је предмет 
по вре мено да ва ње (закупнине и др.) 
тржишна вредност предмета прав ног 
посла се утврђује збиром тих по вре ме-
них давања у уговореном периоду али 
не краћем од једне и не дужем од пет 
година.

ПрАвни ПосЛови  
(непроцењиво)

Тарифни број 75.
За састављање уговора и изјава воља у 
непроцењивим стварима адвокату при-
па да награда према врсти тог прав ног 
посла, независно од означене вред но-
сти и то:

врста поступка и награда:
– за састављање ортачких уговора – 
1.000 по е на
– за састављање уговора о коришћењу 
за једничке ствари – 750 по е на
– за састављање уговора о послузи – 
550 по е на
– за састављање уговора о трговинском 
заступању или посредовању – 850 по е на
– за састављање генералних (општих)
уговора – 1.000 по е на
– за састављање предуговора – 750 по е на
– за састављање осталих уговора – 650 
по  е на
– за састављање завештања – 650 по е на
– за састављање пуномоћи – 450 по е на
– за састављање осталих изјава – 375 
по  е на

оПШти и ПоЈЕдинАЧни Акти 
ПриврЕдниХ сУБЈЕкАтА дрЖАвниХ 
орГАнА и остАЛиХ ПрАвниХ ЛиЦА

Тарифни број 76.
За састављање општих или појединачних 
аката при вред них субјеката, државних 
органа, односно органа локалне са мо у-
праве и осталих правних лица адвокату 
припада награда према врсти тог аката, 
независно од означене вредности и то:
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врста поступка и награда:
– за састављање статута или оснивачког 
акта привредног субјекта и осталих прав-
них лица – 1.000 по е на
– за састављање осталих општих аката 
при вредног субјекта и осталих правних 
ли ца (правилници и др.) – 850 по е на
– за састављање општих аката државних 
органа или органа локалне самоуправе – 
1.250 по е на
– за састављање појединачних аката при-
вредних субјеката и осталих правних ли-
ца (одлуке и др.) – 650 по е на
– за састављање појединачних аката др-
жав них органа или органа локалне са мо-
управе (одлуке, решења и др.) – 750 по е на

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
ПрАвни сАвЕти и МиШЉЕЊА

Тарифни број 77.
За усмени правни савет или мишљење о 
не ком правном питању, адвокату припада 
50% награде прописане за поднеске ко-
ји ма се покреће одговарајући поступак у 
вези са тим правним питањем.
За писмени правни савет и мишљење 
адво кату при па да награда прописана за 
поднеске којима се по кре ће одговарајући 
поступак у вези са тим правним пи тањем.
Адвокату припада награда за писмени прав-
ни савет и мишљење само ако је стран ка 
тра жила писмени прав ни савет и ми шље ње.
Адвокат нема права на награду из овог 
тарифног бро ја ако даје савете и мишљења 
у вези са поступком ко ји покреће у име 
странке или у вези са по ступ ком ко ји води 
у име странке.
Адвокат нема права на награду из овог та-
рифног бро ја ако је са странком уговорио 
паушалну награду за кон тинуирано пру-
жа ње правне помоћи.

ПрисУствовАЊЕ нА конФЕрЕнЦиЈАМА
Тарифни број 78.

За присуствовање на конференцијама и 
са  стан цима на којима се расправља о чи-
ње нич ним и правним пи та њима од инте-
ре са за странку, адвокату припада на  гра -
да за сваки започети сат у износу од 150 
поена.
Адвокат нема права на награду из овог та-
рифног бро ја ако је са странком уговорио 
паушалну награду за континуирано пру-
жа ње правне помоћи.

рАЗМАтрАЊЕ сПисА
Тарифни број 79.  

За прегледање или разматрање списа 
пред мета, адво кату припада 50% награде 
прописане за поднеске којима се покреће 
поступак чији списи се разматрају.
За прегледање земљишних и осталих јав-
них књига, за прибављање извода или 
пре  пи  са из јавних књига или списа, било 
у ана логном или дигиталном облику, за 
утвр  ђивање правоснажности или из вр-
шно  сти од лу ка, адвокату припада 20% 
на гра де прописане за поднеске којима се 
покреће поступак у којем су од лу ке до-
нете, односно за чије покретање по ступ ка 
се спи си разматрају.

доПиси и оПоМЕнЕ
Тарифни број 80.

За састављање опомена или дописа про-
тивној странци којима се захтева чи ње ње, 
нечињење или трпљење, адво кату при пада 
50% од награде прописане за под  неске 
ко јима се покреће поступак за остварење 
таквог захтева.
За састављање осталих дописа противној 
или својој стран ци, адвокату припада на-
града у износу од 100 поена.
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овом тарифом утврђују се следeћи та-
рифни бројеви:

