
ШТА ДА РАДИМ
АКО МИ СТИГНЕ

РЕШЕЊЕ ДА
ПЛАТИМ ПОРЕЗ?

 Да ли је законито ретроактивно наплатити
порез на доходак грађана као и двоструко
опорезивати поморце и сезонске раднике 

 који су остварилвали приходе у
иностранству?
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УВОД
Сваки држављанин или резидент републике Србије
који је у радном односу има обавезу према држави да
плаћа порез и доприносе, независно од делатности
коју обавља. Међутим, новина која је уздрмала
јавност јесте напрасно доспеће великог броја
решења о ретроактивној наплати пореза на доходак
грађана сезонским радницима и поморцима који су
своје приходе остваривали у иностранству. Многи
доводе у питање законитост ових решења државног
ограна, поготово ако сагедамо чињеницу да је у року
од месец дана донето више од ОСАМ ХИЉАДА
оваквих решења.

Управо ћемо то и раз�аснити у ово� об�ави.

 



КАКАВ ЈЕ НАШ СТАВ?
Уверени смо да држава не сме и не може ретроактивно
наплаћивати нити двоструко опорезивати ни �едно лице,
било оно физичко или правно. Сматрамо да су сезонски
радници и поморци битан елемент економског разво�а
државе  �ер су баш они ко�и доносе стране валуте у нашу
државу. Ово директно утиче на �ачање домаће економи�е.
Тешко �е разумети разлог у вези са решењима ко�и �е донео
државни орган. Овакви акти иду на штету грађана и 
 радника ко�и месецима мукотрпно обавља�у разне послове
и не виђа�у сво�е породице како би зарадили сво�у кору
хлеба. Драконске мере ко�е ставља�у поморце и сезонске
раднике у дужничко ропство иду само на штету државе �ер
овим лицима ускраћу�е право на рад, а самим тим држава
бива ускраћена за стране девизе ко�и су ови радници до
сада доносили у државу.

Ово �е, по нашем мишљењу, до сада незабележен пример
’’Правне аутофаги�е’’



ЗАШТО СЕ ОВО
ДЕШАВА?

Иако �е мало неумесно на овако груб начин коментарисати
тренутна дешавања, поготово што �е реч о осетљиво� теми. Једини
логички закљулак ко�и се може извести на основу недавних
дешавања �есте намера државних органа да на штету грађана пуни
буџет. Сматрамо да �е битно имати �асан и чврст став када �е у
питању заштита права како наших кли�ената, тако и оштећених
грађана. Канцелари�а Стамболић ова� подвиг тумачи као
мехаханизам државног апарата да застрашивањем неуких странака
неосновано наплати непосто�еићи порез. Држава �е свесна да неуке
странке  нема�у правничког знања да сами изведу закључак о
незаконитости оваквих решења или иду лини�ом мањег отпора �ер
се бо�е упуштања у судски поступак. Због овога, на жалост, у
великом бро�у случа�а држава  успева у наплати наметнутог пореза. 



ДА ЛИ СУ ОВА РЕШЕЊА
ЗАКОНИТА?

АПСОЛУТНО НЕ! Сваки брод који плови међународним водама
мора носити засатсву неке државе на себи. То значи да је
пловило под јурисдикцијом¹ те државе. Другим речима, закони
државе чију заставу брод носи се на том пловилу примењују,
укључујучи радно и пореско право. То значи да лице које ради на
броду технички  ради у иностранству¹. Ово значи да Република
Србија не сме двоструко опорезивати лица која су приходовала и
уредно измиривала пореске пореске обавзе под јурисдикцијом
друге државе. Дакле право на наплату пореза у овом случају је
ван јурисдикције Републике Србије. 

 

¹Јурисдикција  - Границе или територија у оквиру које се власт може вршити 
Пример: Устав републике Србије као и њени закони и подзаконски акти важе на
територијама Републике Србије. Другим речима, јурисдикција јесте подручије над
којим се и у којим границама може применити закон. На пример, Кривични законик
Републике Србије се не може применитиу Савезној Републици Немчакој.



ДОБИО САМ/ЛА РШЕЊЕ,
ШТА ДА РАДИМ?

Рок за жалбу тече од датума пријема решења. (Дакле не од датума на врху
решења где пише када је решење донето, већ од тренутка када примите
репшење¹) Иако су бројни медији ЛАЖНО извештавали да жалба на ово решење
не одлаже извршење², ова информација је неистинита.

