
  Неслужбена пречишћена верзија Закона о судским таксама садржи: Закон о судским таксама  („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број : 05/01), и измјене и допуне Закона о судским таксама („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 12/02, 23/03 и 11/20).      З А К О Н  О  С У Д С К И М  Т А К С А М А      (Неслужбена пречишћена верзија)  И – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  Члан 1  У поступку пред Основним и Апелационим судом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту; Основни и Апелациони суд) плаћају се судске таксе (у даљем тексту: таксе) по одредбама овог закона и Таксене тарифе која је његов саставни дио.  Члан 2  (1) Таксе прописане овим законом плаћају лица по чијем приједлогу или у чијем интересу се предузимају радње у овом поступку, за које је овим законом утврђено плаћање таксе.  (2) За поднеске и  записнике који замјењују поднеске таксу је дужно да плати лице које их подноси, односно лице на чији захтјев се саставља записник.  (3) За одлуку Основног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а за судску нагодбу таксу су дужне да плате обје стране, уколико у нагодби није другачије уговорено.  (4) За одлуку Апелационог суда и за одлуку по ванредном правном средству, таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је покренут поступак по ванредном правном средству.  (5) Када су у складу са одредбама овог закона таксу дужна да плате два или више лица заједно, њихова обавеза је солидарна.  (6) Лица из ставова 1 до 5 овог члана су таксени обвезници у смислу овог закона.  



 2   Члан 3  Обавеза плаћања таксе (у даљем тексту: таксена обавеза) настаје:   1) За поднеске (тужбе, одговоре на тужбе, жалбе и друга правна средства) - када се предају суду, односно када се изврши обрачун таксе, ако њен износ зависи од вриједности предмета спора, а за поднеске предате на записник - када је записник састављен; 2) за судске пријеписе - када се затраже од суда; 3) за судске одлуке - када се објаве, а ако странка није присутна објављивању или ако одлука није јавно објављена - када се странци или њеном заступнику достави пријепис одлуке; 4) за судске нагодбе - када се закључе, 5) за паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине - када рјешење о насљеђивању постане правоснажно; 6) у поступку стечаја - када рјешење-одлука о главној диоби у поступку стечаја постане правоснажна; 7) за остале радње - када се затражи њихово предузимање.  Члан 4  Такса се плаћа у року од 8 дана од дана настанка таксене обавезе, ако овим законом није другачије одређено.  Члан 5  (1) За поднеске и одлуке у управним споровима у стварима пензијског, инвалидског и здравственог осигурања, дјечијег додатка, старатељства, усвојења и социјалне помоћи, такса се плаћа само ако тужба буде правоснажно одбијена или одбачена.  (2) Таксена обавеза из става 1 овог члана настаје даном правоснажности одлуке којом је тужба одбијена или одбачена.  Члан 6 (1) Таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају се у готовом новцу.  (2) Таксени обвезник плаћа таксу тако што износ таксе уплаћује на прописани рачун и потврду о уплати прилаже уз поднесак за који је такса плаћена. Када се подноси потврда о плаћеној такси за судску одлуку, таксени обвезник је дужан да на њој означи број одлуке на коју се такса плаћа.   Члан 7 



 3 (1) Недовољно плаћена или неплаћена такса не задржава ток судског поступка, ако овим законом није другачије одређено.   (2) Ако таксени обвезник захтијева суд је дужан да прими поднеске који нису таксирани или су недовољно таксирани.  (3) У случајевима из ставова 1 и 2 овог члана такса се наплаћује у складу са одредбама члана 37 овог закона.  Члан 8  Наплата таксе застаријева у року од три године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза.    ИИ - ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ  Члан 9  (1) Од плаћања таксе ослобођени су Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), његови органи, као и издржавана лица у поступку законског издржавања.  (2) Таксе за поднеске и радње не плаћају лица која поклањају Дистрикту, социјално-хуманитарним, научним или културним организацијама, установама или фондацијама своју имовину или се у њихову корист одричу права својине на некретнинама или им без накнаде уступају друга стварна права на некретнинама.  „ (3) Судска такса не плаћа се у поступцима уписа у регистар пословних субјеката, осим уписа оснивања удружења грађана, укључујући мјесне заједнице.   (4) Од плаћања судске таксе из Тарифних бројева 12, 23, 25 и 28 ослобођени су грађани слабог имовног стања на основу потврде Пододјељења за социјалну заштиту-Центра за социјални рад.”1    (5) Страна држава је ослобођена плаћања таксе ако је то предвиђено међународним уговором или под условом узајамности. У случају сумње о постојању узајамности, мишљење даје Правосудна комисија.  Члан 10                                                             1 Закон о измјенама о допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ)  



 4(1) Суд може ослободити таксеног обвезника од плаћања таксе ако би плаћањем таксе, имајући у виду висину средстава из којих се обвезник и чланови његовог домаћинства издржавају, та средства била у толикој мјери умањена да би тиме била угрожена њихова егзистенција.     (2) Одлуку из става 1 овог члана доноси Основни  суд на приједлог таксеног обвезника. Прије доношења одлуке, суд ће оцијенити све околности, а нарочито ће узети у обзир вриједност мјеродавну за наплату таксе, укупан приход таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, као и број лица која таксени обвезник издржава.  (3) Под домаћинством се у смислу овог закона подразумијева заједница живота, привређивања и трошења остварених прихода.   (4) Издржавана лица, у смислу овог закона су: 1) малољетна лица, односно усвојеници, 2) лица, односно усвојеници на редовном школовању или на ванредним студијама, ако су незапослени - до навршене 26 године живота, 3) унуци, без родитеља и ако живе у домаћинству са обвезником, 4) брачни друг и 5) родитељи, односно усвојитељи.  Члан 11  (1) Висину прихода таксеног обвезника суд утврђује на основу увјерења надлежног органа, односно других доказа које таксени обвезник поднесе о свом имовном стању.   (2) Увјерење из става 1 овог члана садржи податке о висини прихода таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, као и о другим изворима прихода и уопште  о имовном стању лица коме се издаје увјерење.   (3) Увјерење из става 1 овог члана служи као доказ за ослобађање од плаћања таксе само ако од његовог издавања до подношења приједлога за ослобађање није протекло више од шест мјесеци.  (4) Увјерење из става 1 овог члана подноси таксени обвезник уз приједлог за ослобађање од плаћања таксе.   (5) Суд може по службеној дужности прибавити и провјерити потребне податке о имовном стању таксеног обвезника и чланова његовог домаћинства, а може о томе саслушати и противну странку.   (6) Против рјешења суда којим се усваја приједлог за ослобађање од плаћања таксе није дозвољена жалба. 