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ 
ЈАвноБЕЛЕЖниЧкоГ ЗАПисА 

ПрЕМА  врЕдности ПрЕдМЕтА ПрАвноГ 
ПосЛА

Тарифни број 1.
За састављање јавнобележничке испра-
ве у форми јавнобележничког записа 
на града се утврђује према вредности 
пред мета правног посла.
код састављања јавнобележнич ких ис-
пра ва када је предмет правног по сла 
ра сполагање имовином, деоба за јед нич-
ке имовине супружника или ван брач них 
парт нера, уговор о имо вин ским односима 
између су пруж ника или ван брачних парт-
нера, размена имо ви не, уступање и ра-
спо дела имовине за жи вота или сличан 
правни посао, као основ за одређивање 
на гра де узима се укупна вредност имо-
вине која је пред мет правног посла.
Ако је предмет правног посла потра жи ва-
ње, вредност правног посла се одре ђу је 
према вредности главног по траживања, 
без споредних потра жи ва ња.
када је предмет правног посла засни ва-
ње хипотеке или другог заложног пра ва, 
као основ за одређивање на гра де узима 
се износ потраживања ко је се обез-
бе ђује, ако је оно ниже од вредно сти 
заложене ствари или права, без спо ре-
дних потраживања.
Ако је вредност заложене ствари или пра-
ва нижа од вредности обезбеђеног по тра-
жи вања, као основ за одређивање на гра де 
узима се вредност за ло же  не ствари или 
права. вредност по тра жи ва ња обез бе ђе-
ног јемством, одређује се према висини 
преузетог јем ства. За промене у редоследу 
намирења ме ро давна је вредност по тра-
жи вања које је обез беђено.
вредност стварне службености на не по-
крет ности одре ђује се према вредности 
ко ју та службеност има за повласно добро.
вредност права на давање које се по нав-
ља, утврђује се према вредности свих 
давања за време укупног уговореног 
пе ри ода, али највише до износа који 

одго вара збиру вредности тих давања за 
период од пет година.
код уговора о закупу и подзакупу, вре-
дност се одре ђу је према једногодишњој 
закупнини, осим у случају када се ради 
о закупном односу закљученом на кра ће 
време, у ком случају се вредност одре-
ђује према укупној закупнини.
награда јавном бележнику која се одре-
ђује у за ви сно сти од вредности правног 
посла или друге радње, ако другачије 
није утврђено у другим тарифним бро-
је вима, износи:

Вредност правног посла
у динарима

Награда
у 

бодовимаод до

1 600.000 60

600.001 2.500.000 100

2.500.001 5.000.000 140

5.000.001 7.000.000 200

7.000.001 10.000.000 240

10.000.000 14.000.000 280

За вредност правног посла преко 
14.000.000 динара, за сваких започетих 
1.000.000 динара, награда се повећава 
за 10 бодова, с тим што укупна награда 
не може износити више од 4.000 бодова.
наградом из овог тарифног броја, обу хва-
ћена је и на града за оверу сачињеног за-
писа, као и изда ва ње отправака ако се они 
издају непосредно по сачињавању записа.
За састављање или солемнизацију пред-
уго вора, до пу не предуговора или уго-
вора, раскида предуговора или уго вора, 
одређује се 50% награде по овом та-
риф ном броју. Ако се код истог јавног 
бе лежника на основу пред уго вора са-
чи ни уговор, награда за са чи ње ни или 
солемнизовани уговор се умањује за на-
гра ду наплаћену за предуговор.
За састављање јавнобележничког записа 
уговора о по кло ну у првом наследном 
реду, између родитеља као по кло но дав-
ца и детета као поклонопримца, или ње-
го ву солемнизацију, јавном бележнику 

рЕПУБЛикА срБиЈА
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ТАРИФА

(Јавнобележничка тарифа је објављена у “службеном гласнику рс”, бр. 91/2014, 
103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017, 67/2017, 98/2017, 14/2019, 49/2019, 

17/2020, 91/2020 и 36/2021)
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припада на гра да у висини од 50% на-
гра де из овог тарифног броја.
За сачињавање јавнобележничког запи-
са о установ ља ва њу права службености 
или његову солемнизацију јавном бе-
леж нику припада награда у висини од 
50% награде из овог тарифног броја.
За састављање једностране изјаве во ље 
у погледу ствар них права на не по крет-
ности или њену со ле мни за ци ју, осим за-
лож них изјава, јавном бележнику при-
па да на гра да у износу од 20 бодова, без 
обзира на вредност непокретности.
За сачињавање једностране заложне из ја-
ве јавном бележнику припада награда у 
висини од 40% награде из ст. 9. и 10. овог 
тарифног броја, с тим што укупна награда 
не може износити више од 4.000 бодова.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ 
ЈАвноБЕЛЕЖниЧкЕ исПрАвЕ кАдА 
нЕ МоЖЕ дА сЕ Утврди врЕдност 

ПрЕдМЕтА ПрАвноГ ПосЛА  
Тарифни број 2.

За састављање јавнобележничке испра ве 
или со ле мни зацију нејавне испра ве, када 
не може да се утврди вредност предмета 
правног посла, јав ни бе леж ник има пра-
во на награду у ви си ни од 100 бодова.
изузетно од става 1. овог тарифног бро-
ја, за састав ља ње изјаве о признању 
очинства, изјаве о сагласности са при-
зна тим очинством, изјаве о при стан ку 
на по сту пак биомедицински пот по мог-
нутог оплођења, смртов нице, исправе 
о прихватању наследства или одрицању 
од наследства, ако је сачињена по-
себ но изван оставинске расправе, за 
сачињавање споразума родитеља о из-
мени доприноса за издржавање де те та 
или солемнизацију нејавних ис пра ва и за 
састављање изјаве о одрицању од пра ва 
на плодоуживање, јавни бе леж ник има 
право на награду у висини од 20 бодова.
изузетно од става 1. овог тарифног 
бро ја, за састав љање пописа имовине 
јавном бележнику припада награда за 
сваки започети сат од 20 бодова, не 
дуже од осам часова дневно.
изузетно од става 1. овог тарифног 
бро ја, за састав љање изјавe или со-
ле мни зацију нејавне исправе којом 
се дозвољава брисање права, изјава 
о исплати цене и друге сличне изјаве, 
јав ном бележнику припада награда у 
износу од 2 бода, када изјаву даје фи-
зич ко лице, односно 7 бодова, када из-
ја ву даје правно лице.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ ЗАвЕШтАЊА 
(тЕстАМЕнАтА)

Тарифни број 3.
За састављање завештања (тестамента) 
јавни бележ ник има право на награду у 
висини од 100 бодова.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ ПУноМоЋЈА
Тарифни број 4.