Саветујемо вас да на одмах по пријему решења упишете датум пријема јер од
тада тече  законски  ток за улагање жалбе. Овај рок је стриктан и у случају да
пропустите да у законском року уложите жалбу, суд ће је одбацити као 
 НЕБЛАГОВРЕМЕНУ. Саветујемо вас да сву документацију коју поседујете,
одмах по приспећу решења, попут уговора о раду, платну листу, потврду о
плаћеним таксама и осигурању и сл. хитнио прибавите одмах по доспећу
решења.  А потом се  што пре консултујете са адвокатом који ће вас детаљно
упознати о току поступка овакве природе и посаветовати вас о томе коју је
радњу најбоље предузети.

²Жалба ко�а одлаже извршење има суспензивно де�ство, ово
значи да се поступак одлаже све док се не одлучи по жалби.¹пример дела решења са датумом



КАКВЕ СУ ШАНСЕ ЗА УСПЕХ
УКОЛИКО СЕ ЖАЛИМ.

Уколико сте сачували документа која потврђују жалбене наводе (уговор о
раду, платну листу, потврду о плаћеним таксама и осигурању и остало) 
 вероватноћа за успех у оваквим споровима је готово па извесна.  Мимо тога,
као што смо претходно навели, један од основних  постулата у праву јесте
забрана ретроактивне примене прописа¹. Лаички речено, порески орган
нема законских овлашћења да донесе решење са ретроактивним
потраживањем, па би жалба на овкво решење морала бити и усвојена.
Сматрамо да је пореска управа, доношењем оваквих решења, злоупотребила
своја овлашћења као државни орган. Оваква решења су противна не само
Закону о пореском поступку и пореској администрацији, већ и  Уставу
Републике Србије као и правима зајемченим Европском конвенцијом о
људским правима. Ценећи наведено, уколико се ’’порески обвезник’’ одлучи
да се супротстави пореском органу и уложи жалбу, сматрамо да уз адекватну
правну помоћ, изгледи за позитиван исход  жалиаоца  изузетно високи.

¹Retroaktivna primena predstavlja izuzetak od principa da
pravne norme ne mogu imati povratnu snagu. Davanje
povratne snage pravnim normama i aktima nije opravdano
jer se time stvara neizvesnost kod građana.



СТРОГО ВАС САВЕТУЈЕМО да на сопствену иницијативу покрећете жалбени
поступак искључиво АКО НЕМАТЕ ДРУГУ АЛТЕРНАТИВУ.

На жалост, реалност је таква да нису сви таквог материјалног стања да приуште
себи адвоката. Наша канцеларија је увек на страни обезправљених и социјално
угрожених лица. Непрестано улажемо енергију и огромне напоре да пружимо
правну заштиту социјално угроженим лицима. Мотивисани овом чињемицом,
одлучили смо и уложили огромне напоре да креирамо универзални образац
жалбе на спорно решење као и пропратне акте  о коме смо  у овој објави
дискутовали. Образац је темељан, разумљив али и поједностављен са циљен да се
лица која нису правничке струке боље упознају са овом материјом и својим
правима.. Искрено се надамо да ће вам бити од користи. 

Међутим:

 
 

ШТА ДА РАДИМ АКО НЕМАМ ДА ПЛАТИМ
АДВОКАТА?

Овом об�авом смо само ’’загребали површину’’матери�е ко�а �ако комплексна и може се
окончати неповољноо по вас без адекватне правне помоћи. 

Више о образцу на следећем сла�ду

 



ТУ СМО ДА ПОМОГНЕМО
Скенирањем QR кода или приступом на линк можете
приступити образцу жалбе и документима који смо
припремили за Вас. Сајт ће редовно бити ажуриран и
сталnо ћемо додавати нове корисне информације како
бисте били у току са најновијим дешавањима. Тако да
будите у току!

Уколико имате каквих питања или неодумица у вези са
овом објавом, не оклевајте да нас контактирате директно
путем наше инстаграм странице или  путем електронске
поште. Биће нам задоволјаство да одговоримо на сва 
 питања. Наша имејл адреса је: stambolic.z.milan@gmail.com

https://bit.ly/zalba-primer



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Аутор текста:
Милан Стамболић
Адв. Приправник из Ниша
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Садржај овог рада је информативног карактера