 5 Члан 12  (1) Страни држављанин ослободиће се од плаћања таксе ако је то предвиђено међународним уговором или под условом узајамности.   (2) У случају сумње о постојању узајамности, мишљење даје Правосудна комисија.  Члан 13  (1) Ослобађање од плаћања таксе дато у парничном, ванпарничном и кривичном поступку, као и у поступку у управним споровима важи и у поступку извршења одлука донијетих у тим поступцима, ако се извршење захтјева у року од три мјесеца по правоснажном окончању поступка.   (2) Ослобађање од плаћања таксе у ванпарничном и извршном поступку важи и у парничном поступку који настане у току и поводом ванпарничног и извршног поступка.  Члан 14  (1) Рјешење о ослобађању од плаћања таксе односи се на све таксе по одговарајућем предмету без обзира када је настала таксена обавеза.  (2) Уколико је покренут поступак за наплату таксе за поднеске, радње и исправе за које је таксена обавеза настала прије доношења рјешења из става 1 овог члана, поступак ће се обуставити, а такса која је била наплаћена ће се вратити.      Члан 15  Суд може у току поступка укинути рјешење о ослобађању од плаћања таксе ако утврди да је таксени обвезник у стању да плати таксу, а том приликом ће одлучити да ли ће обвезник у потпуности или дјелимично платити таксе од којих је био раније ослобођен.  Члан 16  Ако судски поступак траје дуже од двије године лице ослобођено од плаћања таксе дужно је да по истеку друге и сваке слиједеће године трајања поступка поднесе ново увјерење о свом имовном стању.    Члан 17  



 6(1) Старалац одсутног лица чије је боравиште непознато, старалац имовине чији је сопственик непознат, као и привремени заступник странке кога суд постави у поступку, нису дужни да плаћају таксе за лице које заступају.  (2) Наплата таксе у случајевима из става 1 овог члана врши се из имовине лица која се заступају.  (3) Неплаћене таксе суд ће уносити у попис такса и по завршетку поступка поступиће као у случају из члана 37 став 3 овог закона када лице не присуствује судској радњи за коју је дужно да плати таксу.  Члан 18  (1) Ослобађање од плаћања таксе користи само лицу коме је то ослобађање признато.    (2) Када више лица заједнички предају поднесак или заједно предузму радњу у поступку, а једно или више њих је ослобођено од плаћања таксе, лице које није ослобођено дужно је да плати таксу као да нема ослобођених од плаћања таксе, осим у случајевима формалног супарничарства.  Члан 19  (1) Ако у парничном и извршном поступку лице ослобођено од плаћања таксе успије у поступку, таксу коју би оно било дужно да плати да није било ослобођено, платиће странка која не ужива ослобађање и то у сразмјери у којој је ослобођена странка успјела у поступку.   (2) Ако се између странке ослобођене од плаћања таксе и странке која није ослобођена закључи судска нагодба, таксу коју би требало да плати ослобођена странка платиће странка која није ослобођена.  Члан 20  (1) Када у поступку пред судом учествују на једној страни лице које је ослобођено од плаћања таксе, а на другој лице које није ослобођено, суд је дужан да води попис такса које би требало да плати ослобођено лице.      (2) Попис такси се закључује по завршетку поступка. Ако се поступак заврши на начин предвиђен чланом 19 овог закона суд ће сходно члану 37 овог закона издати налог за плаћање таксе.  



 7  ИИИ  - УТВРЂИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ    
1. У парничном поступку  Члан 21  (1) У парничном поступку таксе се плаћају према вриједности предмета спора.   (2) Ако овим законом није другачије одређено, одредбе прописа о парничном поступку на основу којих се утврђује вриједност спора примјењују се и приликом одређивања вриједности спора ради наплате таксе.   Члан 22  (1) Ако се једном тужбом обухвати више захтјева против туженог, без обзира да ли се сви захтјеви заснивају на истом чињеничном и правном основу или не, вриједност предмета спора ради наплате таксе одређује се према збиру вриједности свих захтјева.   (2) У случају формалног супарничарства - ако више лица поднесе једну тужбу или ако је више лица тужено једном тужбом, а предмет спора су захтјеви, односно обавезе исте врсте које се заснивају на битно истовјетном чињеничном и правном основу, вриједност предмета спора ради наплате таксе одређује се према вриједности сваког појединог захтјева.  Члан 23  Ако тужилац једном тужбом обухвати два или више тужених и тражи да тужбени захтјев буде усвојен према слиједећем туженом за случај да не буде усвојен према ономе који је у тужби наведен прије њега или ако према сваком од њих поставља исти захтјев или ако према појединим од њих истиче различите захтјеве који су у међусобној вези, вриједност предмета спора ради наплате таксе одређује се према захтјеву чија је вриједност највећа.  Члан 24  Ако је предмет спора право на законско издржавање или потраживање појединих износа законског издржавања, вриједност предмета спора ради наплате таксе рачуна се према збиру давања за три мјесеца, ако се издржавање не тражи за краће време.  



 8Члан 25  Ако је предмет спора насљедно право на цијелој заоставштини, као вриједност предмета спора узима се вриједност чисте заоставштине, а ако је предмет спора само један дио заоставштине или одређена ствар из заоставштине, као вриједност предмета спора узима се чиста вриједност тог дијела, односно ствари.  Члан 26  Вриједност предмета спора у својинским и државинским споровима о некретнинама и у споровима о праву коришћења некретнина, одређује се према тржишној вриједности некретнина која је предмет спора, али не може бити мања:  1) за земљиште - од троструког износа катастарског прихода са земљишта, 2) за зграде или посебне дијелове зграда - од трогодишњег износа станарине, односно закупнине, а ако не постоји уговор којим се утврђује висина станарине, односно закупнине, та висина ће се утврдити према висини станарине, односно закупнине сличне зграде или посебног дијела зграде у мјесту у коме се налази зграда.  Члан 27  (1) Као вриједност предмета спора ради наплате таксе узима се:   1) у диобним парницама – вриједност оног дијела имовине који тужилац тражи да му се издвоји диобом из заједничке имовине;  2) у парницама у којима је предмет спора извршење какве радње или трпљење или нечињење или изјава воље или утврђивање да постоји или не постоји неко право или правни однос или да се утврди истинитост или неистинитост какве исправке - износ који је тужилац означио у тужби с тим да  тај износ не може бити мањи од 500 КМ; 3) у парницама за проглашење престанка важности уговора о арбитражи  - износ од 500 КМ; 4) у споровима о отказу уговора о најму или закупу ствари, о отказу уговора о коришћењу стана или подстанарског уговора и у споровима за исељење из стана - износ од 500 КМ; 5) у споровима о отказу уговора о закупу пословних просторија или по тужби за исељење из пословних просторија - једногодишњи износ закупнине – али не мање од 500 КМ;  6) у споровима због сметања посједа - износ од 500 КМ;   7) у споровима ради утврђивања или оспоравања очинства - износ од 100 КМ; 8) у споровима ради утврђивања постојања или непостојања брака, поништења или развода брака - износ од 200 КМ; 9) у споровима о стварним и личним службеностима и о доживотном издржавању - износ од 500 КМ; 10) у споровима о утврђивању реда првенства потраживања у извршном поступку - висина потраживања, а највише 1000 КМ. 



