Закон о изменама и допунама Закона о
републичким административним таксама
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама,
објављен је у ''Службеном гласнику РС'', број 113 од 17.12.2017. године, а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања, односно 25.12.2017. године.
С тим у вези, a у циљу правилне и једнообразне примене истог, обавештавате се о
његовим најважнијим изменама и допунама.
У члану 2. Закона o RAT, којим је прописано да се за списе и радње у управним
стварима, као и за друге списе и радње код органа, плаћају таксе по одредбама овог закона,
чији се износи прописани Тарифом, најновијим изменама додат је нови став 6. којим се
прецизира да се у смислу наведеног, не сматра списом или радњом увид у податке органа
који се воде у електронском облику, односно преузимање тих података путем средстава
електронске комуникације.
Члан 3. Закона o RAT, допуњен је тако да се обвезником таксе, поред лица које се
захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка, сматра и лице у
чију корист се издаје спис, односно врши радња код органа.
Члан 5. Закона o RAT, који прописује моменат настанака таксене обавезе, допуњен је
новим ставом 2. којим је прецизирано да, ако се захтев подноси електронским путем таксена
обавеза за захтев и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, односно врше,
настаје по њиховом издавању.
Члан 19. Закона o RAT, који се односи на ослобођења од плаћања таксе, допуњен је
тако што се у ставу 1. после тачке 6) додаје тачка 6а) која прописује да се не плаћа такса за
списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и
права на заштиту података о личности.
Такође, овај члан допуњен је и новим ставом 3. којим је прописано да орган за
доношење списа, односно вршења радње, на захтев обвезника – физичког лица, на основу
документованих података о примањима обвезника – физичког лица или чланова његове уже
породице процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно
издржавање или нужно издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити да се такса до
износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана у износу преко 10.000 динара,
одлучиће да се у том случају такса плати у износу који представља разлику између
прописане таксе и 10.000 динара.
Затим, у Тарифи републичких администативних такси, Одељак А - Таксе за списе
и радње органа у Републици Србији, у Тарифним броју 1. којим је прописана такса за
захтев, ако овим законом није другачије прописано, у Напоменама које се односе на
случајеве у којима се ова такса не плаћа, брисана је тачка 3), а после тачке 4) додата је тачка
4а) којом је прописано да се такса из овог тарифног броја не плаћа за захтев за остваривање
права лица поводом обраде података о личности, у складу са законом којим се уређује
заштита података о личности.
Даље, у делу IX. Списи и радње у царинском поступку, у Тарифном броју 50.
брише се став 1. који се односио на таксу за решење Управа царина о утврђивању
евиденционог броја царинског обвезника, а досадашњи став 2. постаје став 1.
Такође, како даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 21.
став 3. Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16), као и
подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе односно Одлука о врсти, висини
и начину плаћања таксе за услуге царинског органа (''Службени гласник РС'', бр. 113/13 и
23/17), после Тарифног броја 58. додаје се Тарифни број 58а, којим су прописане таксе за
услуге царинских органа и то:
- за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног
радног времена или ван места, односно просторија и простора у којима царински
орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, ради
спровођења царинских формалности (за сваки започети час рада овлашћеног
царинског службеника),
- за обуку за царинско заступање (по полазнику),

-

за организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за
заступање у царинском поступку,
за организовање и полагање поправног стручног испита из једне или две области,
за издавање дозволе за царинско заступање.

Осим тога, у делу XVI. Списи и радње у области превоза у друмском саобраћају, у
Тарифном броју 145. између осталих, бришу се ст. 7. и 8. који се пребацују у нови
Тарифни број 146а став 7. тач. 1) и 2), и то:
За посебну дозволу коју на основу сагласности министарства надлежног за послове
саобраћаја издаје царински орган на граничном прелазу, и то:
1) за билатерални превоз терета
34.000
2) за транзитни превоз терета
8.000.
У прилогу се доставља Тарифа РАТ, ажурирана у складу са напред наведеном
изменом закона.
(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-04-5/2017 од 18.12.2017. године)

