
Кривични поступак - награда са паушалом и започетим сатом

Висина
запрећене
казне

Одбрана,
заступање
приватног
тужиоца и
оштећеног
као
тужиоца (т.
бр. 1)

Заступање
оштећеног,
одложен претрес,
разговор са
окривљеним у
притвору или
затвору,поверљив
разговор са
осумњиченим у
преткрив. пост.
пред ОУП

Жалба
(окривљеног,
приватног
тужиоца и
оштећеног
као тужиоца)
понављање
крив. пост.,
захт. за
заштиту
законитости

Приватна тужба,кривична пријава,оптужни
акт,захтев за спровођење истраге,приговор на
оптужницу, предлог за укидање притвора, предлог за
споразум о признању, предлог за укидање притвора,
одговор на жалбу или предлог за понављање, ванр.
ублажавање казне, молба за помиловање, одлагање
издржавања или условни отпуст,одговор на предлог
за понављање поступка, захтев за рехабилитацију,
жалбе против решења о одређивању или
продуживању притвора, спровођењу истраге

Остали
поднесци

до 3 године 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
3-5 година 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
5-10 година 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
10 -15 година 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
преко 15 година 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом



Парнични, извршни, ванпарнични, непокретности, стечај, управни, управни спорови и други поступци - процењиви предмети

Вредност спора Поднесак (т. бр. 13) Рочиште Рочиште - одложено Жалба

мања од 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
од 450.000,01 до 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
од 750.000,01 до 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
од 1.500.000,01 до 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
од 3.000.000,01 до 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
од 6.000.000,01 до 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
од 12.000.000,01 до 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
од 24.000.000,01 до 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
од 48.000.000,01 до 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 насваких започетих300.000,00 46.500,00 + 30,00 насваких започетих300.000,00 24.000,00 + 15,00 насваких започетих300.000,00 90.000,00 + 60,00 насваких започетих300.000,00
од 120.000.000,01 до 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 насваких започетих900.000,00 53.700,00 + 30,00 насваких започетих900.000,00 26.100,00 + 15,00 насваких започетих900.000,00 104.400,00 + 60,00 насваких започетих900.000,00



преко 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 насваких започетих4.500.000,00, макс. до88.200,00
59.700,00 + 30,00 насваких започетих4.500.000,00, макс. до89.500,00

29.100,00 + 15,00 насваких започетих4.500.000,00, макс. до44.100,00
116.400,00 + 60,00 насваких започетих4.500.000,00, макс. до176.400,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом



Прекршајни поступак и поступак привредних преступа

Врста спора
Поднесак (т.
бр. 14) Рочиште

Рочиште -
одложено Жалба

Привредни преступи 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Суд части при Привредној комори 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Прекршајни поступак пред полицијом 22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Прекршајни поступак пред Прекршајним судом 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Остали прекршајни поступци 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом



Парнични и други поступци - непроцењиви предмети

Врста спора
Поднесак
(т. бр. 14) Рочиште

Рочиште
-
одложено

Жалба

Сметање поседа, развод, непроцењиви радни спорови, породични (ванпарница), уписи укатастар, управни поступак и спор, уписи АПР 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Остали поступци пред државним органом 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Службености, стамбени спорови, остали поступци пред основним судом 22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Утврђивање очинства, уређење личних стања, стечај и ликвидација, управни поступак и спорпред инспекцијама, домаћа арбитража и медијација, остали поступци пред привреднимсудом 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Законско издржавање 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Вршење родитељског права 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Уређење имовинских односа, остали ванпарнични поступци, управни поступак и спор(порески, царински, полиција), остали спорови пред вишим судом 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Остали спорови пред Управним судом 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Ауторски спорови, поступци пред Уставним судом, међународним судом и арбитражом 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом



Састављање уговора, општих аката и других исправа

Врста правне радње Износ

Процењиви уговори 1,5% вредности или тарифни број 13
Непроцењиви уговори:

Ортачки уговор 30.000,00
Уговор о коришћењу заједничке ствари 22.500,00
Уговор о послузи 16.500,00
Уговор о трговинском заступању или посредовању 25.500,00
Генерални (општи) уговори 30.000,00
Предуговори 22.500,00
Остали непроцењиви уговори 19.500,00
Изјаве:

Завештање 19.500,00
Пуномоћје 13.500,00
Остале изјаве 11.250,00



Општи акти:

Статут или оснивачки акт привредног субјекта или другог правног лица 30.000,00
Остали општи акти привредног субјекта или другог правног лица (правилници и др.) 25.500,00
Општи акти државних органа или органа лок. самоуправе 37.500,00
Појединачни акти привредних субјеката и других правних лица (одлуке и др.) 19.500,00
Појединачни акти држаних органа или органа лок. самоуправе 22.500,00

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом



Остале радње - заједничке одредбе

Радња Износ

Заступање више странака увећање по 50% за сваку странку
Започети сат, консултативни састанак, конференције 1.500,00
Дописи, опомене, преглед и разгледање списа 50% тарифног броја 1, 13 или 14
Преглед земљишних и других књига, изводи, преписи, правоснажност, извршност 20% тарифног броја 1, 13 или 14
Правни савет усмени 50%, писмени 100% од тарифног броја 1, 13 или 14

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом


