Да ли је окривљени у прекршајном поступку обвезник таксе према одредбама
Закона о републичким административним таксама и да ли је у обавези да плати
износ таксе по Тарифном броју 7. Одељка А Тарифе када изјави жалбу на решење о
прекршају донетом у првостепеном поступку, који се води по одредбама Закона о
прекршајима?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 434-02-00018/2009-04 од 25.3.2009. год.)
Према одредби члана 2. Закона о републичким административним таксама („Сл.
гласник РС“, бр. 43/03 ... и 5/09, у даљем тексту: Закон), у вези са чланом 1а тачка 3) тог
закона, за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код институција, државних органа и организација, органа покрајинске аутономије и локалне
самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредних друштава и других
организација којима је поверено вршење јавних овлашћења, плаћају се таксе по одредбама
Закона.
Према одредби става 1. Тарифног броја 7. Одељка А Тарифе републичких
административних такси која је саставни део Закона, за жалбу против решења о прекршају
плаћа се републичка административна такса у износу од 900 динара.
Одредбом члана 3. став 1. Закона уређено је да је обвезник таксе лице које се
захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка код органа.
Министарство финанасија напомиње да, сходно одредби члана 1а тачка 1) Закона,
„захтев“ јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете
на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу,
којим се покреће поступак код органа.
Према мишљењу Министарства правде – Сектора за нормативне послове и
међународну сарадњу број: 011-00-58/09-05 од 16. марта 2009. године, датом по питању
правног статуса већа за прекршаје – другостепеног органа у области прекршаја:
„Одредбама члана 86. Закона о прекршајима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/89) утврђено је да
су општински органи за прекршаје и већа за прекршаје самостални државни органи, а да
за свој рад одговарају Влади Републике Србије. Даљим одредбама наведеног закона
утврђена је надлежност ових органа – одлучују о жалбама на одлуке општинских органа за
прекршаје (члан 94), док је одредбама члана 98. Закона предвиђено да судије за прекршаје
именује и о престанку њихове дужности одлучује Влада Републике Србије, на предлог
министра правде. Из наведених законских одредби произилази да већа за прекршаје не
припадају систему судске власти, већ извршеној грани власти.“
Према томе, за жалбу против решења Министарства унутрашњих послова, донетог
у првостепеном прекршајном поступку (по коме у другом степену поступа веће за
прекршаје као орган извршне власти), плаћа се републичка административна такса у
складу са Законом, а обвезник таксе је лице које жалбу изјављује.

