РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група
БОРИС ТАДИЋ-Нова демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије
29. август 2014. године
Беогр ад

ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог Закона о
допунама Закона о судским таксама подносимо:

АМАНДМАНI
На члан 1. којим се додаје одељак 7. тарифни број 13a.
У ставу 2. после речи: „као поклонодавца и детета, као поклонопримца,“ додају се
речи: „односно поклонодавца и поклонопримца, који је законски наследник првог
наследног реда поклонодавца по праву представљања,“
У тачки 1. Напомене речи: „укупна вредност имовине која је предмет правног
посла“ замењује се речима: „ вредност имовине која је утврђена правним послом.“
Образложење
И м ајући у виду решења наследноправиих прописа, као и порескоправних прописа

и других прописа у погледу законских наследних првог наследног реда, а на основу којих
су потомци оставиочевог преминулог детета по праву представљања изједничена са
осталом оставиочевом децом сматрамо да би такво решење требало применити и у овом
закону.
У погледу основа за утврђивање таксе сматрамо да је решење које је предвиђено у
Предлогу закона непрецизно, те предлажемо да прецизно одређење, а нарочито када се
има у виду да је решење које предлажемо амандманом садржано у другим тарифним
бројевима у Закону о судским таксма, тако да се на овај начин обезбеђује и
конзистентност самог закона.

А М А Н Д М А Н II
Члан 2. мења се и гласи:
,Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије.“

Образложење
Основни уставни принцип у погледу објављивања, односно ступања на снагу и
примене прописа предвиђа да мора постојати одређени период (vacatio legis) између
објављивања и ступања на снагу прописа, како би они на које се односи могли да се
упознају са његовом садржином. Могуће је да се примена прописа одложи, те да пропис
ступи на снагу, али да касније почне да се примењује. Међутим није познато правило
према коме сам закон одређује ступање на снагу а без претходно утврђене обавезе
објављивања прописа у службеном гласилу.
Устав у члану 196. утврђује да се закони објављују у републичком службеном
гласилу пре ступања на снагу, а да ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани
разлози утврђени приликом њиховог доношења.
Уважавајући намеру Предлагача да важење овог закона усклади са почетком
примене Закона о јавном бележништву, не сматрамо да је нарочито оправдани разлог то
што Предлагач није на време израдио предлог закона и упутио га Народној скупштини на
усвајање.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ
j , Марко Ћурштшћ
U //

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
29. август 2014. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 161. став 1. Пословника Народне скупштине („Службени гласник
РС“, број 20/12 - пречишћен текст), подносимо на ПРЕДЈ10Г ЗАКОНА О ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА следећи амандман:
Амандман на члан 1.
Члан 1. мења се и гласи:
„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, 101/11 и 93/12), у Таксеној тарифи,
после тарифног броја 13 додаје се одељак 7. и тарифни број 13a, који гласе:
“7. Поступак сачињавања правних послова који имају облик јавнобележничког
записа
Тарифни број 13a
(1) За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа
плаћа се такса према вредности имовине која је предмет правног посла, и то:
до 600.000 динара вредности - 5.000 динара;
преко 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 10.000 динара;
преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 15.000 динара;
преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 20.000 динара;
преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 25 .000 динара;
преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 30 .000 динара;
преко 14.000.000 - 30.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих
1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара.
(2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о поклону између родитеља,
као поклонодавца и детета, као поклонопримца, када је предмет поклона непокретност,
плаћа се 50% од таксе из става1. овог тарифног броја.
(3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за више
странака, такса се увећава за 1.000 динара за трећу и сваку наредну странку, али највише
до 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја.