За састављање пуномоћја у облику 
јавнобележнич ког записа, за састав ља-
ње сагласности супружника за ра спо ла-
га ње непокретностима у облику јавно-
бе  леж  нич ког записа и за састављање 
за једничке изја ве су пружника по посеб-
ном закону у облику јавно бе леж нич ког 
за писа и за састављање исправе о до-
зво ли упи са у надлежни катастар (инта-
булациона дозвола) у облику јавно бе-
леж ничког записа, јавном бележнику 
при пада награда у висини од 30 бодова.
За солемнизацију исправа наведених у 
ставу 1. овог тарифног броја, јавном 
бе леж нику припада награда у висини од 
20 бодова.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ 
ЈАвноБЕЛЕЖниЧкоГ ЗАПисникА

Тарифни број 5.
За састављање записника са оснивачке 
скупштине и друге скупштине акцио-
нар ског друштва које има више од 100 
акционара награда се одређује у висини 
од 150 бодова.
За састављање јавнобележничке испра-
ве у виду за пис ника сa сeдницe другoг 
oргa нa привредног дру штвa, кaдa тaj 
oр гaн, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урe-
ђу jу приврeднa друштвa и oпштим aктoм 
тoг дру штвa oдлучуje o питaњимa из 
нaдлeжнoсти скуп штинe друштвa, на-
града се одређује у висини од 100 бодова.
Ако јавни бележник присуствује скупш-
ти ни дуже од два сата, припада му до-
датна награда за сваки за по чети сат од 
20 бодова.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ 
ЈАвноБЕЛЕЖниЧкиХ ЗАПисникА  о 

нАстУПАЊУ ЧиЊЕниЦА
Тарифни број 6.

За састављање јавнобележничких за-
пис ни ка о насту пању чињеница од ко јих 
зависи пуноважност и обавеза испуње ња 
правних послова, или наступање правног 
дејства изјава које, на основу закона ко-
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јим се уређује јавно бележништво, имају 
или могу имати облик јав но бележничког 
записника, награда се одређује на осно-
ву вредно сти предмета службене радње 
и износи 50% награде из тарифног броја 
1. ове тарифе.
За утврђивање других чињеница, радњи 
и изјава о ко ји ма се састављају јавно бе-
леж нички записници, а за које се не може 
утврдити вредност предмета служ бене 
радње, награда се одређује у зависности 
од вре мена потребног за са став љање.
За утврђивање чињеница које утичу на 
сти цање, пренос или престанак ствар-
них права на непокретностима и по тра-
жи вања, награда се наплаћује према та-
рифном броју 1.

нАГрАдА ЗА сАстАвЉАЊЕ 
ЈАвноБЕЛЕЖниЧкЕ ПотврдЕ

Тарифни број 7.
За издавање потврде да је одређено 
лице у животу, награда износи 3 бода.
За издавање потврде да је исправа која 
се по закону мора поднети на увид, под-
нета на увид овлашћеном лицу у при-
суству јавног бележника, награда из но-
си 10 бодова.
За издавање пoтврде дa je изjaвa вoљe 
кoja сe пo зaкoну мoрa сaoпштити oдрe-
ђeнoм лицу у присуству jaвнoг бe лeж-
ни кa билa и сaoпштeнa, награда износи 
10 бодова.
За издавање пoтврде o прoтeсту мeницe 
или чeкa, прe мa oдрeдбaмa зaкoнa који 
уре ђује меницу, oднo снo чeк, aкo je прo-
тeст пoдигao jaвни бeлeжник или стрa-
нкa награда износи 20 бодова.
За издавање других потврда одређених 
законом, јав ном бележнику припада 
награда у висини од 10 бо дова.

нАГрАдА ЗА овЕрУ ПотПисА нА 
нЕЈАвноЈ исПрАви
Тарифни број 8.

награда јавног бележника за оверу 
потписа на не јав ној исправи којом се 
потврђује да су странке правног посла 
или странке које дају изјаву својеручно 
пот пи сале или својеручно ставиле оти-
сак прста, износи 2 бо да по једном пот-
пису и на једном примерку јав но бе леж-
ничке исправе.
Ако се оверава потпис лица као заступ-
ни ка правног лица или предузетника, 
поред награде из става 1. овог тарифног 
броја, јавном бележнику припада и на-

гра да у висини од 5 бодова по сваком 
так вом потпису.

овЕрА ПотПисА БирАЧА
Тарифни број 8а

За оверу потписа бирача који подржава 
кандидата за избор председника репуб-
ли ке, односно листу за избор народних 
по сланика, посланика и одборника јав-
ном бележнику припада накнада по пот-
пи су би ра ча у износу од 50 ди на ра која 
обухвата и порез на додату вредност.
Јавном бележнику не припадају дру ге 
награде, нити накнаде које су пред ви-
ђе не овом тарифом.
накнада из става 1. овог тарифног бро-
ја за оверу пот пи са бирача који подр-
жа ва кандидата за избор пред сед ни-
ка републике, односно листу за из бор 
народних посланика и одборника на-
пла ћује се у складу са акти ма министра 
правде којима се уређује накнада за 
ове ру потписа бирача.
накнада из става 1. овог тарифног броја 
за оверу потписа бирача који подржи 
изборну листу за избор посланика на-
пла ћује се сходном применом акта ми-
ни стра правде којим се уређује накнада 
за оверу пот писа бирача који подржава 
кандидата за избор од бор ника.

