
З А К О Н 
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. 
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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.” 

Члан 2.  

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. септембра 2014. године. 


