
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СУДСКИМ ТАКСАМА 

 

При писању Нацрта закона о изменама и допнама Закона о судским таксама, пошло 

се, пре свега од уочених одређених недоследности у  функционисању постојећег система 

утврђивања и наплате овог јавног прихода који је веома важног за правосуђе и општи 

биланас буџета јавног прихода. Посебно је вођено рачуна  о следећим циљевима: 

-  остварење веће правне сигурности, боље уређености  и  веће ефикасности 

правосудног система; 

- побољшање услова за рада правосудног система и носилаца правосудних 

функција и других запослених (особља); 

-   повећање обима  обухвата у остваривању  прописаних прихода  ове врсте и већег 

доприноса укупној консолидацији буџета;  

- повећање финансијске дисциплине у евидентирању и наплати судских такси, ради 

омогућавања ефикасније наплате, односно вишег нивоа уредног испуњења „таксених“ 

обавеза  странака у судским поступцима. 

 Према расположивим подацима, процењено је да ће се, применом нових одредаба 

закона, ефикасност наплате прихода од судских такси значајно повећати, што ће, са 

аспекта финансијских ефеката, повећти ове врсту прихода за најмање 1,5 милијарди 

динара на годишњем нивоу, а што је  раст од око 23% у односу на постојећи обим 

остварења прихода од судских такси. 

Имајући у виду  постојећи  начин расподеле  укупно остварених прихода по основу  

судских такси, то би, на годишњем нивоу, значило: 

-  повећање општих прихода буџета  Републике Србије за најмање 600.000.000  

динара, расположиво  за расходе у оквиру  буџета;  

-  повећању средстава  у износу  од око 600.000.000 динара, намењених за део 

зарада за судије и текуће расходе судова и 

-  повећање средстава у износу од  око 300.000.000 динара,  намењених побољшању 

материјалног положаја запослених у правосуђу и покрићу других расхода.  

Промене, односно повећање износа судске таксе који се може плаћати таксеним 

маркама, значиће и повећање трошкова израде и дистрибуције таксених марки. Наиме, 

процењује се да ће трошкови израде таксених марака износити 20% вредности таксених 

марки, а трошкови дистрибуције 10% тих  вредности. Пошто је око 30% досуђених 

судских такси мање од 5.000 динара, то подразумева нове трошкове у односу на постојеће 

расходе од око 600.000.000  динара на годишњем нивоу. 

Ова средства за нове трошкове (око 600.000.000 динара)  би се обезбеђивала, делом 

као додатна буџетска средства одобрена Министарству правде (око 300.000.000  динара), а 



остатак (око 300.000.000 динара) из прихода оствареног  наплатом судских такси којим 

управља Министарство правде. 

   

      

 

 