овЕрАвАЊЕ нЕЈАвнЕ исПрАвЕ 
(соЛЕМниЗАЦиЈА)
Тарифни број 9.

За оверавање нејавне исправе када 
јав ни бележник ове ром даје нејавној 
ис пра ви правну снагу јавне испра ве 
(со ле мнизација) награда се одређује 
у висини од 60% награде из тарифног 
бро ја 1. ове тарифе.

овЕрА ПрЕПисА иЛи ФотокоПиЈЕ 
исПрАвЕ

Тарифни број 10.
награда за оверу преписа или фото ко-
пи је једне јавне или нејавне исправе 
износи 2 бода за сваку страницу.

осЛоБођЕЊЕ од ПЛАЋАЊА нАГрАдЕ 
ЗА овЕрУ ПотПисА и ПрЕПисА иЛи 

ФотокоПиЈЕ и УМАЊЕЊЕ нАГрАдЕ ЗА 
овЕрУ ПрЕПисА иЛи ФотокоПиЈЕ

Тарифни број 10а
награда за оверу потписа и преписа или 
фотокопије не плаћа се за следеће акте:
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а) који се користе за остваривање права 
из обавезног социјалног осигурања, со-
ци јалне заштите, борачко-инва лид ске за-
штите и заштите цивилних инва лида ра-
та, односно права у скла ду са прописима 
којима се уре ђује финансијска подршка 
породици са де цом, као и за акте у по-
кре нутом поступку остваривања пра ва 
жртава по ро дичног насиља;
б) који се односе на упис у предшколске 
установе обра зовања и васпитања, уста-
но ве основног и сред њег образовања и 
васпитања, за први упис у ви со ко школ -
ске установе, за потребе конкурса за 
пријем у установе ученичког и сту дент-
ског стандарда, као и за потребе кон-
кур са за коришћење ученичких и сту-
дент ских стипендија и кредита;
в) које незапосленим лицима треба да 
послуже за заснивање радног односа и 
остваривање права по том основу.
избегла и прогнана лица са територије 
бив ше сФрЈ и расељена лица са те ри-
то ри је АПкМ, на основу од го ва ра ју ћих 
исправа којима доказују свој статус, 
у року од шест месеци од издавања 
оригинала, на гра  ду за оверу преписа 
или фотокопије, плаћају у износу ума-
ње ном за 70% од награде утврђене овом 
та рифом.

овЕрА ПрЕводА
Тарифни број 11.

награда за оверу превода, ако је јавни 
бележник, који има својство судског 
пре водиоца, утврдио тачност пре вода, 
износи 4 бода.

овЕрА одЛУкЕ орГАнА УПрАвЉАЊА 
ПрАвноГ ЛиЦА

Тарифни број 12.
овeра oдлуке oргaнa упрaвљaњa прaв нoг 
лицa, која је дoнeта нa сeдници нa кojoj 
jaвни бeлeжник ниje вoдиo зa пис ник, на-
гра да се одређује у висини од 70 бодова.

иЗдАвАЊЕ ПоновниХ отПрАвАкА 
и ПрЕПисА ЈАвноБЕЛЕЖниЧкиХ 
исПрАвА, Увид У иЗворник и 

иЗдАвАЊЕ ПотврдЕ о ПостоЈАЊУ 
иЗворникА ЈАвноБЕЛЕЖниЧкЕ 

исПрАвЕ  
Тарифни број 13.

За издавање поновног отправка или пре-
пи са јавно бе лежничке исправе на гра да 
се одређује у фиксном износу, и то:

– за издавање додатног отправка, пре-
пи са или со ле мнизованог примерка 
јав но бележничке исправе, а приликом 
сачињавања јавнобележничке исправе, 
на гра да се одређује у износу од 10 бо-
до ва за исправе ко је садрже правне 
по слове или конституисање хи по те ке, 
односно у износу од 5 бодова за ис пра-
ве које са др же наследне изјаве, пу но-
моћја, сагласности и дру ге изјаве;
– за издавање накнадног преписа јавно-
бе лежничке испра ве, награда износи 
1,5 бодова по страници.
За дозволу да се изврши увид у извор-
ник јавно бе леж ничке исправе, награда 
изно си 5 бодова.
За издавање потврде о постојању из вор-
ника јавнобе леж ничке исправе, награда 
износи 5 бодова.

ЈАвноБЕЛЕЖниЧки дЕПоЗит
Тарифни број 14.

За преузимање, чување, предају новца, 
хартија од вред ности, драгоцености и др. 
(у даљем тексту: де по зит), укључујући 
и издавање јавнобележничке по твр де, 
награда се обрачунава у висини од 2% 
од вредности депозита, годишње, а ако 
је депозит на ме сеч ном нивоу тада је 
ме сечни износ награде 0,25%, с тим да 
висина награде не може бити мања од 100 
бо дова. награда се обрачунава за сваку 
започету го ди ну, односно месец унапред.
Ако се вредност ствари из става 1. овог 
та рифног бро ја не може проценити по 
њиховој природи, извршиће се про це на 
од стране вештака на трошак де по нен та.

ПрЕУЗиМАЊЕ, ЧУвАЊЕ и ПрЕдАЈА 
исПрАвА

Тарифни број 15.
За преузимање исправа на чување и 
састављање јав но бележничке потврде о 
преузимању исправе, јавном бележнику 
припада награда у висини од 40 бодова.
награда се обрачунава за сваку годину 
унапред, а за по чета година рачуна се 
као цела.

