На основу члана 11. Закона о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Службении
гласник РС“, број 119/12), члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службении гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), Закључка Владе Републике
Србије 05 Број: 43-1688/2013 од 28.02.2013. год. и члана 37. став 1. тачка 33. Статута општине
Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12 и 70/12),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 16.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ
И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
Члан 1.
У Одлуци о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Службени лист града
Ниша“, број 6/2013), врше се следеће измене:
Члан 5. мења се и гласи:
„ Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако текуће обавезе
доспеле за плаћање почев од 01. новембра 2012. године плати најкасније до 31. марта 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање главног пореског дуга дужан је да
редовно плаћа текуће обавезе.“
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Пореском обвезнику који изврши уплату главног пореског дуга у целости, извршиће се
отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате по
истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате
по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта
2013. године.
Отпис камате као и обавезе из става 1,2, и 3. овог члана, врши Општинска управа општине
дољевац-Пореско одељење по службеној дужности.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године, као неизмирену обавезу имао
само камату, а који до 31. марта 2013. године измири текуће пореске обавезе надлежни орган по
службеној дужности отписује камату“.
Члан 3.
У свему осталом Одлука остаје неизмењена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службени лист града Ниша“,
а примењивће се од 01.01.2013. године.
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