
Преглед уплатних рачуна 

Тарифа републичких админситративних такси за игре на срећу 

1.  Након измена и допуна закона о републичким административним таксама извршено је 

усклађивање динарских износа из тарифа републичких административних такси 

(„Службени гласник РС“, бр. 43/03, 50/03 – испр. ..... 61/17 – усклађени дин.изн., 113/17, 

3/18 – испр. у 50/18 - усклађени дин.изн., 38/19 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 

- испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.), тако да сада гласе: 

1.1 Тарифни број 1. ............................... 320 динара 

 (за захтев за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на 

аутоматима, клађење и за добијање сагласности за приређивање наградних 
игара у роби и услугама и за све остале поднеске којима у току важења одобрења 

приређивач тражи измену било ког услова под којим је добијено првобитно 

одобрење, односно сагласност) 

1.2 Тарифни број 2.став 1. ..................... 1.610 динара 

 (за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 

републичких прописа физичком лицу); 

 Тарифни број 2.став 2 ...................... 13.100 динара 

 (за захтев за давање тумачења, објшњења, односно мишљења о примени 

републичких прописа правном лицу, односно предузетнику) 

1.3 Тарифни број 9 ................................ 550 динара 

 (за решење о одобравању приређивања игара на срећу, за решење којим се 
утврђује престанак права за приређивање игара на срећу, за решење којим се 

мења решење о одобравању приређивања игара на срећу) 

1.4 Тарифни број 18 .............................. 280 динара 

 (за опомену којом се обвезник позива да плати таксу) 

 

2.  Усклађени динарски износи републичких административних такси наведених у тач. 1,  

примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ бр. 98/20 – објављено 10. јула 2020. године (напомена: 

усклађене динарске износе из тарифа републичких административних такси 

примењиваће се од првог дана наредног месеца од објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“). 

 

Уплатни рачун Назив уплатног рачуна 

840-742281843-89 Накнада за дозволу за посебне игре на срећу у играчницама  

840-742282843-96 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу на аутоматима  

840-742283843-06 Накнада за одобрење за посебне игре на срећу - клађење  

840-742284843-13 Накнада за приређивање класичних игара на срећу  

840-742285843-20 Накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчницама  

840-742286843-27 Накнада за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима  

840-742287843-34 Накнада за приређивање посебних игара на срећу - клађење  

840-742288843-41 Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама  

840-742289843-48 Накнада за приређивање за игаре на срећу преко средстава електронске комуникације 

840-742293843-76 Накнада за одобрење за игаре на срећу преко средстава електронске комуникације 

840-743321843-94 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 

840-743922843-33 Трошкови прекршајног поступка 

840-742221843-57 
Уплатни рачун за републичке административне таксе: шифра плаћања 153 за готовинско плаћање; 

253 безготовинско плаћање, модел 97 позив на број – број територије општине подносиоца захтева 