 9 (2) Ако се заједно са бракоразводним спором или спором ради утврђивања очинства расправља и захтјев за издржавање дјетета или брачног друга, наплаћиваће се само једна такса и то према вриједности према којој се наплаћује такса за бракоразводни спор, односно за спор за утврђивање очинства.  (3) Ако се у неком од поступака тражи обезбјеђење доказа прије покретања парнице као вриједност мјеродавна за наплату таксе узима се износ од 100 КМ.  Члан 28   Ако се по одредбама чланова 21 до 27 овог закона не може утврдити вриједност предмета спора, као вриједност се узима износ од 500 КМ.  Члан 29  (1) Износ таксе, коју је таксени обвезник дужан да плати, обрачунава у складу са одредбама овог закона лице које одреди предсједник суда.  (2) Контролу обрачунате и наплаћене таксе врши судија који води поступак, односно овлашћено лице које предузима радње.  (3) Контрола из става 2 овог члана врши се на тај начин што суд  по пријему тужбе на брз и погодан начин утврђује вриједност означену у тужби, као и на основу ње одређени износ таксе. Испитивање вриједности спора суд ће предузети најкасније на припремном рочишту, а ако оно није одржано, на првом рочишту за главну расправу, прије почетка расправљања о главној ствари. Ако утврди да у тужби није означена одговарајућа вриједност спора или ако утврди да такса није правилно обрачуната и наплаћена суд ће рјешењем одредити износ таксе, коју је таксени обвезник дужан да плати.   (4) Када се ради о наплати таксе, тужени може поднијети приговор да је у тужби вриједност предмета спора превисоко одређена у ком случају ће суд рјешењем одредити вриједност мјеродавну за наплату таксе и износ таксе коју је таксени обвезник дужан да плати.   (5) Приговор из става 4 овог члана тужени може истаћи најкасније до завршетка припремног рочишта, а ако оно није одржано на првом рочишту за главну расправу, док се суд није упустио у расправљање.  (6) Против рјешења из става 3 и 4 овог члана није дозвољена посебна жалба.   
2. У извршном поступку  



 10 Члан 30  (1) У извршном поступку плаћа се такса према вриједности захтјева који треба извршити или обезбиједити.  (2) При утврђивању вриједности захтјева за наплату таксе сходно се примјењују одредбе чланова 21 до 28 овог закона.  (3) Парнични трошкови, односно трошкови поступка и споредна потраживања узимају се у обзир само ако су сами за себе предмет захтјева који треба извршити или обезбједити.  (4) Ако је извршном поступку претходила парница о истом захтјеву, као вриједност захтјева за наплату таксе у извршном поступку узеће се вриједност предмета спора утврђена у парници, ако се не захтјева мањи износ.   Члан 31  Када повјерилац не назначи вриједност мјеродавну за наплату таксе, нити се она може утврдити на основу члана 30 овог закона, као вриједност се узима износ од 100 КМ.  Члан 32  У поступку извршења примјењиваће се сходно одредбе члана 29 овог закона.       
3. У управним споровима  Члан 33  (1) У управним споровима плаћа се такса према вриједности предмета спора, ако је предмет спора процјењив.  (2) Вриједност процјењивог спора утврђује се сходно одредбама члана 21 до 28 овог закона.   (3) Ако предмет спора није процјењив, као вриједност се узима износ од 100 КМ.  Члан 34  



 11 У поступку у управним споровима сходно се примјењују одредбе члана 29 овог закона.    
4. У осталим поступцима  Члан 35  Када је у ванпарничном поступку, 2 и у стечајном поступку за плаћање таксе мјеродавна вриједност захтјева, за њено утврђење ће се сходно примјењивати одредбе члана 21 до 28 овог закона, ако у Таксеној тарифи није другачије одређено.       
5. Према вриједности у току поступка  Члан 36  (1) Првобитно утврђена вриједност остаје као основ за плаћање таксе, без обзира да ли се та вриједност промијенила у току поступка.  (2) Ако се у смислу члана 29 овог закона утврди нова вриједност, као основ за плаћање таксе узима се та нова вриједност и то од дана када се рјешење суда о томе саопшти странкама.  (3) Када се вриједност промијени због преиначења захтјева или због тога што је захтјев дјелимично ријешен, као вриједност за плаћање таксе узима се промијењена вриједност и то за све поднеске и радње учињене послије такве промјене.   (4) Ако је изјаву о промјени вриједности странка дала у поднеску, такса за тај поднесак плаћа се по промијењеној вриједности.  (5) Ако се правним лијеком, односно приговором против платног налога или рјешења о извршењу, одлука побија само у једном дјелу, за плаћање таксе за правни лијек, односно приговор узима се вриједност само побијаног дијела.  (6) Ако правни лијек улажу обје странке, такса за правни лијек одређује се посебно за сваку странку према вриједности оног дијела одлуке који се правним лијеком побија.                                                             2 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикта БиХ) 



