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Цена овог броја  је  200,00 динара. Годишња претплата  је  1.500,00 динара

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-317/2011
29.09.2014. године
Б е о г р а д

Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије др Оливера Вучић,
Братислав Ђокић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан
Марковић, др Боса Ненадић, др Драгиша Б. Слијепчевић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3.
Устава Републике Србије, на седници одржаној 20. фебруара 2014. године, донео је

О Д Л У КУ

1. Утврђује се да Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики
Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године („Службени гласник општине
Деспотовац“, број 3/11) није у сагласности са Уставом и законом.

2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. маја 2006.
године до 30. априла 2011. године („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/06).

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и
законитости одлука наведених у изреци.

Подносиоци иницијатива наводе да је оспорена Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године
(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 3/11) у супротности са Уставом и Законом о финансирању
локалне самоуправе, јер њоме није утврђен укупан износ средстава која се прикупљају, као и начин
враћања средстава која се остваре изнад одлуком утврђеног износа. Такође се указује да је незаконито
прописано да обавеза самодоприноса за раднике на привременом раду у иностранству, који не доставе
документ о висини зараде, износи 150 евра годишње. У основи иста спорна питања истакнута су и односу
на Одлуку којом је самодопринос за подручје ове месне заједнице био уведен за период од 1. маја 2006.
године до 30. априла 2011. године.

У одговору Скупштине општине Деспотовац од 23. новембра 2012. године се истиче да је
оспорена Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1.
маја 2006. године до 30. априла 2011. године („Службени гласник општине Деспотовац“, број 4/06) донета
на основу одредаба Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06),
које су важиле у време доношења наведене оспорене Одлуке и које су престале да важе, док се поводом
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. јула 2011.
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године до 31. децембра 2016. године („Службени гласник општине Деспотовац“, број 3/11) истиче да је у
складу са законом и Уставом.

Уставом Републике Србије је утврђено: да се послови јединице локалне самоуправе
финансирају из изворних прихода јединице локалне самоуправе, буџета Републике Србије, у складу са
законом, и буџета аутономне покрајине, када је аутономна покрајина поверила јединицама локалне
самоуправе обављање послова из своје надлежности, у складу са одлуком скупштине аутономне покрајине
(члан 188. став 4.); да сви подзаконски општи акти Републике Србије, општи акти организација којима су
поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката и удружења грађана и колективни уговори
морају бити сагласни закону (члан 195. став 1.).

За оцену законитости оспорене Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Велики Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године од значаја су
одредбе Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13).

Закон о локалној самоуправи прописује: да ради задовољавања општих, заједничких и
свакодневних потреба становништва на одређеном подручју, јединице локалне самоуправе могу да образују
месне заједнице или друге облике месне самоуправе, у складу са законом и статутом (члан 8.); да се
средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују из средстава
утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос (члан 75. став 1. тачка
1)).

Закон о финансирању локалне самоуправе прописује: да јединици локалне самоуправе
припадају изворни приходи остварени на њеној територији, укључујући и приход од самодоприноса (члан
6. тачка 15.)); да одлука о самодоприносу, поред осталог, садржи податак о укупном износу средстава која
се прикупљају и начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен (члан 21.
тач. 4) и 10)); да се самодопринос може изразити у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама,
зависно од потреба и могућности грађана (члан 25. став 1.); да ће се права и обавезе грађана које су, до дана
примене овог закона, утврђене одлукама о увођењу самодоприноса, у складу са чланом 93. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 135/04), извршавати у складу са тим
одлукама (члан 58.).

Оспореном Одлуком о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Велики
Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године („Службени гласник општине
Деспотовац“, број 3/11) је прописано: да се самодопринос за подручје Месне заједнице Велики Поповић
уводи за период од 1. јула 2011. до 31. децембра 2016. године (члан 1.); да се самодопринос уводи ради
обезбеђивања средстава за финансирање комуналне изградње у насељу и других активности од интереса за
грађане Месне заједнице, а у складу са програмом Месне заједнице, и то асфалтирање гробљанског пута,
наставак радова на завршетку канализационе мреже, наставак радова на водоводној мрежи, уређење и
одржавање пољских путева, проширење уличне расвете, изградња „Новог Роватског гробља“ и одржавање
и уређење постојећег, уређење „Кременитог потока“ и потока „Млаке“ кроз насеље, израда мостића на
водотоковима, куповина стана, текуће одржавање имовине Месне заједнице, подржавање спорта, културе,
удружења пензионера, других организација и покретање акције за борбу против наркоманије, уређење и
заштита животне средине, редовно пословање Месне заједнице, као и учешће у акцијама са Скупштином
општине и другим месним заједницама, које су у интересу за Месну заједницу Велики Поповић (члан 2.);
да се самодопринос уводи у новцу и да су обавезе самодоприноса у новцу 3% на зараде радника из радног
односа, 3% на доходак предузетника, 3% на зараде радника остварене у иностранству, односно 150 евра
годишње у динарској противредности на дан утврђивања обавезе ако обвезник не достави документ о
висини зараде на привременом раду у иностранству, 1% на примања осталих (на пензије остварене у земљи
и иностранству и друго) која нису обухваћена претходним алинејама става 2. овог члана (члан 3.); да су
обвезници самодоприноса пунолетни грађани који имају пребивалиште на територији Месне заједнице
Велики Поповић (члан 4.); да је основица за утврђивање и извршавање самодоприноса из ове одлуке нето
исплаћена зарада радника у радном односу, као и основица која служи за утврђивање пореза на доходак
предузетника (члан 5.); да ће обрачун и наплату самодоприноса из нето зарада радника из радног односа и
пензија остварених у земљи вршити исплатиоци зарада, а на начин прописан за уплату пореза, доприноса и
других обустава на зараде из радног односа и уплаћивати на рачун буџета општине Деспотовац; да ће се
утврђивање и наплата самодоприноса на доходак предузетника и зараде радника на привременом раду у
иностранству и пензионере са иностраном пензијом вршити у складу са важећим прописима и уплаћивати
на рачун буџета општине (члан 6.); да ће се у погледу принудне наплате, казни, камате, повраћаја и
застарелости самодоприноса примењивати одредбе закона којим се утврђује порез на доходак грађана (члан
7.); да надзор над сакупљањем и употребом средстава самодоприноса грађани Месне заједнице Велики
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Поповић остварују преко својих представника у Савету Месне заједнице, Савета Месне заједнице или
директно преко службе Месне заједнице Велики Поповић (члан 8.).