дрУГи ПосЛови
Тарифни број 16.

Ако јавни бележник на тражење странке 
сачини нацрт неке јавнобележничке ис-
пра ве, јавном бележнику припада 50% 
награде предвиђене за састављање те 
исправе као јавнобележничке исправе.
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Ако јавни бележник у року од го ди ну 
дана изврши са стављање јавно бе леж-
ничке исправе на основу нацрта ко-
ји је он сачинио у складу са ставом 1. 
овог тарифног броја, у награду за са-
чи ња вање такве исправе се ура чунава 
награда плаћена за израду нацрта.

одрЕђивАЊЕ нАГрАдЕ ПрЕМА 
УтроШЕноМ врЕМЕнУ

Тарифни број 17.
награда према утрошеном времену, ако 
се награда за обављени јавно бе леж-
нич ки посао не може одредити према 
вред ности предмета нити у фиксном 
из но су, износи 20 бодова, за сваки за-
по чети сат рада, ако овом тарифом није 
другачије прописано.

УвЕЋАЊЕ нАГрАдЕ
Тарифни број 18.

За посао који јавни бележник на захтев 
странке у хит ним случајевима, односно 
у случају неодложне по требе, обави 
из ван утврђеног радног времена или 
не рад ним даном и празником, награда 
утвр ђена овом тарифом увећава се за 
20 бодова за сваки започети сат, али не 
више од 150 бодова.
За посао који, на захтев странке, јавни 
бележник оба ви изван јавнобележничке 
канцеларије, награда се по већава за 15 
бодова за први започети сат одсуства из 
канцеларије, а за сваки следећи за по-
чети сат за 10 бодова ако другачије није 

одређено овом тарифом, али не више 
од 150 бодова.

Ако се јавнобележничка исправа са-
став ља за више од две странке, награ да 
се увећава за 10 бодова за трећу и сва ку 
наредну странку.

Ако у састављању јавнобележничке ис-
пра ве учествују позвани сведоци, дру ги 
јавни бележник, преводиоци или ту ма-
чи, награда се увећава за 10 бодова за 
свако од тих лица.

Јавном бележнику не припада увећана 
награда за учеш ће позваних сведока и 
тумача у састављању јав но бележничке 
исправе за слабовиду странку и стран-
ку која није у стању да чује или говори.

У случају састављања једностране из-
ја ве воље или њене солемнизације, за 
пу но моћје, заложну изјаву, са глас ност 
за укњижбу, награда се увећава за 10 
бо до ва, за другу и сваку наредну изјаву 
воље или њену солемнизацију.

УМАЊЕЊЕ нАГрАдЕ

Тарифни број 19.
обавезе плаћања награде у пуном из но су 
ослобођена су лица са инва ли ди те том, 
деца без родитељског ста ра ња и лица 
која су примаоци со ци јалне помоћи, на 
основу претходно поднете документације 
на увид јав ном бележнику.

ослобођење плаћања награде за ли ца из 
става 1. овог тарифног броја из но си 50% 
од награде утврђене овом та ри фом.
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Тарифни број 1.

Вредност одређена
у динарима

Накнада за припрему, вођење и архивирање 
предмета

до 6.000 8 бодова

преко 6.000 до 12.000 12 бодова

преко 12.000 до 30.000 20 бода

преко 30.000
до 120.000

22 бoда, увeћaнo зa 2% врeднoсти глaвнoг захтева 
кoje прeлaзи изнoс oд 30.000

преко 120.000
до 600.000

45 бoдoвa, увeћaнo зa 1% врeднoсти глaвнoг захтева 
кoje прeлaзи изнoс oд 120.000

преко 600.000
до 3.000.000

95 бoдoвa, увeћaнo зa 0,5% врeднoсти глaвнoг захтева 
кoje прeлaзи изнoс oд 600.000

преко 3.000.000
до 12.000.000

200 бoдoвa, увeћaнo зa 0,2% врeднoсти глaвнoг 
захтева кoje прeлaзи изнoс oд 3.000.000

преко 12.000.000
395 бодова увeћaнo зa 0,1% врeднoсти глaвнoг 
захтева кoje прeлaзи изнoс oд 12.000.000, а највише 
до 250.000 динара

Тарифни број 2.

Накнада за појединачне радње Износ

За успешно лично достављање решења извршном 
дужнику

7,5 бодова

истицање на огласну таблу односно електронску 
огласну таблу

2,5 бода

достављање поштом странкама, учесницима у 
поступку и суду

2,5 бода

Прибављање података од државних органа, ималаца 
јавних овлашћења, других правних лица и предузетника 
који су јавном извршитељу потребни за делотворно 
вођење поступка извршења и обезбеђења, и то само 
када ти подаци нису доступни електронским путем

10 бодова

разгледање непокретности и покретних ствари, јавно 
надметање (прво и друго), осим електронског јавног 
надметања, пописивање непокретности у ванкњижној 
својини, попис покретних ствари, одузимање предмета 
ручне залоге, одузимање и предаја покретне ствари, 
испражњење и предаја непокретности, спроведена 
физичка деоба, извршење чинидбе коју може предузети 
и друго лице

30% од накнаде за 
припремање, вођење и 
архивирање предмета 
за сваки започети сат, 
али не дуже од осам 
сати дневно

