
УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕ У СКЛАДУ СА ТАРИФНИМ БРОЈЕМ 142. У 
ЗАКОНУ О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Уплатница се попуњава на следећи начин: 
 

1. ПЛАТИЛАЦ = кандидат пише своје име и презиме, адресу и пребивалиште 
становања 

2. СВРХА УПЛАТЕ = Републичка административна такса за полагање испита 
3. ПРИМАЛАЦ= Буџет Републике Србије 
4. ШИФРА ПЛАЋАЊА = 153 ако се плаћа готовински 

= 253 ако се плаћа безготовински 
5. ВАЛУТА= РСД 
6. ИЗНОС = 2.680,00  
7. РАЧУН ПРИМАОЦА =840-742221843-57 
8. МОДЕЛ И ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА  

МОДЕЛ = 97  
ПОЗИВ НА БРОЈ = треба да попуни службеник у банци или пошти који 

прима уплатницу, јер свака општина има своју позив 
на број 

 
Уколико службеник који прима уплатницу не зна да попуни позив на број, овај број 
можете пронаћи у  шифрарнику на веб страници Завода за интелектуалну својину РС, 
http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/spisak_opstina.pdf  
или можете да га сами одредите користећи калкулатор на веб страници Пореске 
управе РС, http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica.html  
При том је потребно да знате да је ПОЗИВ НА БРОЈ нумеричка ознака која се састоји 
из два броја повезаних цртицом:  
 

КОНТРОЛНОГ БРОЈА – и ШИФРЕ ОПШТИНЕ пребивалишта кандидата. 
 
Да би се одредио котролни број, потребно је пре свега познавати ШИФРУ ОПШТИНЕ 
пребивалишта кандидата. На пример, шифра Општине Палилула је 015, Новог 
Београда 013, Врачара 020, Старог Града 018, итд. Ту шифру је потребно унети у 
калкулатор који се налази на дну веб странице Пореске управе 
http://www.poreskauprava.gov.rs/fizicka-lica.html, поље „Број“ [У поље 'Број' се унесе 
нумерички податак (без размака, цртица и сл.)]. Кликом на иконицу „МОД 97“ добићете 
КОНТРОЛНИ БРОЈ, те сад имате оба броја која чине ПОЗИВ НА БРОЈ. 
 
На пример, за Општину Палилула, чија је шифра 015, добио би се котролни број 53, те 
бу позив на број гласио 53-015. За остале наведене оптинне, позив на број би гласио: 
 

013 = 97 59-013 
020 = 97 38-020 
018 = 97 44-018 
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