
 

 

  
Република Србија 

 УПРАВНИ СУД 

23 У 13253/10 (2009) 

21.04.2011. године 

   Б е о г р а д 

У ИМЕ НАРОДА 

 

  Управни суд, у већу састављеном од судија: Невене Милојчић, председника 

већа, Стева Ђурановића и Мирјане Аранђеловић, чланова већа, са саветником суда Миром 

Стевић Капус, као записничарем, oдлучујући у управном спору по тужби тужиоца ''Е.G.'' 

д.о.о. С., ... , чији је пуномоћник Р. Д.  адвокат из С., ... , против туженог Министарства 

финансија Републике Србије, Пореска управа, Регионални центар Н. С., ради поништаја 

решења број ... од ... године, у предмету пореза на имовину, у нејавној седници већа одржаној 

дана 21.04.2011. године, донео је 

 

П Р Е С У Д У 

  

   Тужба СЕ УВАЖАВА и ПОНИШТАВА решење Министарства финансија 

Републике Србије, Пореска управа, Регионални центар Н. С. број ... од ... године. 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

  Оспореним решењем одбијена је жалба тужиоца изјављена на решење 

Министарства финансија, Пореска управа, Филијала С. број ...  од ...  године, којим је 

тужиоцу утврђен порез на пренос апсолутних права у износу од ... динара по основу Уговора 

о продаји оснивачког улога, овереног у Општинском суду у Суботици дана ... године под 

Ов. .. 

 

  У тужби поднетој Врховном суду Србије дана 24.11.2009. године, која је код тог 

суда заведена под У 8200/09, тужилац оспорава правилност и законитост решења туженог 

органа због неправилне примене материјалног права. У тужби наводи да је у конкретном 

случају извршен пренос 100% удела у правном лицу, те да је требало применити пореску 

стопу од 0,3% а не стопу од 2,5%, јер у правном лицу није било продаје целокупне имовине 

привредног друштва, обзиром да власник удела у правном лицу није власник имовине 

правног лица. Даље наводи да је титулар и носилац права својине на целокупној имовини 
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привредног друштва ''М.'' д.о.о. С., односно да је и пре и после продаје удела имовина остала 

у власништву наведеног предузећа. Предлаже да суд тужбу уважи и оспорено решење 

поништи. 

 

  У одговору на тужбу, тужени орган остао је у свему код разлога из образложења 

оспореног решења и предложио је да суд тужбу одбије, као неосновану. 

 

  Управном суду су дана 01.01.2010. године, на основу члана 89. и 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, сагласно члану 29. став 1. истог закона, надлежан Управни суд. 

 

  Решавајући овај управни спор, на основу чињеница које су утврђене у 

управном поступку, у смислу одредбе члана 38. став 1. Закона о управним споровима 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96) и испитујући законитост оспореног решења у складу са 

чланом 39. став 1. истог закона, а који се примењује на основу одредбе члана 77. став 1. 

Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), Управни суд је оценом 

навода тужбе, одговора на исту и списа предмета ове управне ствари, нашао да је тужба 

основана.  

  

  Оспореним решењем одбија се жалба тужиоца изјављена против првостепеног 

решења, којим је тужиоцу утврђена обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права у 

износу од ... динара по основу Уговора о продаји оснивачког улога, овереног пред 

Општинским судом у Суботици дана ... године под бр. Ов. ... Ово са разлога што је оцењено 

да из приложеног уговора неспорно произилази да се правно лице продаје уз накнаду као 

целина а не у деловима, односно да је предмет продаје целокупна имовина правног лица а не 

удела у предметном правном лицу, те да је у питању пренос уз накнаду из члана 24. став 1. 

тачка 2. Закона о порезима на имовину а не пренос уз накнаду из члана 23. став 1. тачка 3. 

истог закона, те да није било законског основа за промену пореске стопе од 0,3% из члана 30. 

став 1. тачка 1. истог закона. 

