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AДMИНИСTРATИВНE TAКСE у складу са 

Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 109/21) 

 

Министарство зaштитe живoтнe срeдинe oтвoрилo je нaмeнски пoдрaчун зa уплaту 

републичких административних тaкси зa хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe. 

 

Зa пoднoшeњe зaхтeвa минстарству у складу са Законом о биоцидним производима 

уплaћуje сe рeпубличкa aдминистрaтивнa тaксa прeмa Закону о републичким 

административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 

61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 

113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20, 62/21-усклађени дин. 

изн. и 138/22), Тарифни број 204б: 

 

 

Назив таксе 
Износ таксе у 

динарима: 

За доношење одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење 

биоцидног производа, и то: 
 

1) за формалну процену документације која се доставља уз захтев за 

доношење одобрења  
315.890 

2) за процену биоцидног производа на основу достављене документације 991.750 

  

За доношење одобрења за чињење доступним на тржишту и коришћење 

групе биоцидних производа, и то: 
 

1) за формалну процену документације која се доставља уз захтев за 

доношење одобрења 
631.790 

2) за процену биоцидних производа на основу достављене документације 1.983.510 

  

За поједностављени поступак за доношење одобрења за чињење доступним 

на тржишту и коришћење биоцидног производа, и то: 
 

1) за формалну процену документације која се доставља уз захтев за 

доношење одобрења 
31.590 

2) за процену биоцидних производа на основу достављене документације у 

поједностављеном поступку 
99.170 

  

За поједностављени поступак за доношење одобрења за чињење доступним 

на тржишту и коришћење групе биоцидних производа, и то: 
 

1) за формалну процену документације која се доставља уз захтев за 

доношење одобрења 
47.380 

2) за процену групе биоцидних производа на основу достављене 

документације у поједностављеном поступку 
148.760 
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За процену документације ради доношења решења о упису биоцидног 

производа у Привремену листу 
60.840 

За процену документације достављене уз захтев за доношење решења 

којим се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење биоцидног производа донетог у складу са прописом ЕУ од 

стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске 

комисије 

218.490 

  

За процену документације достављене уз захтев за доношење решења 

којим се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење групе биоцидних производа донетог у складу са прописом ЕУ 

од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске 

комисије 

436.980 

  

За процену документације достављене уз захтев за доношење решења 

којим се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење биоцидног производа донетог у поједностављеном поступку у 

складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ 

или од стране Европске комисије 

21.840 

  

За процену документације достављене уз захтев за доношење решења 

којим се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење групе биоцидних производа донетог у поједностављеном 

поступку у складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе 

чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

32.770 

  

За процену нових података који се односе на нежељене ефекте активне 

супстанце или биоцидног производа на људе, нарочито на осетљиве групе, 

на животиње или на животну средину, на могућност развоја резистенције 

на активну супстанцу, као и на недовољну ефикасност биоцидног 

производа 

213.970 

  

За процену података о новом биоцидном производу у групи биоцидних 

производа за коју је донето одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење 

39.230 

  

За процену података о новом биоцидном производу у групи биоцидних 

производа за коју је донето одобрење за чињење доступним на тржишту и 

коришћење у поједностављеном поступку 

3.920 

  

За процену података о новом биоцидном производу у групи биоцидних 

производа за коју је донето решење којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење донетог у складу са прописом ЕУ од 

стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске 

комисије 

6.550 
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За процену података о новом биоцидном производу у групи биоцидних 

производа за коју је донето решење којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење донетог у поједностављеном 

поступку у складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе 

чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

650 

  

За процену нових података у поступку продужења важења одобрења за 

чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа 
653.820 

  

За процену нових података у поступку продужења важења одобрења за 

чињење доступним на тржишту и коришћење групе биоцидних производа 
1.307.650 

  

За процену нових података у поступку продужења важења одобрења за 

чињење доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа 

донетог у поједностављеном поступку 

65.380 

  

За процену нових података у поступку продужења важења одобрења за 

чињење доступним на тржишту и коришћење групе биоцидних производа 

донетог у поједностављеном поступку 

98.070 

  