Утврђивање да је изјава воље дата 5 бодова

рЕПУБЛикА срБиЈА
ЈАВНОИЗВРШИТЕЉСКА ТАРИФА

(извод из Јавноизвршитељске тарифе, „сл. гласник рс”, бр. 93/2019)
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За пренос средстава са наменског рачуна јавног 
извршитеља

2 бодa по преносу

За састављање решења о извршењу, решења којим 
је одлучено о: приговору трећег лица, захтеву за 
отклањање неправилности, предлогу за одлагање 
извршења, обустави поступка, трошковима поступка, 
решења из члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу 
и за састављање закључка o предујму, закључка о 
намирењу, закључка о продаји и закључка из чл. 66, 
67. и 193. Закона о извршењу и обезбеђењу

20% од накнаде за 
припремање, вођење и 
архивирање предмета

За фотокопирање списа 0,1 бода по страници

издавање потврде и уверења странкама у вези са 
предметима у којима јавни извршитељ поступа

5 бодова

Тарифни број 3.

Вредност одређена у 
динарима Накнада за успешност спровођења

до 6.000
8 бодова од вредности наплаћеног износа 
потраживања

до 12.000
12 бодова од вредности наплаћеног износа 
потраживања

преко 12.000 до 30.000
20 бодова од вредности наплаћеног износа 
потраживања

преко 30.000
до 120.000

22 бода + 6% вредности наплаћеног износа 
потраживања које прелази износ од 30.000

преко 120.000
до 600.000

80 бодова + 5% вредности наплаћеног износа 
потраживања које прелази износ од 120.000

преко 600.000
до 3.000.000

335 бодова + 4% вредности наплаћеног износа 
потраживања које прелази износ од 600.000

преко 3.000.000
до 12.000.000

1200 бодова + 2% вредности наплаћеног износа 
потраживања које прелази износ од 3.000.000

преко 12.000.000
3135 бодова + 1% вредности наплаћеног износа 
потраживања које прелази износ од 12.000.000, а 
највише до 2.000.000 динара





додатак
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Јануар Фебруар Март

Април Мај Јун

Јул Август септембар

октобар новембар децембар

важни датуми
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Православни празници у простој 2022. години

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – БОЖИЋ: петак 7. јануар
САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ: субота 8. јануар
СВЕТИ ПРВОМУЧЕНИК И АРХИЂАКОН СТЕФАН: недеља 9. јануар
СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ: петак 14. јануар
БОГОЈАВЉЕЊЕ: среда 19. јануар
ЈОВАЊДАН: четвртак 20. јануар
СВЕТИ САВА: четвртак 27. јануар

СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА: субота 12. фебруар
СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ: уторак 15. фебруар

БЛАГОВЕСТИ: четвртак 7. април
УЛАЗАК ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА У ЈЕРУСАЛИМ – ЦВЕТИ: недеља 17. април
ВЕЛИКИ ПЕТАК: петак 22. април
ВАСКРСЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА – ВАСКРС: недеља 24. април
ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК: понедељак 25. април
ВАСКРСНИ УТОРАК: уторак 26. април

ЂУРЂЕВДАН: петак 6. мај
СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ: четвртак 12. мај
СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ: уторак 24. мај

ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ – СПАСОВДАН: четвртак 2. јун
СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА: петак 3. јун
СИЛАЗАК СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ, ПЕДЕСЕТНИЦА – ТРОЈИЦЕ: недеља 12. јун
ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК: понедељак 13. јун
ДУХОВСКИ УТОРАК: уторак 14. јун
ВИДОВДАН: уторак 28. јун

РОЂЕЊЕ СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ – ИВАЊДАН: четвртак 7. јул
СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ – ПЕТРОВДАН: уторак 12. јул

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА – ИЛИНДАН: уторак 2. август
ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ: петак 19. август
ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА: недеља 28. август

УСЕКОВАЊЕ ГЛАВЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА: недеља 11. септембар
МАЛА ГОСПОЈИНА: среда 21. септембар
КРСТОВДАН: уторак 27. септембар

ПРЕПОДОБНА МАТИ ПАРАСКЕВА – СВЕТА ПЕТКА: четвртак 27. октобар
СВЕТИ ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ; СВЕТИ АПОСТОЛ И ЈЕВАНЂЕЛИСТ ЛУКА: понедељак 31. 
октобар

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЈЕ – МИТРОВДАН: уторак 8. новембар
САБОР СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА – АРАНЂЕЛОВДАН: понедељак 21. новембар

ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ: недеља 4. децембар
СВЕТИ НИКОЛА – НИКОЉДАН: понедељак 19. децембар
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дежурна служба МУП-а
ватрогасна служба
Хитна помоћ
тачно време
телеграми

Бројеви претплатника
Пријава тел. сметњи
Међународни тел. бр.
Помоћ на путу
разна обавештења

Метеоролошки подаци
Лото и спортска прогноза
Air Serbia
Аеродром „н. тесла”
Аеродр. Подгорица

192
193
194
195

1961

11811
19771
19011
1987

19812

19822/1
19822/2

0800 111-528
(011) 209-4444

+382(020)444-244

Ада
Александровац
Алексинац
Алибунар
Апатин
Аранђеловац
Ариље
Бабушница
Бајина Башта
Баточина
Бач
Бачка Паланка
Бачка топола
Бела Црква
Београд
Беочин
Бечеј
Богатић
Бор
Босилеград
Бујановац
ваљево
варварин
велика Плана
владичин Хан
власотинце
врање
врбас
врњачка Бања
вршац
Гаџин Хан 
Гњилане
Горњи Милановац
деспотовац
димитровград
ђаковица
Жабаљ
Зајечар