 

  Основано се тужбом оспорава законитост решења туженог органа, јер је исто 

засновано на повреди одредбе члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01) па стога утврђено чињенично стање, правни 

прописи и разлози дати у образложењу овог решења, не упућују на одлуку каква је дата у 
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диспозитиву. 

 

  Наиме, из одредбе члана 3. Уговора о преносу оснивачког удела од ... године 

произилази да је предмет купопродаје власнички удео тужиоца као преносиоца у Привредном 

друштву ''М.'' д.о.о. С. у укупној вредности од ...  ЕУР-а уписани новчани капитал од тога ... 

ЕУР-а новчани капитал и неновчани капитал у вредности од ... ЕУР-а што чини укупно 100% 

удела. 

 

   Одредбом члана 23. став 1. тачка 3. Закона о порезима на имовину (''Службени 

гласник РС'', бр. 26/01...61/07) прописано је да се порез на пренос апсолутних права плаћа код 

преноса уз накнаду удела у правном лицу и хартија од вредности, а одредбом члана 24. став 

1. тачка 2. истог закона, да се преносом уз накнаду, у смислу одредбе члана 23. закона сматра 

и пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица, у случају његове редовне продаје, 

ликвидације или стечаја. Одредбом члана 30. закона прописано је да су стопе пореза на 

пренос апсолутних права пропорционалне и да износе, како је прописано у ставу 1. тачка 1., 

на пренос удела у правном лицу и хартија од вредности из члана 23. став 1. тачка 3. закона 

0,3%. 

 

  Одредбом члана 115. став 1. Закона о привредним друштвима (''Службени 

гласник РС'', бр. 125/04) прописано је да члан друштва са ограниченом одговорношћу стиче 

удео у основном капиталу друштва сразмерно вредности улога. Одредбом члана 13. став 6. 

истог закона прописано је када је предмет улога својина, сви унети улози у имовину 

привредног друштва својина су друштва и не могу бити коришћени од ортака, чланова и 

акционара као њихова лична имовина. 

 

  Дакле, уношењем улога у друштво ''улагач'' губи право на ствари коју је, 

односно праву које као улог унео јер је стиче друштво са ограниченом одговорношћу, али у 

обиму свог улога стиче својину над друштвом тј. уделе. Стога, у редовној продаји власник 

удела, сагласно закону, може извршити продају својих удела а правно лице продају своје 

имовине.   

  С обзиром на изнето, закључак туженог органа да из приложеног уговора 

неспорно произилази да се у конкретном случају правно лице продаје уз накнаду као целина 

а не у деловима, односно да је предмет продаје целокупна имовина правног лица а не 

тужиочевих удела у предметном правном лицу, те да је у питању пренос уз накнаду из члана 

24. став 1. тачка 2. Закона о порезима на имовину, а не пренос уз накнаду из члана 23. став 1. 
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тачка 3. истог закона, те да се пореска обавеза утврђује на основицу коју чини уговорена 

цена, а по стопи од 2,5% из члана 30.  истог закона, се према становишту овог суда за сада не 

може прихватити. 

  Са изнетих разлога, налазећи да је оспореним решењем повређен закон на 

штету тужиоца, Управни суд је, на основу одредбе члана 41. став 2., у вези члана 38. став 2. 

Закона о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96) истог закона, а који се 

примењује на основу одредбе члана 77. став 1. Закона о управним споровима (''Службени 

гласник РС'', бр. 111/09), одлучио као у диспозитиву пресуде. 

 

  У поновном поступку тужени орган ће с обзиром на изнето правно схватање у 

овој пресуди, које је обавезујуће за тужени орган у смислу члана 61. Закона о управним 

споровима, донети нову на закону засновану одлуку. 

    

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 

дана 21.04.2011. године, 23 У 13253/10 (2009) 

  

Записничар                                                                                                  Председник већа-судија 

Мира Стевић Капус,с.р.                                                                           Невена Милојчић,с.р. 

 

за тачност отправка 

управитељ писарнице 

Дејан Ђурић 

АМ-2011 


