
 

Број: I-ОП-1-378/16 

Дана: 11. aвгустa 2016. године 

НОВИ САД 

 

 

 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман након спроведеног поступка по 

притужби З. Т. из С., у складу са чланом 42 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о 

Покрајинском заштитнику грађана (''Службени лист АП Војводине'', бр. 37/2014, 40/2014 – 

испр. и 54/2014) Пореској управи Филијала Сента упућује следеће 

 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 

  

I Пореска управа Филијала Сента учинила је неправилност у раду, јер је 

Решењем број 231-433-02-00695/2016-И2С06-228/5 од 28.06.2016. године одбила захтев 

подносиоца притужбе за повраћај више уплаћених средстава на име доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање из разлога што су предметне уплате извршене са 

позивом на број одобрења који у структури садржи ПИБ, иако је неспорно да је сам 

подносилац притужбе извршио уплату, те да је уплату доприноса за исти период 

накнадно извршио и обвезник плаћања А.Д. ''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају.   

II Чињеница да су уплате извршене са позивом на број одобрења који у 

структури садржи ПИБ не може бити разлог за одбијање захтева подносиоца притужбе 

за повраћај уплаћених средстава, будући да уплате нису извршене у корист А.Д. 

''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају, него у корист Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

III Покрајински заштитник грађана – омбудсман је става да су се стекли 

услови да Пореска управа Филијала Сента изврши повраћај уплаћених средстава 

подносиоцу притужбе, будући да је неспорно да су доприноси за пензијско и инвалидско 

осигурање за подносиоца притужбе за период од 16.03.2010. до 31.12.2010. године и од 

01.01.2011. до 06.05.2011. године два пута уплаћени. 

IV Потребно је да Пореска управа Филијала Сента у року од 15 дана од дана 

пријема овог мишљења обавести Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о 

предузетом.     

V Oво мишљење по уручењу Пореској управи Филијала Сента биће 

објављено на Интернет страници покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.   

     

  

 

 



 

Образложење 

 

 

 Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обратио се З. Т. из С. притужбом на 

рад Пореске управе Филијала Сента, jeр je oдбиjeн њeгoв зaхтeв за повраћај више уплаћеног 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. У притужби наводи да је 2012. године ради 

остваривања права на пензију уместо послодавца А.Д. ''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају Сента 

уплатио доприносе за период од 16.03.2010. до 31.12.2010. и од 01.01.2011. до 06.05.2011. 

године. Наводи да је послодавац накнадно извршио уплату доприноса за предметни период, 

о чему је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Покрајински фонд за 

пензијско и инвалидско осигурање Филијала Сента  издао Потврду број 39-ДО-27837 од 

07.06.2016. године. Истиче да се Пореској управи Филијала Сента обратио захтевом за 

повраћај више уплаћеног доприноса и доставио на увид наведену потврду Фонда за ПИО, 

али да је његов захтев одбијен. У прилогу притужбе доставио је копије доказа о обрачуну 

неуплаћених доприноса, доказа да је предметне доприносе уплатио и наведене потврде 

Фонда за ПИО. Накнадно је доставио копију решења којим је његов захтев одбијен.       

 Поступајући по притужби Покрајински заштитник грађана прибавио је изајшњење 

Филијали Сента о наводима притужбе. 

 У изјашњењу се наводи да је поводом захтева подносиоца притужбе за повраћај 

уплаћених средстава Филијала донела Решење број 231-433-02-00695/2016-И2С06-228/5 од 

28.06.2016. године којим се захтев одбија као неоснован. Против овог решења подносилац 

притужбе је дана 07.07.2016. године изјавио жалбу, која је достављена на даље поступање 

Пореској управи Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад. Истиче се да је 

Филијала поступила у складу са одговором Регионалног одељења за наплату и пореско 

рачуноводство Нови Сад у којем се наводи да је неопходно да се захтевом за повраћај 

уплаћених средстава обрати бившем послодавцу за кога су извршене уплате, будући да су 

уплате извршене на ПИБ.     

 Увидом у предметно решење утврђено је да се у образложењу, између осталог, наводи 

да су предметне уплате извршене са позивом на број одобрења који у структури садржи 

ПИБ, односно да су уплате извршене на ПИБ 101099296, а не на ЈМБГ пореског обвезника, 

те да порески обвезник може захтевати повраћај више плаћених средстава по основу 

доприноса за ПИО од послодавац за кога је извршио уплату.  

 Увидом у обрачун неуплаћених доприноса за ПИО Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање Филијала Сента од 05.04.2012. године утврђено је да се у њему наводе 

бројеви уплатних рачуна, као и позив на број на које треба извршити уплате. Увидом у 

копије уплатница као доказа о извршеним уплатама утврђено је да је уплатилац предметних 

доприноса подносилац притужбе, што потврђује и Фонд за ПИО Филијала Сента Потврдом 

број 39-ДО-27837 од 07.06.2016. године, којом потврђује и да је обвезник плаћања доприноса 

А.Д. ''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају, накнадно извршио уплату доприноса за исти период за 

који их је уплатио и подносилац притужбе.  

 Имајући у виду утврђене чињенице и околности Покрајински заштитник грађана је 

налази да је неспорно да је подносилац притужбе уплатио доприносе за ПИО уместо 

обвезника плаћања А.Д. ''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају, за период од 16.03.2010. до 

31.12.2010. године и од 01.01.2011. до 06.05.2011. године, што је  касније учинио и обвезник 



 

плаћања, из чега произлази да су доприноси за предметни период два пута уплаћени у корист 

Фонда за ПИО. Сходно наведеном Покрајински заштитник грађана налази да подносилац 

притужбе има право на повраћај уплаћених средстава, будући да је обвезник уплате 

накнадно извршио уплату. Чињеница да је уплата извршена са позивом на број одобрења 

који у структури садржи ПИБ не може бити разлог за одбијање захтева за повраћај 

уплаћених средстава, јер уплате нису извршене у корист обвезника плаћања, већ уместо 

њега, а у корист Фонда за ПИО. Такође, из наведених разлога Покрајински заштитник 

грађана налази да обвезник враћања уплаћених средстава подносиоцу притужбе не може 

бити А.Д. ''ПОЉОПРИВРЕДА'' у стечају, јер би у том случају два пута уплатило исту 

обавезу, с обзиром на то да уплате нису извршене у његову, већ у корист Фонда за ПИО.  

На основу свега изнетог Покрајински заштитник грађана је нашао да су постојале 

неправилности у раду органа управе, те је одлучио да Пореској управи Филијала Сента  

упути мишљење као у изреци.  

  

 

 

 

              ЗАМЕНИЦА 

      ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА  
 

           Анико Ширкова     

 

 

 

 