Земун
Зрењанин
ивањица
инђија
Јагодина
кањижа
кикинда
кладово
клина
књажевац
ковин 
косјерић
кос. Митровица
коцељева
крагујевац
краљево
крушевац
кула
куршумлија
Лазаревац
Лесковац
Лозница
Љиг
Љубовија
Мајданпек
Младеновац
неготин
ниш
нова варош
нови Београд
нови кнежевац
нови Пазар
нови сад
обреновац
оџаци
Панчево
Параћин
Петровац на Млави

Пећ
Пирот
Подујево
Пожаревац
Пожега
Прибој
Призрен
Пријепоље
Приштина
Прокупље
рашка
рековац
рума
свилајнац
сврљиг
сента
сјеница
смедерево
смед. Паланка
сокобања
сомбор
сопот
срем. Митровица
стара Пазова
суботица
тител
топола
трстеник
тутин
Ћуприја
Уб
Ужице
Урошевац
Чајетина
Чачак
Шабац
Шид

024
037
018
013
025
034
031
010
031
034
021
021
024
013
011
021
021
015
030
017
017
014
037
026
017
016
017
021
036
013
018

0280
032
035
010

0390
021
019

24430
37230
18220
26310
25260
34300
31230
18330
31250
34227
21420
21400
24300
26340
11000
21300
21220
15350
19210
17540
17520
14000
37260
11320
17510
16210
17500
21460
36210
26300
18240
38250
32300
35213
18320
38320
21230
19000

011
023
032
022
035
024

0230
019
039
019
013
031
028
015
034
036
037
025
027
011
016
015
014
015
030
011
019
018
033
011

0230
020
021
011
025
013
035
012

11080
23100
32250
22320
35000
24420
23300
19320
38317
19350
26220
31260
38220
15220
34000
36000
37000
25230
18430
11550
16000
15300
14240
15320
19250
11400
19300
18000
31320
11070
23330
36300
21000
11500
25250
26000
35250
12300

039
010
038
012
031
033
029
033
038
027
036
035
022
035
018
024
020
026
026
018
025
011
022
022
024
021
034
037
020
035
014
031

0290
031
032
015
022

38300
18300
38240
12000
31210
31330
38400
31300
38000
18400
36350
35260
22400
35210
18360
24400
36310
11300
11420
18230
25000
11450
22000
22300
24000
21240
34310
37240
36320
35230
14210
31000
38230
31310
32000
15000
22240

важни телефони, поштански и позивни бројеви
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Амбасаде

АЛБАниЈА   Булевар кнеза А. карађорђевића 25а 3066-642 
АЛЖир   Маглајска 26 б  3671-211 
АнГоЛА    крупањска 21  2666-457 
АрГЕнтинА   кнез Михаилова 24/I  2623-569 
АУстрАЛиЈА   владимира Поповића 38-40 3303-400 
АУстриЈА   кнеза симе Марковића 2  3336-500 
БЕЛГиЈА   крунска 18   3230-018 
БЕЛорУсиЈА   делиградска 13  3616-938 
БоснА  и  ХЕрЦЕГовинА  Генерала Анрија 37  3241-170 
БрАЗиЛ   крунска 14   3239-781 
БУГАрскА   Бирчанинова 26  3613-980 
вАтикАн  (ПАПски нУнЦиЈАт) светог саве 24  3085-356 
вЕЛикА БритАниЈА  ресавска 46   3060-900 
ГАнА   ђорђа вајферта 50  3440-856 
ГвинЕЈА   охридска 4   3444-840 
ГрЧкА   Француска 33  3226-523 
дАнскА   незнаног јунака 9а  3679-500 
ЕГиПАт   Андре николића 12  2650-585
иЗрАЕЛ   Булевар кнеза А. карађорђевића 47 3643-500
индиЈА   ђорђа радојловића 7а  2666-520 
индонЕЗиЈА  Булевар кнеза А. карађорђевића 18 3635-656 
ирАк   Ужичка 27а  2662-681 
ирАн   Ботићева 3  3674-360
итАЛиЈА   Бирчанинова 11  3066-100 
ЈАПАн   трешњиног цвета 13  3012-800 
кАнАдА   кнеза Милоша 75  3063-000 
кинА   Ужичка 25  3695-057 
киПАр   Генерала саве Грујића 18  3620-002 
конГо   Моравска 5   3446-431 
корЕЈА   Милоша савчића 4  3674-225
кУБА   доментијанова 4  3692-441 
ЛиБАн   дипломатска колонија 5  3675-153 
ЛиБиЈА   симе Лозанића 6  2663-445 
МАђАрскА   крунска 72   2440-472 
МАкЕдониЈА  Господар Јевремова 34  3284-924 
МАЛЕЗиЈА   крајишка 2   2662-736
МЕксико   Љутице Богдана 5  3674-171 
МЈАнМАр   кнеза  Милоша 72  3617-165 
нЕМАЧкА   незнаног јунака 1а  3064-300 
норвЕШкА   сава центар, 6. сп, Милентија Поповића 5а 3208-000 
ПАкистАн   Булевар кнеза А. карађорђевића 62 2661-676 
ПАЛЕстинА   Александра стамболијског 27/а 3671-407 
ПЕрУ   сурдуличка 5  3699-808 
ПоЉскА   кнеза Милоша 38  2065-301 
ПортУГАЛ   владимира Гаћиновића 4  2662-895 
рУМУниЈА   Ужичка 10   3675-772 
рУсиЈА   делиградска 32  3611-323 
сАд   Бул. кнеза Александра карађорђевића 92 7064-000 
сириЈА   Александра стамболијског 13 2666-124 
сЛовАЧкА   Булевар уметности 18  2223-800 
сЛовЕниЈА   доситејева улица 41  3038-477 
тУнис   васе Пелагића 19  3690-194 
тУрскА   крунска 1   3332-400 
УкрАЈинА   Паје Адамова 4  3672-411 
ФинскА   Бирчанинова 29  3065-400 
ФрАнЦУскА   Париска 11   3023-500
ХоЛАндиЈА   симина 29   2023-900 
ХрвАтскА   кнеза Милоша 62  3679-150
ЦрнА ГорА   кнез Михајлова 10/IV 2668-573
ЧЕШкА   Булевар краља Александра 22 3336-200
ШвАЈЦАрскА  Булевар ослобођења 4  3065-820 
ШвЕдскА   Леди Пеџет 2  2069-200
ШПАниЈА   Проте Матеје 45  3440-231



