
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/94, 53/95,

16/97, 34/01-др. закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08-др. закон, 31/09 и 101/11), у
члану 36. став 5. речи: „платног налога или” бришу се.

Члан 2.
У Таксеној тарифи, у тарифном броју 1. ст. (1) и (2) речи: „тужбу,

противтужбу и приговор пребијања поднет” замењују се речима: „тужбу и
противтужбу поднету”.

У ставу (3) речи: „за приговор против платног налога, за приговор против
решења о извршењу, за предлог за повраћај у пређашње стање” замењују се
речима: „за приговор против решења о извршењу”.

Напомена број 4. уз овај тарифни број мења се и гласи:

„4. Кад је већ у тужби стављен предлог за одређивање привремене мере
обезбеђења плаћа се поред таксе за тужбу и такса за предлог, изузев ако је
предложено одређивање привремене мере обезбеђења у споровима за развод
брака или у споровима за издржавање деце.”

Напомена број 8. уз овај тарифни број брише се.

Члан 3.
У тарифном броју 2. став (9) брише се.

Став (10) мења се и гласи:

„(10) За одлуке другостепеног суда по жалбама на првостепене одлуке
наведене у ст. (1) – (8) овог тарифног броја плаћа се такса као за првостепену
одлуку, изузев ако се одлуком другостепеног суда жалба одбацује или ако се
првостепена одлука укида, у ком случају се не плаћа такса.”

Став (11) мења се и гласи:

„(11) За одлуку суда по ванредним правним средствима плаћа се
трострука такса из овог тарифног броја, изузев ако је том одлуком одбачено
ванредно правно средство или ако је одлука суда нижег степена укинута, у ком
случају се такса не плаћа.”

Члан 4.
Тарифни број 7. мења се и гласи:

„За расправљање заоставштине у првостепеном поступку плаћа се
паушална такса у износу од 1.000 до 75.000 динара.”

У напомени број 3. уз овај тарифни број друга и трећа реченица бришу
се.

Напомена број 5. уз овај тарифни број брише се.
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Члан 5.
У тарифном броју 8. речи: „према чистој вредности заоставштине.”

бришу се.

Члан 6.
У тарифном броју 9. став (2) брише се.

У напомени број 2. уз овај тарифни број друга реченица брише се.

Члан 7.
У тарифном броју 10. речи: „као и за другостепену одлуку,” бришу се.

Члан 8.
У тарифном броју 11. речи: „као и за другостепену одлуку,” бришу се.

Члан 9.
У тарифном броју 26. став (2) брише се.

Члан 10.
У тарифном броју 29. у ставу (1) речи: „и другостепену” бришу се.

Члан 11.
У тарифном броју 30. став (1) брише се.

Напомене бр. 5. и 8. уз овај тарифни број бришу се.

Члан 12.
Наслов: „2. Пуномоћје” изнад тарифног броја 31, тарифни број 31. и

напомене уз овај тарифни број бришу се.

Члан 13.
Тарифни број 32. мења се и гласи:

„За извештаје и податке који се од траже од суда из завршених предмета
плаћа се 390 динара.”

Напомена уз овај тарифни број брише се.

Члан 14.
У тарифном броју 41. став (4) брише се.

Члан 15.
Овај закон ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о

судским таксама садржан је у члану 91. став 1. Устава Републике Србије којим
је утврђено да се средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом.
Истовремено чланом 97. тачка 15. Устава предвиђено је да Република Србија
уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике
Србије, утврђених Уставом и законом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Ради растерећења привредних субјеката и грађана који се појављују у

поступцима пред судовима, неопходно је изменити и постојеће одредбе Закона
о судским таксама. Ово се посебно односи на поступке у којима се привредни
субјекти и грађани појављују у својству туженог, па се, због висине судских
такси, остаривање права на приговор, односно друго правно средство, у циљу
заштите њихових права, појављује као додатни трошак.

У циљу олакшања привредног пословања у Републици Србији,
припремљен је већи број законских предлога чији је циљ растерећење
привредних субјеката плаћања већег броја различитих трошкова у поступцима
пред државним органима, па је, у складу с тим, предложено и смањење
трошкова у поступцима пред правосудним органима, а пре свега у привредним
споровима.

Истовремено, предложеним решењима се олакшава и приступ грађана
суду, ради заштите права у судским поступцима.