Уставни суд је утврдио да оспорена Одлука не садржи податке о укупном износу средстава
самодоприноса чије се прикупљање планира, нити одредбе о начину враћања средстава која се остваре
изнад износа који је одлуком о увођењу самодоприноса одређен, а које сагласно Закону о финансирању
локалне самоуправе представљају обавезне елементе одлуке о увођењу самодоприноса.

Обавеза из члана 3. став 2. алинеја 3. оспорене Одлуке којом је утврђено да је обавеза
самодоприноса на зараде радника остварене у иностранству „150 евра годишње у динарској
противредности на дан утврђивања обавезе ако обвезник не достави документ о висини зараде на
привременом раду у иностранству“ такође није сагласна одредби члана 25. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе, будући да је обавеза плаћања самодоприноса лична обавеза сваког грађанина на кога
се самодопринос односи и као таква мора бити примерена материјалним могућностима сваког грађанина
појединачно. Наиме, висина обавезе по основу самодоприноса мора бити сразмерна висини одређених
прихода или имовине обвезника самодоприноса, па се у том смислу прописивањем основице
самодоприноса на начин како је учињено оспореном одредбом Одлуке не обезбеђује наведена сразмера, јер
зараде сваког грађанина појединачно, по правилу нису исте.

Полазећи од тога да Одлуком нису уређена питања чије уређивање представља обавезне
законске елементе одлуке о увођењу самодоприноса, а без чијег се уређивања самодопринос не може
реализовати на начин сагласан закону, као и да су наведене одредбе Одлуке за које је Суд оценио да нису
сагласне са законом у међусобној логичкој повезаности са преосталим одредбама Одлуке, Уставни суд је
утврдио да оспорена Одлука у целини није у сагласности са законом.

Како је одредбом члана 195. став 1. Устава утврђен принцип да сви општи акти у Републици
Србији морају бити у сагласности са законом, то оспорена Одлука, која није сагласна закону, није сагласна
ни Уставу.

Уставни суд је, сагласно члану 53. став 3. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС",
бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – Одлука УС), одлучио без доношења решења о покретању поступка, с обзиром на
то да о овом питању Уставни суд већ има заузет став, као и да је у току претходног поступка правно стање
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су поуздан основ за одлучивање.

Поводом иницијативе којом се оспорава Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. маја 2006. године до 30. априла 2011. године („Службени
гласник општине Деспотовац“, број 4/06), Уставни суд је утврдио да је реч о акту темпоралног карактера,
који је престао да важи 30. априла 2011. године – истеком периода за који је био уведен овај месни
самодопринос.

Правни основ за доношење ове оспорене Одлуке био је садржан у одредбама чл. 87. до 90.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 135/04), које су престале да важе 1.
јануара 2007. године, даном почетка примене Закона о финансирању локалне самоуправе којим је, између
осталог, у члану 58. прописано да ће се права и обавезе грађана које су, до дана примене овог закона,
утврђене одлукама о увођењу самодоприноса, у складу са чланом 93. Закона о локалној самоуправи,
извршавати у складу са тим одлукама.

Имајући у виду да је оспорени акт у целини престао да важи, да је правни основ за његово
доношење био садржан у одредбама Закона о локалној самоуправи из 2002. године које су такође престале
да важе, те да су прелазним решењима из члана 58. Закона о финансирању локалне самоуправе уређени
правни односи настали у време важења Закона о локалној самоуправи из 2002. године, Уставни суд је
оценио да не постоје процесне претпоставке за покретање поступка за утврђивање неуставности и
незаконитости оспореног акта, па је одбацио поднету иницијативу, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка
7) Закона о Уставном суду .

Имајући у виду изложено, Уставни суд је, на основу одредаба члана 42а став 1. тачка 2) и
члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Велики Поповић за период од 1. јула 2011. године до 31. децембра 2016. године
(„Службени гласник општине Деспотовац“, број 3/11), за коју је утврђено да није сагласна са Уставом и
законом, престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА

Весна Илић Прелић с.р.
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