Напомена:
1. За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа када
је предмет правног посла располагање непокретностима, деоба заједничке имовине
супружника или ванбрачних партнера. уговора о имовинским односима између
супружника или ванбрачних партнера, уступања или расподеле имовине за живота,
обећање поклона или уговора о поклону за случај смрти и уговора о доживотном
издржавању, као основ за одређивање таксе узима се укупна вредност имовине која је
предмет правног посла.
2. За захтев којим се тражи сачињавање правног посла у облику јавнобележничког
записа из овог тарифног броја не плаћа се посебна такса.
3. За оверу сачињеног јавнобележничког записа, као и за издавање отправака и
преписа ако се они издају непосредно по сачињавању јавнобележничког записа не плаћа се
посебна такса.
4. За сачињавање предуговора допуне или раскида постојећег уговора у облику
јавнобележничког записа плаћа се 50% од таксе из овог тарифног броја.
5. Таксу из овог тарифног броја, ако има више странака, плаћају странке солидарно.
Образложење
Сматрамо да овим предлогом допуна треба да се обезбеди боље решење износа
таксе која се плаћа за сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког
записа. Наш предлог је да висина таксе, која се плаћа према вредности имовине која је
предмет правног посла, треба да буде прилагођена условима живота, дакле нижа и то:
до 600.000 динара вредности - 5.000 динара;
преко 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 10.000 динара;
преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 15.000 динара;
преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 20.000 динара;
преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 25 .000 динара;
преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 30 .000 динара;
преко 14.000.000 - 30.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих
1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара.
Сматрамо и да је боље решење да се такса, у случају када се правни посао у облику
јавнобележничког записа сачињава за више странака, увећава за 1.000 динара за трећу и
сваку наредну странку уместо за 1.500 динара како је предвиђено овим предлогом допуна.

Владимир Павићевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ПОСЛАНИЧКА ГРУПА
СДА Санџака-ПДД
28. август2014. године
Београд
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦИ
На основу члана 161. Пословника Народне скупштине Републике Србије подносимо
амандман на Предлог закона о допунама закона о судским таксама:
АМАНДМАН
У члану 1. предлога Закона пре алинеје „до 600.000 динара вредиости - 9.000
динара;“, додају се алинеје:
- до 100.000 динара вредносги - 1.500 динара;
- преко 100.000 динара вредности до 200.000 динара вредности - 3.000 динара;
- преко 200.000 динара вредности до 400.000 динара вредности - 6.000 динара;“
а алинеја „до 600.000 динара вредности - 9.000 динара;“ мења се и гласи:
„ - преко 400.000 динара вредности до 600.000 динара вредности - 9.000“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Овим амандманом нуде се решења у одговарајуће висине таксе која је адекватна према
вредности имовине која је предмет правног посла.
Предлагач закона је за вредности имовине до 600.000 динара, која је предмет правног
посла одредио једну цену таксе, док се овим амандманом цена таксе усклађује са
вредношћу имовине која је мања од назначене вредности од 600.000 динара па је за
имовину мање вредности предвиђена нижа цена такси.

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Дана 29.08.2014 године
Београд
ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу Члана 161 .Пословника Народне скупштине подносим на
ПРЕДЛОГ

ЗАКОНА
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА
АМАНДМАН
У члану 1. Став 1.тачка 2 мења се и гласи:
2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о покпону
између родитеља, као поклонодавца и детета, као поклонопримца,
када је предмет поклона непокретност, плаћа се 50% од таксе из
става 1. овог тарифног броја.
Олакшице из претходног става у тачки 2. се односе и на
промет
непокретности
када
је
у
питању
промет
пољопривредног, земљишта, као и других непокретности
уколико се налазе у КО насељених места са мање од 5000
становника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Амандман сам предложио имајући у виду да предложене висине
такса приликом промета нису примерене за промет непокретности
на селу које је максимално осиромашено тако да таксе од 9000 и 15
000 представљају огромну суму. Неке непошетности на селу се
прометују и испод суме за таксу.

РЕПуБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
П осланичка група Демократска странка
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ПРЕДСЕДНИКу
НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, н а Предлог закона
о допунама Закона о судским таксама, подносим

АМАНДМАН

Члан 2. мења се и гласи:
//

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије."

Образложење
З ак он о јавн ом бел еж н и н ггв у је м ењ а н 27. ф е б р у а р а 2013. г о д и н е , те је б и л о

више него довољно времена да се ураде и усаглашавагва свих закона са Законом о
јавном бележнипггву, а не да се сада за два дана по хитном поступку доноси
наведени Предлог закона и да се наводи као оправдани разлог то пгго Закон о
јавном бележнипггву почиње да се примењује 1. септембра 2014. године.