 12 (7) У статусним споровима, у споровима за утврђивање и у споровима у којима се тужбени захтјев не односи на новчани износ, за плаћање таксе за правни лијек, мјеродавна је вриједност према којој је плаћена такса за тужбу.  (8) За правни лијек који се улаже само против одлуке о трошковима поступка или одлуке о споредним потраживањима, такса се плаћа само према износу трошкова поступка или износу споредних потраживања.        ИВ - ПОСТУПАК ЗА НАПЛАТУ НЕПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ  Члан 37  (1) Ако странка присуствује судској радњи за коју је дужна да плати таксу, а не плати је одмах, суд ће је упозорити да је дужна да таксу плати у року од 8 дана и упозориће је на посљедице неплаћања таксе (члан 40). О извршеном упозорењу сачиниће се забиљешка на спису.   (2) На начин из става 1 овог члана поступиће се и када странка предаје непосредно суду поднесак који није таксиран или је недовољно таксиран, а на поднеску и на судском спису ће се назначити да је странка упозорена на посљедице неплаћања таксе у року.  (3) Ако странка не присуствује судској радњи за коју је дужна да плати таксу, суд ће јој послати налог да плати таксу коју дугује у року од 8 дана од дана доставе налога и упозориће је на посљедице неплаћања таксе у року.  (4) За поднесак примљен преко поште, а за који такса није плаћена или је плаћена недовољно, суд ће подносиоцу послати опомену да плати таксу у року од 8 дана од дана доставе опомене и упозориће га на посљедице неплаћања таксе у року.   (5) Уколико странка у поступку има пуномоћника, налог, односно опомена за плаћање таксе из ставова 2, 3 и 4 овог члана доставиће се њеном пуномоћнику.  Члан 38  Ако укупан износ такса које је таксени обвезник дужан да плати премашује 1/3 његових мјесечних примања, суд може, на захтјев таксеног обвезника, рјешењем одредити да таксену обавезу измири у ратама и то највише у три мјесечне рате.  Члан 39  



 13 Када је таксу дужно да плати лице које има пребивалиште или боравиште у иностранству, као и   када је таксу дужно да плати правно лице које има сједиште у иностранству, а таксу није платило до тренутка настанка таксене обавезе, суд ће водити попис неплаћених такса и по завршетку поступка издаће налог за плаћање таксе у смислу члана 37 став 3 овог закона, с тим да рок за плаћање таксе не може бити краћи од 15 ни дужи од 30 дана.  Члан 40  (1) Ако таксени обвезник не плати таксу у року одређеном у члану 37 овог закона, суд ће у даљем року од 8 дана о неплаћеној такси обавјестити орган надлежан за послове јавних прихода ради наплате таксе принудним путем, а на спису ће забиљежити да је наведени орган обавјештен о неплаћеној такси. Уз обавјештење суд је дужан да приложи доказ о томе да је обвезнику упућен налог, односно опомена о плаћању таксе.  (2) Ако се ради о неплаћеној такси у смислу члана 39 овог закона, суд ће обавјештење из става 1 овог члана доставити органу надлежном за послове јавних прихода на подручју на коме се налази било каква имовина таксеног обвезника.  (3) По пријему обавјештења у смислу ст. 1 или 2 овог члана надлежан орган ће донијети рјешење којим ће таксеном обвезнику наложити да у року од 8 дана од дана пријема рјешења плати дуговану таксу као и износ од 50% висине те таксе на име казнене таксе. Ако таксени обвезник у датом року не плати дуговану и казнену таксу, приступиће се принудној наплати.  (4) Казнена такса из става 3 овог члана не може бити мања од двоструког износа најниже таксе прописане Таксеном тарифом.  Члан 41  (1) Када је таксени обвезник предузеће или друго правно лице суд ће рјешењем утврдити износ неплаћене таксе и износ казнене таксе а рјешење ће ради извршења доставити банци која обавља  послове платног промета и код које се води рачун таксеног обвезника.  (2) Против  рјешења из става 1 овог члана предузеће или друго правно лице може изјавити жалбу у року од 8 дана од дана достављања рјешења. Жалба не задржава наплату таксе.   (3) Жалба није дозвољена уколико је рјешење из става 1 овог члана донио Апелациони суд.    Члан 42 



 14  Ако износ неплаћене таксе у једном предмету по извршењу свих радњи, односно по правоснажности предмета не прелази износ најниже таксе која се плаћа за тужбу у парничном поступку, суд неће покретати поступак за принудну наплату таксе.   В - ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ  Члан 43  (1) Лице које је платило таксу коју уопште није било дужно да плати или је платило таксу у износу већем од прописаног, као и лице које је платило таксу за судску радњу, а та радња из било ког разлога није извршена, има право на повраћај таксе.  (2) Лице које је платило таксу за судску радњу која није извршена нема право да тражи повраћај таксе за поднесак којим је захтијевало њено извршење.  Члан 44  Захтјев за повраћај таксе се подноси на одлучивање Основном суду  у року од 30 дана од дана када је такса погрешно плаћена, односно од дана сазнања да судска радња није извршена, а најкасније у року од годину дана од дана када је такса плаћена.         „Члан 44а   (Поврат у случају споразума)  Ако се странке у току поступка, а најкасније до закључења главне расправе споразумију да ће приступити рјешавању спора у поступку медијације и у поступку медијације постигну споразум, имају право на поврат наплаћене таксе у износу од 50%.“3   Члан 45                                                             3 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ)  



 15 Уколико прихвати захтјев за повраћај таксе, суд ће примјерак рјешења доставити и органу надлежном за послове јавних прихода, ради извршења поврачаја.  Члан 46  (1) Ако у поступку у управним споровима управни акт по тужби буде поништен или ако у истом поступку одлука Основног суда по жалби буде преиначена или укинута, или ако се дозволи обнова поступка, такса за тужбу, односно жалбу ће се вратити странци на њен захтјев, а у случају преиначења захтјева, странци ће се вратити и остале таксе плаћене у том спору.  (2) Захтјев за повраћај таксе подноси се у року од 30 дана од дана достављања одлуке из става 1 овог члана.   (3) У случају повраћаја таксе из става 1 овог члана примјењиваће се одредбе члана 43 до 45 овог закона.   Члан 47  У поступку за повраћај таксе не плаћа се такса.   ВИ - НАЧИН КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАПЛАЋЕНИХ СУДСКИХ ТАКСА  Члан 48   Све наплаћене таксе представљају приход буџета Дистрикта.      ВИИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 49  (1) За поднеске, радње и исправе по којима је таксена обавеза настала до дана ступања на снагу овог закона, а такса није плаћена, плаћаће се такса у складу са прописима и тарифом који су важили до његовог ступања на снагу.  (2) Ако је до ступања на снагу овог закона плаћена такса за радњу која ће се извршити послије његовог ступања на снагу неће се плаћати нова такса по овом закону, нити ће се враћати више наплаћена такса. 



