
 

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, 101/11, 93/12 и 
93/14), члан 6. став 3. мења се и гласи: 

„Такса у износу до 5.000 динара плаћа се, по правилу, у судским 
таксеним маркама.”. 

После става 3. додају се нови став 4. и ст. 5. и 6, који гласе:  

„Такса у износу преко 5.000 динара плаћа се у готовом новцу.  

Судске таксене марке су у апоенима од 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 
2000 и 5000 динара. 

Ако се таксена обавеза утврди у износу за који не постоји одговарајући 
апоен судске таксене марке, износ таксе се заокружује, и то од 1 до 9 динара на 
0 динара.”.  

Досадашњи став 4. постаје став 7. 

Члан 2. 

У члану 9. додаје се став 5, који гласи: 

„Странка у ванпарничнoм поступку ослобођена је од плаћања таксе за 
радње или поступке које је суд поверио јавном бележнику.”. 

Члан 3. 

Члан 40. мења се и гласи: 

„Члан 40. 

Ако физичко лице, као таксени обвезник, не плати таксу у року 
одређеном у члану 37. овог закона, суд у наредних пет дана доноси решење о 
извршењу у коме обавезује таксеног обвезника да у року од пет дана од дана 
пријема решења плати дуговану таксу и казнену таксу од 50% од висине таксе и 
у коме не одређује средство и предмет извршења, и решење о извршењу 
доставља извршитељу, а у спису забележава да је решење достављено 
извршитељу. Уз решење о извршењу суд прилаже и доказ о томе да је 
таксеном обвезнику достављен налог, односно опомена о плаћању таксе. 
Извршитељ доставља решење о извршењу таксеном обвезнику. 

Редовни правни лек против решења о извршењу, који може да се изјави 
у року од осам дана од дана достављања решења, не одлаже извршење 
решења. 

Поступак извршења спроводи се према закону којим се уређује 
извршење и обезбеђење. 

Извршитеља који спроводи извршење одређује председник суда, тако 
што решење о извршењу доставља извршитељу чије се седиште налази на 
подручју суда који је донео решење о извршењу, а ако више извршитеља има 
седиште на подручју тог суда, решења о извршењу достављају се равномерно, 
према редоследу по коме су извршитељи уписани у Именик извршитеља и 
заменика извршитеља.  
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Казнена такса из става 1. овог члана не може бити мања од двоструког 
износа најниже таксе прописане Таксеном тарифом. 

Од средстава остварених наплатом таксе извршитељ на име награде 
задржава за себе 10% наплаћене вредности таксе и казнене таксе, остатак 
уплаћује на рачун прописан за наплату судских такси, а трошкове извршења 
наплаћује од таксеног обвезника.   

Суд не плаћа предујам извршитељу.”. 

Члан 4. 

У члану 44. додаје се став 2, који гласи: 

„Ако усвоји захтев, суд доноси решење о повраћају таксе и доставља га 
Управи за трезор, ради извршења.”. 

Члан 5. 

Члан 45. брише се. 

Члан 6. 

У члану 46. став 3. речи: „до 45.” замењују се речима: „и 44.”. 

Члан 7. 

Члан 48. мења се и гласи: 

„Члан 48. 

Малопродају судских таксених марака врше привредна друштва и друга 
правна лица (у даљем тексту: овлашћени продавци). 

Овлашћење за продају судских таксених марака даје Влада, на предлог 
министарства надлежног за послове правосуђа. 

Изглед судских таксених марака, поступак израде, дистрибуција и 
располагање судским таксеним маркама ближе се уређују прописом министра 
надлежног за послове правосуђа.” 

Члан 8. 

У члану 49. став 1. речи: „члана 48.” замењују се речима: „члана 48. став 
2.”. 

У ставу 3. речи: „министар финансија” замењују се речима: „Влада, на 
предлог министра надлежног за послове правосуђа,”. 

Члан 9. 

У Таксеној тарифи, у тарифном броју 1. став (3) мења се и гласи: 

„(3) За предлог да се одреди извршење на основу извршне или 
веродостојне исправе, за предлог за обезбеђење, за приговор и жалбу поднете 
у поступку побијања решења о извршењу на основу извршне или веродостојне 
исправе или решења о обезбеђењу, за предлог за обезбеђење доказа, за 
одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе 
из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се 
половина таксе из става (2) овог тарифног броја. Ако је за спровођење 
извршења надлежан извршитељ, за предлог да се одреди извршење на основу 
извршне или веродостојне исправе или обезбеђење и за приговор и жалбу, 
плаћа се трећина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред 
привредним судом плаћа се трећина таксе из става (2) овог тарифног броја.”. 
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Члан 10. 

У тарифном броју 2. став (3) речи: „и решење о одбацивању предлога за 
извршење или обезбеђење” бришу се. 

Став (5) мења се и гласи: 

„(5) За решење донето по предлогу за обезбеђење и за решење донето 
по приговору против решења које је донето по предлогу за извршење на основу 
веродостојне исправе плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног 
броја, а за решење о извршењу које је донето на основу иностраних извршних 
исправа плаћа се пуна такса из става (1) овог тарифног броја. Ако је за 
спровођење извршења надлежан извршитељ, за решење донето по предлогу 
за обезбеђење и за решење донето по приговору против решења које је донето 
по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе плаћа се трећина 
таксе из става (1) овог тарифног броја, а за решење о извршењу које је донето 
на основу иностраних извршних исправа плаћа се половина таксе из става (1) 
овог тарифног броја.”. 

У напомени број 7. уз овај тарифни број став 1. мења се и гласи: 

„Такса за платни налог урачунава се у таксу за одлуку суда која буде 
донета поводом приговора против платног налога и у таксу за поравнање, 
сразмерно вредности приговореног дела.”. 

У напомени број 8. уз овај тарифни број речи: „извршење, односно” 
бришу се. 

У напомени број 9. уз овај тарифни број речи: „извршењу или ” бришу се. 

Члан 11. 

У тарифном броју 33. став (1) мења се и гласи: 

„(1) За преписивање судских аката, аката из збирке исправа, као и 
јавнотужилачких аката, које је суд, односно јавно тужилаштво извршило на 
захтев странке, плаћа се 20 динара по страници текста изворника.”. 

Члан 12.  

У тарифном броју 40. став (1) после речи: „јавног тужиоца” додају се 
запета и речи: „заменика јавног тужиоца”. 

У ставу (2) после речи: „суд” додају се запета и речи: „односно јавно 
тужилаштво”.  

Члан 13. 

Овлашћења за продају добијена на основу члана 48. 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, 101/11, 93/12 и 93/14), престају да важе 1. 
јануара 2016. године. 

Пропис из члана 7. овог закона донеће се у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 1, чл. 3 - 6, 
члана 7. (новелирани члан 48. ст. 1. и 2) и члана 8. овог закона које ступају на 
снагу 1. јануара 2016. године.  