За процену нових података у поступку продужења важења решења којим 

се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и коришћење 

биоцидног производа донетог у складу са прописом ЕУ од стране 

надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

109.240 

  

За процену нових података у поступку продужења важења решења којим 

се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и коришћење 

групе биоцидних производа донетог у складу са прописом ЕУ од стране 

надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

218.490 

  

За процену нових података у поступку продужења важења решења којим 

се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и коришћење 

биоцидног производа донетог у поједностављеном поступку у складу са 

прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ или од 

стране Европске комисије 

10.920 

  

За процену нових података у поступку продужења важења решења којим 

се признаје одобрење за чињење доступним на тржишту и коришћење 

групе биоцидних производа донетог у складу са прописом ЕУ у 

поједностављеном поступку од стране надлежног органа државе чланице 

ЕУ или од стране Европске комисије 

16.380 
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За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења одобрења за чињење доступним на тржишту и 

коришћење биоцидног производа 

45.760 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења одобрења за чињење доступним на тржишту и 

коришћење групе биоцидних производа 

91.530 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поједностављеном поступку доношења одобрења за чињење доступним на 

тржишту и коришћење биоцидног производа 

4.570 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поједностављеном поступку доношења одобрења за чињење доступним на 

тржишту и коришћење групе биоцидних производа 

9.150 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења решења о упису биоцидног производа у Привремену 

листу 

7.170 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења решења којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 

складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ 

или од стране Европске комисије 

7.640 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења решења којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење групе биоцидних производа донетог 

у складу са прописом ЕУ од стране надлежног органа државе чланице ЕУ 

или од стране Европске комисије 

15.290 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења решења којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење биоцидног производа донетог у 

поједностављеном поступку у складу са прописом ЕУ од стране надлежног 

органа државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

760 

  

За процену документације за одобрење измене података достављених у 

поступку доношења решења којим се признаје одобрење за чињење 

доступним на тржишту и коришћење групе биоцидних производа донетог 

у поједностављеном поступку у складу са прописом ЕУ од стране 

надлежног органа државе чланице ЕУ или од стране Европске комисије 

1.520 
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За процену података који се достављају уз захтев за доношење привремене 

дозволе за чињење доступним на тржишту или коришћење биоцидног 

производа 

238.670 

  

За процену података који се достављају уз захтев за доношење дозволе за 

експеримент или испитивање за сврхе научног истраживања и развоја или 

производ и процес – оријентисаног истраживања и развоја 

13.070. 

Уплaтe сe мoгу извршити према слeдeћим инструкциjaмa: 

- брoj жиро рaчунa je: 840-31096845-22; 

- пoзив нa брoj: 50-016; 

- сврхa уплaтe: назив таксе1 ; 

- примaлaц: Буџет Републике Србиjе – Министарство заштите животне средине. 

 

Нaпoмeнa: Такса се уплаћује посебно за сваки поднети захтев. 

 

ЗAХTEВ ЗA ДAВAЊE TУMAЧEЊA, OБJAШЊEЊA, OДНOСНO 

MИШЉEЊA O ПРИMEНИ РEПУБЛИЧКИХ ПРOПИСA 

 

Схoднo Taрифнoм брojу 2. Зaкoнa o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa 

aдминистрaтивнa тaксa зa дaвaњe тумaчeњa, oбjaшњeњa, oднoснo мишљeњa o 

примeни рeпубличких прoписa нaплaћуje сe физичкoм лицу у изнoсу 

oд 1.660,00 динaрa, а правном лицу у износу од 13.470,00 динaрa. 

 

Уплaтe сe мoгу извршити према слeдeћим инструкциjaмa: 

- брoj жирo рaчуна: 840-742221843-57; 

- мoдeл: 97; 

- пoзив нa брoj: 50-016; 

- сврхa уплaтe: рeпубличкa aдминистрaтивнa тaксa; 

- примaлaц: Рeпубликa Србиja. 

 
1 Наводи се назив таксе, нпр: „Такса за доношење одобрења за чињење доступним на 

тржишту и коришћење биоцидног производа, и то за процену биоцидног производа на 

основу достављене документације“ 