 16  (3) Уколико након ступању на снагу овог закона Апелациони суд укине одлуку Основног суда која је донијета прије ступања на снагу овог закона, неће се плаћати такса за нову одлуку Основног суда.  (4) Ако је у поступку, који до ступања на снагу овог закона није окончан, таксени обвезник ослобођен плаћања таксе, дато ослобађање важи и послије ступања на снагу овог закона.   Члан 55  Даном ступања на снагу овог закона престају се примјењивати на подручју Дистрикта прописи о судским таксама који су се на том подручју примјењивали до дана ступања на снагу овог закона.  Члан 56  Закон о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је ступио на снагу 8. 5. 2001. године, а његове измјене и допуне 4.10. 2002. године, 11.12.2003. године и 4. 4.2020. године.           Т А К С Е Н А  Т А Р И Ф А   И - ПАРНИЧНИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПАК    1. Поднесци    Тарифа број 1  1. За тужбу, противтужбу и  приједлог за понављање поступка плаћа се према вриједности предмета спора слиједећа такса:  - до 100 КМ вриједности - 20 КМ,  



 17 - преко 100 КМ до 1.000 КМ вриједности - 50 КМ: - преко 1.000 КМ до 5.000 КМ вриједности - 100 КМ;  - преко  5.000 КМ до 20.000 КМ вриједности – 200 КМ; - преко 20.000 КМ до 50.000 КМ вриједности - 300 КМ; - преко 50.000 КМ до 100.000 КМ вриједности – 500 КМ: - преко 100.000 КМ вриједности - 500 КМ и 1% на сваких 10.000 КМ, али “не више од 2.000,00 КМ”4;   2. За тужбу у споровима издржавања плаћа се такса у износу од 20 КМ.  3. За тужбу за утврђивање и оспоравање очинства, плаћа се такса у износу од 20 КМ.  4. За тужбу којом се тражи развод брака, поништење брака, утврђивање постојања и непостојања брака и утврђивање да је брак закључен плаћа се такса у износу од 100 КМ.  5. За тужбу због сметања посједа плаћа се такса у износу од 50 КМ.  6. За тужбу због исељења из стана и за отказ уговора о коришћењу стана плаћа се такса у износу од 50 КМ.  7. За тужбу због отказа уговора о зајму или закупу ствари, за тужбу о отказу уговора о закупу пословних просторија плаћа се такса у износу од 100 КМ.  8. За приједлог да се дозволи извршење или обезбјеђење или изда привремена мјера, за приједлог за повраћај у пријеђашње стање или за приједлог за обезбјеђење доказа, за приједлог за судску нагодбу, за одговор на тужбу или ревизију, плаћа се половина из става 1 овог тарифног броја.  9. За приједлог којим се даје отказ уговора о закупу пословних просторија, плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја.   10. За приједлог да се призна одлука иностраног суда у статусним стварима, односно утврди да је одлука страног суда подобна за извршење плаћа се такса у износу од 100 КМ, а за жалбу против донесеног рјешења - 200 КМ.  11. За жалбу или ревизију против пресуде и за жалбу против рјешења у споровима због сметања посједа, плаћа се двострука такса из става 1 овог тарифног броја.  12. За жалбу против рјешења којим се усваја или одбија приједлог за поврат у пријашње стање плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја, али не више од 200 КМ.                                                            4 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 23/03 Брчко дистрикт БиХ) 



 18  13. За жалбу или ревизију против осталих рјешења, изузев рјешења из тачке 9, плаћа се такса из става 1 овог тарифног броја.  Напомена:   1. За поднесак примљен на записник код суда, као и за поднесак примљен на    записник у току расправе, плаћа се такса предвиђена за односни поднесак. Не плаћа се посебна такса за преписивање из тарифног броја 29 ове тарифе, ако је записник требало саставити у више примјерака.   2. Кад је већ у тужби стављен приједлог за издавање привремене мјере, односно наредбе или када се у жалби стави приједлог за повраћај у пријеђашње стање, плаћа се, поред таксе на тужбу, односно жалбу и такса за односни приједлог.  3. За приједлог да се дозволи извршење или обезбјеђење или да се изда привремена мјера, односно наредба, плаћа се једна такса и кад се предложи истовремено или накнадно више средстава извршења, односно обезбјеђења.  4. Ако је у неком од поднесака наведених у овом тарифном броју стављен захтјев за упис у земљишне књиге, неће се наплаћивати  такса предвиђена за поднесак којим се тражи упис у земљишну књигу.             2. Одлуке    Тарифни број 2   1. За пресуду суда плаћа се такса према таксеној основици из става 1 тарифног броја 1.  2. За пресуду због изостанака као и за пресуду на основу признања донесену најкасније на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано, плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја.  3. За рјешење о одбацивању тужбе које се сходно Закону о парничном поступку 



 19 доноси прије или у току првостепеног поступка, плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја, али не више од 200 КМ.  4. За рјешење о приједлогу за дозволу извршења или обезбјеђења, као и за рјешење о издавању привремене мјере, односно наредбе, плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја.  5. Ако је у току парнице донесена дјелимична пресуда плаћа се такса према вриједности захтјева о коме је одлучено.  6. Такса за коначну одлуку плаћа се према вриједности остатка спорног предмета који није обухваћен дјелимичном пресудом.  7. Такса за одлуку о приједлогу за издавање привремене мјере односно наредбе плаћа се приликом подношења приједлога.  8. За пресуду Основног суда која је донесена у вези са противтужбом плаћа се такса као да је о противтужби посебно расправљано.  9. Ако је више парница спојено ради заједничког расправљања, такса за пресуду плаћа се посебно за сваку парницу, као да не постоји спајање више парница.  Напомена:   1. Обавеза плаћања таксе за одлуку Основног суда не зависи од тога да ли је одлука постала правоснажна.  2. Ако Апелациони суд, поводом жалбе укине претходну и донесе нову одлуку, плаћена такса за укинуту одлуку урачунава се у таксу за нову одлуку. Исто тако, урачунаће се такса плаћена за одлуку Основног суда која је укинута поводом усвајања приједлога за поврат у пријашње  стање или приједлога за понављање поступка, у таксу за нову одлуку која буде донијета послије поврата у пријашње стање, односно понављања поступка. У случају урачунавања, ако је такса плаћена за прву одлуку већа од таксе коју треба платити за другу одлуку или за судску нагодбу неће се враћати разлика између ових такса.  3. За допунску пресуду или рјешење неће се плаћати такса ако је за одлуку која је допуњена плаћена такса према пуној вриједности спора. Такође се неће плаћати такса за доношење одлуке којом се врши накнадна исправка раније донијете одлуке.  4. Ако је у току парнице донијета међупресуда, плаћа се такса на пуни износ вриједности предмета спора. У таквом случају неће се плаћати такса за коначну одлуку која буде донијета послије међупресуде.  5. Такса на платни налог урачунава се у таксу на одлуку суда која буде донијета поводом приговора против платног налога ако је већа од таксе која је  плаћена  