227Адвокатска комора Војводине

србија и Црна Гора аутомобилом

Београд

Будва

Цетиње

Чачак

Јагодина

крагујевац

краљево

крушевац

Лесковац

никшић

ниш

нови сад

Панчево

Пећ

Пирот

Подгорица

Пожаревац

Приштина

сомбор

суботица

Шабац

Ужице

Улцињ

ваљево

Зајечар

Зрењанин

236

552

518

234

117

159

193

132

140

540

100

318

257

296

105

508

166

216

416

420

313

265

592

273

-

310

178

670

636

323

319

299

353

376

463

616

423

102

199

541

493

604

264

537

58

-

170

351

701

240

420

127

578

60

94

430

545

481

427

488

494

154

508

601

595

286

578

99

607

392

699

701

533

377

-

463

582

649

204

339

305

59

146

118

100

161

292

271

252

230

225

239

322

272

208

260

347

351

162

-

377

92

265

279

475

67

33

331

446

382

328

389

395

55

408

501

496

187

479

-

508

293

600

604

434

272

99

364

508

550

353

360

326

221

220

242

188

123

102

348

116

435

374

80

178

293

265

-

533

537

351

260

420

281

216

435

271

289

255

147

196

160

106

167

210

277

193

353

292

86

283

222

286

108

451

455

320

196

319

250

299

346

82

568

534

227

217

197

251

274

360

514

321

-

103

467

391

501

162

435

96

102

68

230

628

138

318

50

239

475

441

193

104

146

152

91

40

463

-

321

260

196

70

408

199

116

419

423

316

232

505

296

100

314

115

449

415

59

42

-

54

70

186

402

146

197

136

246

216

382

98

242

295

299

192

118

479

122

159

190

548

-

34

403

513

449

395

456

462

122

475

568

563

254

546

67

575

360

667

670

501

339

60

431

552

617

-

548

508

145

165

115

192

192

278

488

239

82

21

378

309

475

80

353

174

178

82

204

578

89

236

74
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Мерне јединице

Јединице масе

Фунта (трг.)

Фунта (брит.)

Фунта (сАд)

слег

Унца

Јединице запремине

Галон (брит.)

Пинта (брит.)

течна унца

Бушел (брит.)

Бушел (сАд)

Барел (сАд)

Бродска тона

Галон (сАд)

Јединице површине

квадратни инч

квадратна стопа

квадратни јард

квадратна миља

Акар

Јединице дужине

Јард (брит.)

Јард (сАд)

Јард

стопа

инч

Миља

наутичка миља

˚F

64,4

62,2

60,8

59

57,2

55,4

53,6

51,8

50

48,2

46,4

44,6

42,8

41

39,2

37,4

35,6

33,8

32

30,2

28,4

26,6

24,8

23

21,2

19,4

17,6

15,8

14

˚C

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-104

˚F

167

158

149

140

131

122

113

104

102,2

100,4

98,6

96,8

95

93,2

91,4

89,6

87,8

86

84,2

82,4

80,6

78,8

77

75,2

73,4

71,6

69,8

68

66

˚C

75

70

65

60

55

50

45

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

˚F

644

626

608

590

572

554

536

518

500

482

464

446

428

410

392

374

356

338

320

302

284

266

248

230

212

203

194

185

176

˚C

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

95

90

85

80

yd (UK)

yd (US)

yd

ft

in

mile

n. mile

0,9149884 m

0,9144018 m

0,9144 m

0,3048 m

0,0254 m

1.609,344 m

1.852 m

0,45359237 kg

0,4535592338 kg

0,4535924277 kg

14,5939 kg

28,3495 10-3 kg

4,54609 ·10-3 m3

0,56826 ·10-3 m3

28,4130 ·10-6 m3

36,3687 ·10-3 m3

35,2393 ·10-3 m3

158,988 ·10-3 m3

1,13 m3

3,78543 ·10-3 m3

6,4516 cm2

0,0929 m2

0,8361 m2

2,589 km2

4047 m2

lb

lb (UK)

lb (US)

slug

oz

gal (UK)

pt (UK)

fl. oz (UK)3

bu (US)

Sh. ton3

gal (US)

sq. in

sq. ft

sq. yd

sq. mile

Конверзија из ˚C у ˚F добија се када 

се број ˚C помножи са 9, резултат 

подели са 5 и дода 32.

Конверзија из ˚F у ˚C добија се када се 

од ˚F одузме 32, затим се резултат 

помножи са 5 и подели са 9.

температура – упоредни преглед



Белешке





231Адвокатска комора Војводине

Белешке
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Белешке
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Белешке
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Белешке
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Белешке
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Белешке
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Белешке
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Белешке



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд


