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ПОДНОСИЛАЦ ИНИЦИЈАТИВЕ 

Удружење грађана ,,Доста  је било – Рестарт“, ул. Венизелисова бр. 50/II, Београд, 110000  

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОЦЕНУ ЗАКОНИТОСТИ 

 

Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу  

(„Службени лист општине Вршац“ број 5/1995) 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНЕ ЗАКОНИТОСТИ 

 

одредбе члана 4. ст. 1. у делу који гласи „пензије остварене у земљи и 
иностранству“, чл. 5. ст. 1. алинеја 1) у делу који гласи „на пензије“ и чл. 8. у делу 

који гласи „и пензионери“ Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу 
канализације у Вршцу („Службени лист општине Вршац“ број 5/1995) 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

На основу одредби члана 29., ст. 1 тач. 2), члана 30., 50., и 51. Закона о Уставном суду1, 
Удружење грађана ,,Доста  је било – Рестарт“, из Београда, матични број: 28134215, 
уписано у регистра удружења који води надлежни државни орган решњем број БУ 
733/2014, од 30.1.2014. године, које заступа Саша Радуловић из Београда (у даљем тексту: 
Иницијатор), подноси иницијативу за оцену уставности и законитости одредаба члана 4. 
ст. 1. у делу који гласи „пензије остварене у земљи и иностранству“, чл. 5. ст. 1. 
алинеја 1) у делу који гласи „на пензије“ и чл. 8. у делу који гласи „и пензионери“ 
Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Службени 
лист општине Вршац“ број 5/1995) из следећих разлога: 
                                                             
1  „Службени гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011, 18/13-Одлука УС. 
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Оспорена одредба у делу члана 4. и 5. предметне Одлуке није у сагласности са 
одредбом члана 27. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 
број 62/2006, 47/2011 и 93/2012), којима је прописано да се самодопринос не може 
уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања. Одредбама члана 
9. став 1. тачка 17. Закона о порезу на доходак грађана  („Сл. гласник РС“ број 24/2001) 
прописано је да се порез не плаћа на доходак грађана на примања остварена по основу 
пензија и инвалиднина, које се остварују по основу права из обавезног пензијског 
осигурања. 

Овакав став заузео је и Покрајински омбудсман у свом мишљењу бр. I-ОП-I-103/13 
од 10. априла 2013. године, које је доставио Републичком фонду за пензијски и 
инвалидско осигурање – Филијали Вршац. Поступајући по Мишљењу Омбудсмана, 
Филијала Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање обуставила је 
обрачун самодоприноса из дела пензија све до јула 2014. године када је под политичким 
притиском Скупштине општине Вршац и након спорне интервенције Јавног 
правобранилаштва општине Вршац, поново почела да обрачунава самодопринос и на 
пензије. 

По питању које је предмет ове инициајтиве Уставни суд Републике Србије је раније 
поступао у предмету IУл број 235/2009 у коме је 13. маја 2010. године донео одлуку да 
одредба Одлуке о увођењу самодоприноса за насењено место Текија (чл. 3. тач. 1. у делу 
који гласи „пензије“) није у сагласности са законом. По оцени суда оспорена одредба није 
у сагласности са одредбом члана 27. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе, 
управо из разлога што је одредбом члана 9. став 1. тачка 17) Закона о порезу на доходак 
грађана прописано да се на пензију не плаћа порез на доходак грађана.  

С обзирм на претходно подносилац иницијативе - Удружење грађана ,,Доста  је 
било – Рестарт“ сматра да је неморалан, противзаконит и противуставан начин на који 
локална власт у Вршцу својом неодговорном политиком ускраћује стечена права 
пензионера на уживање пензије. Упркос ставу Порајинског омбудсмана и судској пракси, 
очигледно је да без ефикасне реакције Уставног суда по овој иницијативи није могуће на 
другачији начин спречити штетно дејство оспореног акта и заштитити права пензионера.  

* * * 
 

На основу одредби члана 45. став 1. тачка 1) и 46. став 1. тачка 1) Закона о 
Уставном суду, подносилац иницијативе предлаже Уставном суду да донесе следеће 
одлуке:  
 

1. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за оцену законитости Одлуке о увођењу 
самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Службени лист општине Вршац“ 
број 5/1995). 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да одредбе члана 4. ст. 1. у делу који гласи „пензије остварене у 
земљи и иностранству“ и чл. 5. ст. 1. алинеја 1) у делу који гласи „на пензије“ Одлуке о 
увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Службени лист општине 
Вршац“ број 5/1995) нису у сагласности са законом. 
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* * * 

 
Како је у тренутку подношења ове иницијативе неизвесно колико ће поступак пред 

Уставним судом трајати, с обзиром на то да одредбе оспорене Одлуке о увођењу 
самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Службени лист општине Вршац“ 
број 5/1995) имају вишегодишње штетно дејство по материјали положај пензионера 
као нарочито угрожене категорије становништва која плаћа терет неодговорне 
политике, иницијатор предлаже да Уставни суд Републике Србије, на основу члана 56., а у 
вези са чланом 46  став 1. тачка 4) Закона о Уставном, донесе:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОБУСТАВЉА СЕ извршење појединачних аката и радњи које су предузете на 

основу Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу („Службени 

лист општине Вршац“ број 5/1995).  

 

 ПОДНОСИЛАЦ ИНИЦИЈАТИВЕ 

                                                                                      За удружење  грађана   

                „ДОСТА ЈЕ БИЛО - РЕСТАРТ“   

 

   ____________________________ 

САША РАДУЛОВИЋ     

 

ПРИЛОЗИ: 

- Доказ о регистрацији Удружења грађана „Доста је било-Рестрат“ 
- Одлука о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу 
- Мишљење Покрајинског омбудсмана бр. I-ОП-I-103/13 од 10. априла 2013. године 
- Захтев за доставу обавештења, Јавног правобранилаштва општине Вршац број 7/14 од 7. 

априла 2014. године. 
- Закључак Скупштине општине Вршац број 031-055/2014-II-01 од 13. јуна 2014. године. 