 20 на одлуку поводом  приједлога за издавање платног налога, односно налога за иселење из пословних просторија, у ком случају ће се  наплатити  разлика, а ако је мања, разлика се неће враћати.  6. Такса за одлуку по приједлогу за извршење, односно обезбјеђење, као и такса за одлуку поводом тужбе у којој је стављен приједлог за издавање платног налога, плаћа се приликом подношења приједлога, односно тужбе.  7. За рјешење о извршењу или обезбјеђењу, плаћа се једна такса, без обзира да ли је одлучено о више средстава извршења, односно обезбјеђења и без обзира да ли је одлучено истовремено или накнадно.   3. Судска нагодба    Тарифни број 3   За судску нагодбу у току првостепеног поступка плаћа се такса у вриједности од 20 КМ, без обзира на вриједност спора.     Напомена:   1. Ако је међупресудом одлучено о основу захтјева, а потом се закључи судска нагодба о износу захтјева, не плаћа се такса за судску нагодбу.  2. За први пријепис записника о судској нагодби који се издаје странци на њен захтјев, не плаћа се такса.     



 21  ИИ - ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК     А - Опште одредбе  Тарифни број 4   За приједлог којим се покреће поступак у ванпарничној ствари, изузев када се ради о поступцима који нису предвиђени у тарифним бројевима 8-12 ове таксене тарифе, плаћа се такса у износу од 20 КМ.    Напомена:   У свим ванпарничним поступцима сходно се примењују одредбе из напомене број 4 и 5 уз тарифни број 1.    Тарифни број 5   1. За одлуку суда у ванпарничном предмету плаћа се такса у износу од 50 КМ.  2. У свим ванпарничним поступцима примјењиваће се сходно одредбе напомена 1, 2 и 3 уз тарифни број 2.  3. Ако се одлука односи на лице нестало у рату, не плаћа се такса за одлуку суда, као ни такса из тарифног броја 4.  Тарифни број 6   За судску нагодбу у свим ванпарничним предметима  плаћа се такса у износу од 20 КМ.     Тарифни број 7   1. За жалбу против одлуке Основног суда у ванпарничном предмету, уколико наредним ставом овог тарифног броја није за поједине ванпарничне предмете друкчије одређено, плаћа се 100 КМ.  2. За жалбу против: - одлуке о приједлогу да се проведе диоба заједничке имовине, плаћа се износ од 120 КМ. - одлуке о приједлогу за уређење међа, плаћа се износ од 100 КМ.   



 22 Напомена:   Одредбе напомене 1 и 3 уз тарифни број 2 примјењиваће се сходно и у ванпарничном поступку.    Б - Посебне одредбе за поједине врсте ванпарничног поступка    1. Поступак за расправљање заоставштине   Тарифни број 8   За расправљање заоставштине плаћа се такса према вриједности чисте заоставштине и то: - до 5.000 КМ вриједности - 20 КМ, - преко 5.000 КМ до 20.000 КМ вриједности - 50 КМ, - преко 20.000 КМ до 50.000 КМ вриједности - 100 КМ, - преко 50.000 КМ до 100.000 КМ  вриједности – 200 КМ, - преко 100.000 до 200.000 КМ вриједности - 300 КМ, - преко 200.000 до 500.000 КМ вриједности – 500 КМ - за сваких започетих 10.000 КМ преко 500.000 КМ још 1%, али не више од 2.000 КМ.   Напомена:   1. Такса се плаћа само ако је поступак за расправљање заоставштине завршен доношењем рјешења о насљеђивању.  2. Таксу плаћају насљедници у сразмјери насљедних дијелова.  3. Приликом утврђивања чисте вриједности заоставштине одбиће се оставиочеви дугови, трошкови сахране оставиоца, легати и други терети, трошкови пописа и процјене заоставштине и други трошкови.  4. Не плаћа се посебна такса за диобу насљедства ако насљедници споразумно предложе диобу и споразум о диоби буде унесен у рјешење о насљеђивању.  5. За забиљежбу првенственог реда и укњижбу уступања првенства као и за остале забиљежбе за заоставштине плаћа се такса.    



 23 2. Састављање и чување тестамента    Тарифни број 9   1. За састављање судског тестамента плаћа се такса у износу од 50 КМ.  2. За чување тестамента у суду и за опозивање тестамента пред судом плаћа се такса у износу од 100 КМ.  3. За враћање тестамента који се налази на чувању у суду, плаћа се такса у износу од 50 КМ.   Напомена:   1. Такса из ставова 1 и 2 овог тарифног броја плаћа се без обзира да ли је тестамент састављен, односно опозван у судској згради или изван судске зграде.  2. За враћање тестамента који се замјењује, плаћа се такса по ставу 3 овог тарифног броја.     3. Поступак за диобу    Тарифни број 10  За приједлог да се проведе диоба заједничке имовине плаћа се такса у износу од 100 КМ.    4. Поступак за уређење међа    Тарифни број 11   За приједлог за уређење међа плаћа се такса у износу од 100 КМ.    5. Овјеравање потписа, рукописа, пријеписа и пријевода    Тарифни број 12  1. За поднесак којим се тражи овјера потписа, рукописа и пријеписа плаћа се такса у износу од 10 КМ. 



