ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О 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, 101/11 и
93/12), у Таксеној тарифи, после тарифног броја 13. додаје се одељак 7. и
тарифни број 13а, који гласе:
„7. Поступак сачињавања правних послова који имају облик
јавнобележничког записа
Тарифни број 13а
(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 - 9.000 динара;
- прекo 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 15.000 динара;
- преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 21.000 динара;
- преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 30.000 динара;
- преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 36.000 динара;
- преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара;
- преко 14.000.000 динара вредности - 42.000 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 става 1. овог тарифног броја.
(3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за
више странака, такса се увећава 1.500 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.

-24. 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.”
Члан 2.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. септембра 2014. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона 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
Законом о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12,
19/13 и 55/14-др. закон) предвиђено је да одређени правни послови морају бити
закључени у облику јавнобележничког записа, за чије сачињавање су надлежни
јавни бележници. Међутим, имајући у виду да према Закону о јавном
бележништуву, за почетак примене тог закона није неопходно да се именују
јавни бележници за све општине у Републици Србији, као прелазно решење
предвиђено је да у општинама за које нису именовани јавни бележници,
послове за које су они искључиво надлежни обављају основни судови.
Будући да послови сачињавања јавнобележничких записа представљају
новину у нашем правном систему, неопходно је да се одреди судска такса за
обављање тих послова од стране основних судова, који ће их обављати до
именовања свих јавних бележника.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. овог закона допуњује се Таксена тарифа Закона о судским
таксама, тако што се уводи oдељак 7. и тарифни број 13а, којим се одређује
висина судске таксе за сачињавање правних послова у облику
јавнобележничког записа. Као основ за одређивање висине судске таксе за
сачињавање правних послова у облику јавнобележничког записа меродавна је
вредност имовине која је предмет правног посла. Поред тога, предвиђено је и
умањење судске таксе када је у питању уговор о поклону између родитеља и
детета, а такође и увећање судске таксе у случају да се јавнобележнички запис
сачињава за већи број странака. У овом тарифном броју се предвиђа да се не
плаћа посебна такса за захтев којим се тражи сачињавање правног посла у
облику јавнобележничког записа, као ни посебна такса за оверу сачињеног
записа и издавање отправка тог записа који се издају непосредно по
сачињавању. За сачињавање предуговора, односно допуну или раскид
постојећег уговора сачињеног у облику јавнобележничког записа плаћа се
половина прописане таксе.
Чланом 2. одређује се да овај закон ступи на снагу 1. септембра 2014.
године, из разлога што истог дана почиње примена Закона о јавном
бележништву.
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IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ
ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска
средства у буџету Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ
ПОСТУПКУ
У складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени
гласник РС”, бр. 52/10, 13/11 и 20/12-пречишћен текст), предлаже се да се овај
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, рад привредних субјеката, као и по рад
правосудних органа.

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Одредбом члана 196. став 4. Устава Републике Србије прописано је да
закони и други општи акти могу да ступе на снагу и пре осмог дана од дана
објављивања само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени
приликом њиховог доношења.
С обзиром да Закон о јавном бележништву почиње да се примењује 1.
септембра 2014. године, у овом случају постоје нарочито оправдани разлози да
овај закон ступи на снагу истог дана, будући да је предвиђено да до именовања
свих јавних бележника у Републици Србији, у градовима и општинама за које
они нису именовани, послове сачињавања јавнобележничких записа обављају
основни судови, па је неопходно утврдити и висину судске таксе за те послове.