Са друге стране предложене измене неће нарушити стабилност
финансирања постојећег система правосуђа у Републици, нити значајније
смањити средстава за финансирање изградње или адаптације објеката
правосудних органа које је већ започето или планирано у овој години.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Закона, мења се досадашњи став 5. члана 36. Закона о
судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – др.
закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – др. закон, 31/09 и 101/11), из разлога
усклађивања са чланом 2. Закона, у делу који се односи на укидање таксе за
приговор против платног налога.

Чланом 2. Закона, којим се мењају поједини тарифни бројеви из Закона о
судским таксама, на тај начин што се укида судска такса са приговор пребијања
поднет пред судом опште надлежности, приговор против платног налога, као и
за предлог за повраћај у пређашње стање. Такође, измењена је и напомена уз
тарифни број 4. на тај начин што је укинута додатна такса на жалбу, у ситуацији
кад је жалби стављен предлог заповраћај у пређашње стање. Истовремено
избрисана је напомена број 8. уз наведени тарифни број, а односи се на таксу
за предлог за покушај поравнања у складу са одредбама Закона о парничном
поступку у поступку пред судовима опште надлежности и у поступку пред
привредним судом.

Чланом 3. Закона мења се тарифни број 2. Закона о судским таксама,
који прописује таксе на одлуке судова, на тај начин што се укида такса за
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решење првостепеног суда о одбацивању жалбе плаћа се такса као за
првостепену одлуку. Такође, измењени су и ст. 10. и 11. истог тарифног броја
тако што је укинута такса у случају када је другостепеном одлуком одбачено
тужба или је првостепена одлука укинута, као и када је одбачено ванредно
правно средство или је у том поступку укиннута одлука судова нижег степена.

Чланом 4. Закона измењен је тарифни број 7. Закона о судским таксама
који прописује таксу за расправљање заоставштине у првостепеном поступку.
Према досашњем решењу била је прописана скала у зависности од вредности
заоставштине. Предложено је да се таксу одређује суд у паушалном износу, по
слободној оцени, на основу изјава наследника и података које су поднели.

Чланом 5. Закона врши се усклађивање са изменом из члана 4. Закона.

Чланом 6. Закона брише се став 2. досадашњег тарифног броја 9.
Закона о судским таксама, који је прописивао посебну таксу за враћање
тестамента који се налази на чувању у суду, с обзиром да већ постоји такса са
састављање тестамента, његов опозив, као и чување.

Чланом 7. Закона укинута је такса за другостепену судску одлуку у
поступку деобе заједничке ствари или имовине, имајући у виду да се већ плаћа
такса за подношење предлога за деобу, судску одлуку о предлогу, као и жалбу
против првостепене одлуке.

Из истих разлога, чланом 8. Закона укинута је такса за другостепену
судску одлуку у ванпарничном поступку за уређење међе.

Чланом 9. Закона брисан је став 2. тарифног броја 26. Закона о судским
таксама, чиме се укида посебна судска такса за подношење предлога за
повраћај у пређашње стање у кривичним поступцима који се покрећу по
приватној тужби.

Чланом 10. Закона измењен је тарифни број 29. Закона о судским
таксама на тај начин што је укинута такса за другостепену одлуку суда у
управним споровима.

Чланом 11. Закона укинута је посебна такса за поднеске којим се тражи
издавање судских уверења и потврда, из разлога што се такса већ плаћа за
издавање уверења и потврда, а таква уверења су неопходна за остваривање
права грађана у поступцима пред различитим државним органима. На тај
начин, омогућује се и ефикасније остваривање оваквих права грађана.

Чланом 12. Закона брише се тарифни број 31. и напомене уз овај
тарифни број Закона о судским таксама који уређује таксе за издавање,
опозивање, отказивање пуномоћја. Чланом 13. Закона мења се тарифни
број 32. Закона о судским таксама, на тај начин што се укида досадашња такса
за разматрање завршених судских предмета, па се самим тим укида и
напомена уз овај тарифни број.

Чланом 14. Закона измењен је досадашњи Тарифни број 41. Закона у
судским таксама, тако што се укида посебна такса за одлуку другостепеног суда
у поступку за одлагање кривичне санкције, имајући у виду да се већ плаћа такса
за подношење молбе за одлагање, првостепену судску одлуку, као и на жалбу
против првостепене одлуке.

Чланом 15. Закона одређује се ступање закона на снагу.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна

финансијска средства у буџету Републике Србије.
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се да се закон донесе по хитном поступку, будући да би услед

његовог недоношења по хитном поступку, могле наступити штетне последице
по остваривање основних људских слобода и права грађана и рад привредних
субјеката.