 24  2. За овјеру пријеписа плаћа се такса - за први полутабак 10 КМ, а за сваки слиједећи полутабак износ од 5 КМ.  3. За овјеру рукописа плаћа се такса за први полутабак 10 КМ, а за сваки слиједећи нови полутабак износ од 5 КМ.  4. За овјеру потписа судског тумача на пријеводима плаћа се такса у износу од 10 КМ.  5. За овјеру потписа на пуномоћју плаћа се такса у износу од 10 КМ.  6. За овјеру потписа на уговорима о промету непокретности плаћа се такса у износу од 60 КМ, а осталих уговора у износу од 50 КМ.  7. Ако се овјерава потпис исправе писане на страном језику, плаћа се двострука такса из става 2 овог тарифног броја.   8. За поднесак, односно овјеру продужења рока важења уговора плаћа се 50% од износа таксе из става 2 овог тарифног броја.  Напомена:   1. Потпис на исправи коју издаје орган Дистрикта, потписи овлашћених лица за потписивање фирми или правног лица сматрају се  као један потпис, ако су прописима или правилима за потписивање овлашћена два или више лица.  2. За поднесак којим се тражи овјера потписа (рукознака) на исправи плаћа се једна такса, без обзира колико се потписа (рукознака) на исправи овјерава.  3. Када странка преда суду у току поступка пријепис исправе на којој радник суда својим потписом потврђује да је видио изворник, за такву потврду се не плаћа такса.  4. За овјеру потписа (рукознака) и печата, плаћа се једна такса.  5. Ако се једним поднеском тражи овјера потписа (рукознака) на више исправа плаћа се такса на поднесак онолико пута колико има исправа или рукописа.  6. Под полутабаком подразумјева се лист хартије од двије стране нормалне канцеларијске величине. Започети полутабак рачуна се као цијели.  7. Када је вриједност уговора процјењива али није у уговору означена, за овјеру потписа на уговору плаћа се двострука такса из става 7 овог тарифног броја.  8. За овјеру потписа на пуномоћју, односно уговору плаћа се једна такса, без 



 25 обзира да ли се овјерава један или више потписа.   ИИИ - ЗЕМЉИШНО-КЊИЖНИ ПОСТУПАК    „1.Поднесци  Тарифни број 13  За поднесак којим се тражи провођење Рјешења Вијећа за излагање података о некретнинама и утврђивања права на земљишту Брчко дистрикта БиХ и Рјешења о насљеђивању не плаћа се такса.“5      „2. Упис  Тарифни број 14   1.За укњижбу права власништва или права грађења плаћа се такса у износу од 80 КМ.  2.За укњижбу заложног права плаћа се такса у износу од 80 КМ.  3.За укњижбу права служности плаћа се такса у износу од 30 КМ.  4.За укњижбу стварног терета плаћа се такса у износу од 30 КМ.  5.За укњижбу етажног власништва на основу етажног плана плаћа се такса у износу од 80 КМ.  6.За развргнуће сувласничке заједнице плаћа се такса у износу од 30 КМ.  7.За предбиљешку плаћа се такса у износу од 30 КМ.  8.За оправдање предбиљешке плаћа се такса у износу од 50 КМ.  9.За забиљешку плаћа се такса у износу од 30 КМ.  10.За исправку уписа плаћа се такса у износу од 30 КМ.  11.За брисање стварног права плаћа се такса у износу од 30 КМ.  12.Не плаћа се такса из овог тарифног броја за:  -уписе у корист Дистрикта,                                                             5 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 



 26 -уписе који се проводе по службеној дужности,  -уписе којим се тражи спајање земљишнокњижних уложака,  -службене радње у поступку уређења, заснивања и исправљања земљишних књига.    Напомена:  У случају подношења једног приједлога којим се предлаже провођење више различитих уписа, а по више различитих основа, такса се плаћа онолико колико износи такса посебно за сваки од тих уписа.“6       „Тарифни број 15  За жалбу против одлуке суда у земљишнокњижном поступку плаћа се такса у износу од  50,00 КМ.    Напомена:  У случају да жалба буде усвојена лице које је платило таксу има право на повраћај исте.“7    ИВ – ТАКСЕ У ПОСТУПКУ СТЕЧАЈА    1. Поднесци    Тарифни број 16  1. За приједлог да се отвори поступак стечаја, плаћа се такса у износу од 100 КМ.  2. За пријаву повјерилаца у поступку стечаја, плаћа се такса према вриједности потраживања: - до 5.000 КМ вриједности - 50 КМ таксе;                                                            6 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 7 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 



 27 - преко 5.000 КМ вриједности - 100 КМ таксе.   3. За жалбу против одлуке у стечајном поступку плаћа се такса у износу од 100 КМ.   Напомена:   1. Као основ за плаћање таксе на пријаве повјерилаца узима се износ потраживања коју повјерилац пријављује. При томе ће се узимати да условљена потражења није условљена. Ако један повјерилац пријави више потраживања такса се плаћа на укупан износ тих потраживања. Ако повјерилац накнадно снизи потраживање, такса се плаћа према висини снижене потражње од тренутка снижења.  2. Такса се плаћа: - за поднеске стечајног управника, - за поднеске који нису означени у овом тарифном броју и за приједлог уз поднеске.   3. Такса по овом тарифном броју и тарифном броју 19 плаћа се у поступку стечаја.    2. Паушална такса    Тарифни број 17   У стечајном поступку, од збира износа који су употребљени или стоје на располагању за подмирење дугова стечајне масе, плаћа се паушална такса у износу од 100 КМ до 1.000 КМ.   Напомена:   1. Паушална такса се сматра трошковима стечајног поступка и одређује је суд по окончању поступка, а дужан је платити стечајни управник из стечајне масе након правоснажности рјешења о главној или накнадној диоби.   2. Паушална такса по овом тарифном броју плаћа се у року од 15 дана од доставе налога за плаћање таксе.            



 28 В - УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР    1. Поднесци    „Тарифни број 18  За пријаву у судски регистар за оснивање удружења грађана, укључујући мјесне заједнице плаћа се такса у износу од 50,00 КМ.“8   Напомена:  1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за поднесак којим се пријављује упис стечајног поступка и упис који се врши по службеној дужности.   2. Ако се једном пријавом тражи више уписа за исти субјекат уписа, плаћа се само једна такса из овог тарифног броја.    2. Упис у судски регистар    Тарифни број 19 9    “2ц. За рјешење о упису оснивања удружења грађана, укључујући мјесне заједнице, плаћа се 100 КМ.”10      Напомена:   1. Када се више предузећа спајају у једно, поред таксе за поднесак плаћа се и такса из става 6 овог тарифног броја, као и такса за упис новооснованог предузећа.   2. За упис одлуке о отварању стечајног поступка, одлуке о покретању поступка редовне ликвидације, одлуке о одобрењу принудног поравнања, као и одлуке о забрани обављања одређене делатности, односно послова субјекта уписа, не плаћа се такса.                                                            8 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ)  9 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 10 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 23/03 Брчко дистрикт БиХ)  



