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Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме овлашћеног 

заступника 
 

Матични број          ПИБ          

Адреса електронске поште  

 

Подаци о Решењу о овлашћивању за које се тражи измена 

Број Решења о овлашћивању   

Датум Решења о овлашћивању   

Врста мерила за које постоји 

Решење о овлашћивању 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ОВЛАШЋЕЊА 

☐ Измењено пословно име, односно назив и 

адреса, седиште или адреса где се врши 

контролисање 

☐ Измењен обим акредитације 
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У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документа под редним бројевима 1 и 2 

орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева)1: 

Р.бр. Назив документа 
Форма 

документа 

Специфичности у вези 

документа 

Издавалац 

документа 

1. 

Акт о акредитацији и 

решења о утврђивању 

обима акредитације, са 

детаљним обимом 

акредитације 

Копија 
Уколико се мења обим 

кредитације 

Акредитационо тело 

Србије 

2. 

Извод Агенције за 

привредне регистре о 

промени статусних 

података 

Копија 

Уколико се врши 

промена пословног 

имена или 

адреса/седиште 

овлашћеног тела 

Агенција за 

привредне регистре 

Републике Србије 

3. 
Доказ о уплаћеној такси 

за захтев  
Копија / 

Институција која 

пружа финансијске 

услуге платног 

промета 

4. 

Доказ о уплаћеној 

административној такси 

за решење 

Копија / 

Институција која 

пружа финансијске 

услуге платног 

промета 

 

 

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности 

 

Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и 

остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(одабрати један од понуђених одговора): 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка 

прибавити документа под редним бројевима 1 и/или 2 (у наставку навести редне бројеве 

докумената које ће подносилац прибавити сам): 

 

 

 

 

Како би орган прибавио податке по службеној дужности, достављам следеће информације 

(попуњава се искључиво ако подносилац даје сагласност да орган изврши увид, прибави и 

обради личне и остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција): 

 

 

 

                                                      
1 Документа која се достављају у копији, подносилац захтева може доставити и у оригиналу или овереној копији, по 

свом избору 
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Подаци о  акту о акредитацији и решења о утврђивању обима акредитације 

Број акта о акредитацији Датум акта о акредитацији 

  

 

 

 

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не 

поднесем у року од 8 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем 

ће се одбацити. 

 

 

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем, на: office@dmdm.rs. 

 

 

 

 

У   , дана ф   

    Потпис подносиоца захтева 

 

mailto:office@dmdm.rs
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

Рок за решавање поднетог захтева 30 дана од покретања поступка 

 

Потребно је уплатити следеће издатке: 

 

Р.бр. Финансијски издаци 

1. 

Републичка 

административна такса 

за захтев 

Износ издатка 3.110,00 РСД 

Сврха уплате 

Републичка административна такса 

за измену овлашћења за обављање 

послова оверавања мерила 

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 

модел 97, позив на број: разликује се 

у зависности од места пребивалишта 

подносиоца захтева a одређен је 

Прилогом 3 Правилника о условима 

и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна („Службени гласник 

РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,  

114/17, 36/18, 44/18 – др. закон, 

104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20 и 

19/21).  

Напомена / 

2. 

Републичка 

административна такса 

за решење о измени 

овлашћења за обављање 

послова оверавања 

мерила 

Износ издатка 5.190,00 РСД 

Сврха уплате Републичка административна такса 

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број 

97 позив на број: разликује се у 

зависности од места пребивалишта 

подносиоца захтева a одређен је 

Прилогом 3 Правилника о условима 

и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна („Службени гласник 

РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 

114/17, , 36/18, 44/18 – др. закон, 

104/18, 14/19, 33/19, 68/19,  151/20 и 

19/21). 

Напомена / 

 


