Да ли се плаћа републичка административна такса када странка, након
разгледања списа управног предмета, захтева издавање њихових преписа, односно
фотокопија?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00204/2008-04 од 9.3.2009. год.)
Одредбом члана 2. ст. 1. и 2. Закона о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/03 … 5/09, у даљем
тексту: Закон) прописано је да се за списе и радње у управним стварима, као и за
друге списе и радње код органа, плаћају таксе по одредбама тог закона. Износи такси
прописани су Тарифом.
Органи јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске
аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна
друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења (члан 1а
тачка 3) Закона).
Према одредби члана 11. став 1. Закона, такса се плаћа у прописаном износу за
захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, ако
Законом није друкчије прописано.
Тарифним бројем 1. Одељак А Тарифе републичких административних такси, која
је саставни део Закона, прописано је да се за захтев, ако Законом није друкчије прописано,
плаћа републичка административна такса у износу од 200 динара.
Тарифним бројем 15. Одељак А Тарифе уређено је да се републичка
административна такса плаћа за разгледање списа код органа, за сваки започети сат по 230
динара.
Тарифним бројем 13. став 1. Одељак А Тарифе прописано је да се републичка
административна такса плаћа за препис акта, односно списа, односно за оверу преписа
(ако Законом није друкчије прописано), по полутабаку оригинала – у износу од 260
динара.
Према Напомени уз тај тарифни број, под преписом из тог тарифног броја
подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из
меморије рачунара или из писаће машине.
Полутабаком, у смислу Закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4
или мањег.
Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу
увећаном за 100% у односу на таксу из става 1. тог тарифног броја.
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије
АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест
месеци од издавања оригинала, таксу из става 1. тог тарифног броја за оверу преписа,
извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу умањеном за 70% од
одговарајуће таксе.

Према томе, ако се захтевом тражи разгледање списа управног предмета, плаћа се
такса из Тарифног броја 1. Одељак А Тарифе – за захтев (у конкретном случају за
разгледање списа код органа) у износу од 200 динара и такса из Тарифног броја 15.
Одељак А Тарифе за разгледање списа код органа, за сваки започети сат по 230 динара,
осим у случајевима за које је чл. 18. и 19. Закона прописано право на таксено ослобођење.
Осим тога, ако странка након разгледања списа управног предмета, захтева од
органа издавање преписа, односно фотокопије тог списа или његовог дела, за ову радњу
плаћа таксу из Тарифног броја 1. Одељак А Тарифе – за захтев (у конкретном случају за
издавање преписа односно фотокопије тог списа) у износу од 200 динара и таксу из
Тарифног броја 13. став 1. Одељак А Тарифе, осим у случајевима за које је чл. 18. и 19.
Закона прописано право на таксено ослобођење.