 29  3. Ако се једним поднеском тражи више уписа, плаћа се такса за сваки упис посебно.  4. За упис промјене лица овлашћеног за заступање плаћа се само такса из става 6 овог тарифног броја.    11    ВИ – УПРАВНИ ПОСТУПАК И ПОСТУПАК ЗА СУДСКУ ЗАШТИТУ    1. Поднесци    Тарифни број 21   1. За тужбу против управног акта плаћа се 100 КМ.  2. За тужбу у споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, старатељства, усвојења и социјалне помоћи плаћа се 20 КМ.  3. За захтјев за понављање поступка плаћа се 100 КМ.  4. За жалбу и захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке у управном спору плаћа се такса у двоструком износу од таксе из ставова 1 и 2.    2. Одлуке    Тарифни број 22   За пресуду у поступку у управном спору плаћа се:   1. Кад је предмет спора процјењив - 1% од вриједности спорног предмета, с тим да не може бити мања од 20 КМ ни већа од 500 КМ.  2. Кад је предмет спора непроцјењив - 100 КМ.   3. Кад се ради о споровима из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, старатељства, усвајања и социјалне помоћи такса за пресуду                                                            11 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 



 30 плаћа се у износу од 20 КМ.  Напомена:   Ако је предмет спора дјелимично процјењив, такса се плаћа као да је предмет процјењив.     ВИИ - ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ    1. Судска увјерења и потврде    Тарифни број 23   1. За поднесак којим се тражи издавање увјерења плаћа се такса у износу од 5 КМ.  2. За издато увјерење се плаћа такса у износу од 10 КМ.  3. За потврду о правоснажности или извршности која се ставља на судски отправак плаћа се такса у износу од 5 КМ.   Напомена:   1. Ако се једним увјерењем потврђује више чињеница, особина, односа или околности, плаћа се једна такса.  2. Не плаћа се такса из овог тарифног броја за увјерења која су издата странци, свједоку, вјештаку или тумачу да су присуствовали рочишту, ако су они били обавезни да присуствују или ако им та потврда служи искључиво ради правдања изостанка са посла.  3. Такси из става 1. овог тарифног броја подлијежу и телефонски поднесци као и сваки накнадни поднесак којим се допуњава или мјења првобитни поднесак.  4. Ако се увјерење издаје у два или више примјерака за други и сваки даљи примјерак, плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.    2. Пуномоћ    Тарифни број 24   1. За издавање усмене пуномоћи пред судом, за усмено опозивање или отказ 



 31 пуномоћи пред судом плаћа се 10 КМ  2. За судску обавјест о опозиву или отказу пуномоћи плаћа се 5 КМ.  Напомена:   1. Ако више лица овлашћених за потписивање правног лица издаје пуномоћ једном заступнику, плаћа се такса за једну пуномоћ.  2. За издавање усмене пуномоћи по ставу 1 овог тарифног броја, плаћа се једна такса и кад више лица истовремено издају пуномоћ једном или већем броју лица.    3. Разматрање списа   Тарифни број 25   За писмени поднесак за разматрање завршних судских списа плаћа се 5 КМ.    Напомена:  Не плаћа се такса за разматрање списа по којима је поступак у току, ако списе разматра странка или њен заступник, односно њен пуномоћник.    4. Пријеписи   Тарифни број 26   1. За писмени или усмени захтјев да се изврши преписивање судског акта, плаћа се 5 КМ.  2. За преписивање судских аката као и за преписивање аката из збирке исправа које је суд извршио на захтјев странке, плаћа се од сваке започете странице оргинала по 5 КМ.   3. Ако се преписивање врши на страном језику, плаћа се двострука такса из овог тарифног броја.  4. Ако се истовремено судски пријепис овјерава плаћа се посебна такса за овјеравање у износу од 5 КМ.  5. За пријепис расправног записника који је израђен истовремено са састављањем оригинала (путем индига) плаћа се половина таксе из става 1 овог тарифног броја. 



 32    5. Извод из судског регистра   Тарифни број 27   1. За изводе из судског регистра, ако се издају на захтјев странке, плаћа се од странице 10 КМ.  2. Кад је извод сачинила сама странка и поднијела га суду на потврду плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.  3. За писмени или усмени захтјев странке да јој се изда извод такса се не плаћа.    6. Изводи из јавних књига    Тарифни број 28   1. За изводе из земљишних књига или других јавних књига које води суд, ако се издају на захтјев странке, плаћа се такса у износу од 10 КМ.  2. Кад је извод саставила сама странка и поднијела га суду на потврду плаћа се половина таксе из овог тарифног броја.  12   7. Судски депозит    Тарифни број 29   1. За чување (депозит) новца, ствари и папира од вриједности на захтјев странке, плаћа се годишње 1% вриједности, с тим да износ таксе не може бити мањи од 100 КМ.  2. Такса се плаћа за прву годину унапријед, а за остале године приликом подизања депозита. Започета година рачуна се као цијела.   Напомена:   1. Такса из овог тарифног броја се не плаћа  на депозит који се полаже на захтјев државних органа и органа Дистрикта уколико се подигне у року.                                                             12 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник бр. 11/20 Брчко дистрикт БиХ) 



 33 2. Ако се вриједност ствари не може процјенити по њиховој природи, извршиће се процјена од стране вјештака о трошку депонента.    8. Протести   Тарифни број 30  1. За молбу за протест мјенице, чека и других исправа или уговора због неакцептирања, неисплате или неиспуњења, плаћа се такса у износу од 5 КМ.  2. За протест исправе се плаћа такса према вриједности, и то: - до 50 КМ вриједности - 5 КМ, - преко 50 КМ до 500 КМ вриједности -25 КМ, - преко 500 КМ вриједности - 50 КМ.   Напомена:   1. Такса из овог тарифног броја плаћа се на протесте који се доносе по прописима о мјеници и чеку, као и за замјене протеста.  2. Ако се једном молбом тражи више протеста односно замјена протеста, плаћа се једна такса за молбу, али се у том случају плаћа посебна такса за сваки протест, односно замјену протеста.    9. Остали уписи    Тарифни број 31   За поднесак који се предаје усмено на записник пред судом плаћа се такса предвиђена у тарифи за односни поднесак.     Тарифни број 32   1. За приједлог странке да суд постави арбитра или предсједника арбитраже плаћа се такса у износу од  25 КМ.  2. За приједлог о изузећу арбитра плаћа се такса у износу од  50 КМ.  3. За састављање потврде о правоснажности и извршности пресуде арбитраже  плаћа се такса у износу од 25 КМ.   Напомена:  Не плаћа се такса из става 1 овог тарифног броја ако је приједлог за постављање 



 34 предсједника арбитраже поднио арбитар.    Тарифни број 33   За опомену којом се позива да плати таксу коју је био дужан да плати и без опомене, таксени обвезник плаћа  таксу у износу од 10 КМ.     


