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     У ИМЕ НАРОДА                                                       

 

 

 

                       Управни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, 

Олге Петровић и Љиљане Петровић, чланова већа, са судским саветником Снежаном Томић, 

као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиље С. Ђ. из Б., С. С…. , 

против туженог Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе, Регионалног 

центра Б., ради поништаја решења број … од … године, у предмету пореза на пренос 

апсолутних права, у нејавној седници већа одржаној 12.05.2011.године, донео је 

 

       П Р Е С У Д У 

 

  Тужба СЕ УВАЖАВА И ПОНИШТАВА решење Министарства финансија 

Републике Србије, Пореске управе, Регионалног центра Б., број … од … године. 

   

 

            О б р а з л о ж е њ е 

 

   Оспореним решењем одбијена је, као неоснована, жалба тужиље изјављена 

против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореске управе, Филијале Н. Б.-

…  број … од … године, којим је тужиљи као даваоцу  издржавања, утврђен порез на пренос 

апсолутних права у износу од … динара, по Уговору о доживотном издржавању Посл. бр. … 

овереног дана … .године за стан у улици … и наложена уплата у року од 15 дана под 

претњом принудног извршења. 

  У тужби поднетој Врховном суду Србије дана 17.02.2009.године, заведеној у 

том суду под У 1154/09,  тужиља спори законитост решења туженог због погрешне примене 

материјалног права и то одредбе члана 31. став 1. тачка 6. Закона о порезима на имовину. 



I-2  У 7243/10 (2009) 

2 

 

Сматра да је оспорено  решење незаконито, и да су јој на овај начин ускраћена права која јој 

по закону припадају. Предложила је да суд тужбу уважи и оспорено решење поништи. 

  У одговору на тужбу, тужени је остао при разлозима из оспореног решења и  

предложио је да суд тужбу, као неосновану, одбије.    

  Управном суду су дана 01.01.2010.године, на основу члана 89. и члана 90. став 

1. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС” број 116/08 и 104/09) уступљени 

предмети Врховног суда Србије и окружних судова у којима до 31.12.2009.године није донета 

коначна одлука, а за које је надлежан Управни суд на основу члана 29. став 1. истог Закона. 

  Након оцене навода тужбе, одговора на тужбу, као и свих списа ове управне 

ствари, поступајући на основу члана 77. став 1. Закона о управним споровима („Службени 

гласник РС“, број 111/09), по правилима поступка прописаним одредбама Закона о управним 

споровима („Службени лист СРЈ“, број 46/96) Управни суд је нашао: 

  Тужба је основана. 

  Основано се, по оцени Управног суда, тужбом указује да је приликом 

доношења оспореног решења повређен закон на штету тужиље, због тога што је у поступку 

који је претходио доношењу оспореног решења погрешно примењено материјално право, 

односно није примењена одредба члана 31. став 1. тачка 6. Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, број 26/01...61/07) а тужени орган је решавајући по жалби 

погрешно применио наведену одредбу. 

  Одредбом члана 31. став 1. тачка 6. наведеног закона, прописано је да се порез 

на пренос апсолутних права не плаћа, кад се право својине на непокретности преноси на 

даваоца доживотног издржавања-брачног друга, односно лице које се у односу на примаоца 

издржавања налази у првом наследном реду, на део непокретности који би давалац 

издржавања по закону наследио у моменту закључења уговора. Цитираном одредбом је 

дефинисано која лица по Уговору о доживотном издражавању и на које уделе непокретности 

стечене таквим уговором не плаћају порез на пренос апсолутних права. 

  Обзиром да је тужиља, као давалац издржавања, брачни друг примаоца 

издржавања, то се не може прихватити као правилан став туженог да тужиља не испуњава 

услове за признавање прописаног пореског ослобођења  из члана 31. став 1. тачка 6. Закона о 

порезима на имовину зато што би у конкретном случају, да нема Уговора о доживотном 

издржавању, иза смрти брачног друга наследила имовину у другом наследном реду, јер 

наведеном одредбом  није ограничено у ком наследном реду брачни друг наслеђује. 
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  У поновном поступку тужени је дужан да на основу утврђеног чињеничног 

стања правилном применом материјалног права донесе решење на закону засновано. 

  

  Са изнетих разлога, налазећи да је закон погрешно примењен на штету тужиље, 

Управни суд је на основу одредебе члана 41. став 2. у вези члана 38. став 2. Закона о 

управним споровима („Службени лист СРЈ“, број 46/96), одлучио као у диспозитиву пресуде, 

а у поновном поступку тужени орган је везан правним схватањем и примедбама суда изнетим 

у овој пресуди, у смислу одредби члана 61. наведеног Закона.   

   

           ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

       дана 12.05.2011.године, I-2  У 7243/10 (2009) 

 

Записничар       Председник већа- судија 

Снежана Томић,с.р.                 Јелена Ивановић,с.р. 

 

За тачност отправка 

управитељ писарнице 

Дејан Ђурић 

 

СУ 


