
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.10.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу 
одређених изворних прихода Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених 
изворних прихода Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Снежана Јовановић, начелник Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
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Датум: 22.10.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

                            Н а ц р т  
 



  На основу члана 52. Закона о изменама и допунама Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 53/10) и члана 
37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), Скупштина 
Града Ниша на седници одржаној дана _________ 2010. године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених 

изворних прихода Града Ниша 
 
 

Члан 1. 
 
 
  Овом одлуком уређују се услови, обим и поступак отписа обрачунате 
а неплаћене камате на обавезе које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. 
године (у даљем тексту: камата) по основу изворних прихода Града Ниша, и то: 

1) порез на имовину; 
2) локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору; 
3) накнаде за коришћење грађевинског земљишта. 

 
 

Члан 2. 
 
 
Право на отпис камате на обавезе по основу изворних прихода из 

члана 1. ове одлуке (у даљем тексту: обавезе), врши се подносиоцу захтева – 
резиденту Републике Србије, који је: 

1) на прописане уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси захтев за 
отпис камате и споредна пореска давања по основу тих обавеза, 
осим камате, доспелих за плаћање до 31. децембра 2009. године; 

2) на прописане уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни дуг по 
основу обавеза из члана 1. ове одлуке за које подноси захтев за 
отпис камате и споредна пореска давања, доспелих за плаћање од 
01. јануара 2010. године до дана подношења захтева. 

 
  Отпис камате за обавезе из члана 1. ове одлуке неће се вршити 
обвезницима код којих је покренут поступак принудне наплате.  
 
 



Члан 3. 
 
 

  Право на отпис камате на обавезе по основу јавних прихода из члана 
1. ове одлуке остварује се на основу захтева обавезника, који се подноси по 
испуњењу услова из члана 2. ове одлуке, најкасније до 31. децембра 2010. године. 
  Уз захтев се подноси документација из које произилази да су 
испуњени прописани услови за отпис камате. 
  Садржину и образац захтева из става 1. овог члана ближе уређује 
начелник управе надлежне за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
Града Ниша. 
  Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из члана 1. ове одлуке управи 
надлежној за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града Ниша. 
   
 

Члан 4. 
 
 

  Подносиоцу захтева који је испунио услове из члана 2. ове одлуке 
отписаће се камата по основу обавеза које је уплатио најкасније до 31. децембра 
2010. године. 
 
 

Члан 5. 
 
 
  Право на отпис камате утврђује се решењем управе надлежне за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града Ниша. 
   
 
 

Члан 6. 
 
 

  Пропис из члана 3. став 3. ове одлуке начелник управе надлежне за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града Ниша донеће у року од 
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 7. 
 
 



  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
Број: ______________ 
У Нишу, _______ 2010. годину 
             
                 ПРЕДСЕДНИК 
 
           проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 
I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
  Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 
52. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Службени гласник РС", број 53/10), којим је прописано да 
јединице локалне самоуправе могу својом одлуком  у 2010. години уредити 
другачије услове и начин одлагања плаћања и отписа камате на порески дуг по 
основу изворних јавних прихода доспеле до 31. децембра 2009. године и која до 
краја 2010. године није плаћена. 
 
II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
  Доношење ове одлуке има за циљ да се олакша обвезницима изворних 
прихода Града Ниша (правним и физичким лицима) да измире обавезе из ранијих 
периода на тај начин да им се изврши отпис обрачунате а неплаћене камате 
доспеле до 31. 12. 2009. године, за порез на имовину, локалне комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору и накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта. Услов за отпис камате је да обвезници по основу наведених изворних 
прихода Града Ниша измире главни дуг и споредна пореска давања, осим камате, 
доспела за плаћање на дан 31. 12. 2009. године, као и главни дуг и споредна 
пореска давања доспела за плаћање од 01. јануара 2010. године до дана 
подношења захтева. 
  Преузимањем администрирања изворних прихода Града Ниша од 
стране локалне пореске администрације од 01. 01. 2008. године затечена су 
значајна дуговања по основу изворних прихода за које се предлаже отпис камате, 
како за главни дуг, тако и за камату. У многим случајевима код појединих 
обвезника износ дуговане камате превазилазио је износ главног дуга. Овакво 
стање проузроковано је изузетно виском стопом камате за неблаговремено 
плаћање јавних прихода прописане чланом 75. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, која је обрачунавана по стопи једнакој годишњој 
есконтној стопи централне емисионе банке увећаној за 15 процентних поена, 
применом комфорне методе обрачуна, као и обрачунавањем камате на камату. 
Осим тога и редослед намирења приликом уплате обавеза по основу јавних 
прихода доприносио је увећању камате, јер су се најпре намиривани трошкови 
наплате, казне, камате и на крају износ главне обавезе, како је то прописано 
одредбама члана 70. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
  Најновијим изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 53/10) извршене су веома 
битне измене које се тичу камате и које су битно смањиле стопу камате за 



неблаговремено плаћене јавне приходе. Тако је уместо есконтне стопе за обрачун 
камате уведена референтна каматна стопа увећана за 10 процентних поена уместо 
15 како је то било прописано раније одредбама члана 75. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији. Такође је промењен редослед намирења у 
распоређивању уплаћених износа по основу обавеза за јавне приходе на тај начин 
што се распоред уплаћеног износа врши по редоследу: износ главне обавезе, 
камата и трошкови наплате, а што је прописано одредбама члана 70. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 
 
III – ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОДРЕДБИ 
 
  У члану 1. прописано је да се отпис обрачунате а неплаћене камате 
односи на обавезе које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. године по 
основу изворних прихода Града Ниша и то: пореза на имовину, локалне 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и накнаде за 
коришћење градског грађевинског земљишта, које администрира Управа за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
  У члану 2. дефинисани су услови, које обвезници наведених изворних 
прихода, треба да испуне да би се остварило право на отпис камате. Ти услови 
подразумевају да се на прописане уплатне рачуне наведених изворних јавних 
прихода уплати главни дуг и споредна пореска давања осим камате, са стањем на 
дан 31. 12. 2009. године, као и главни дуг и споредна пореска давања доспела за 
плаћање од 01. јануара 2010. године до дана подношења захтева. 
  У члану 3. прописан је начин и поступак за остваривање права на 
отпис камате. Ради остваривања права на отпис камате подноси се захтев са 
документацијом, којом се потврђује да су испуњени прописани услови за отпис 
камате. 
  Захтев са пратећом документацијом подноси се, управи надлежној за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Града Ниша, на прописаном 
обрасцу, чију садржину прописује начелник ове управе. 
  У члану 4. прописан је рок за плаћање главног дуга да би се 
приступило отпису камате, а то је 31. 12. 2010. године. 
  У члану 5. је прописано да се о отпису камате одлучује решењем 
управе, као пореским управним актом. 
  У члану 6.  је прописано да је начелник управе дужан да образац 
захтева за отпис камате донесе у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
  У члану 7. предвиђено је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 
 
 
IV – ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ 



 
  Оваквом подстицајном мером очекује се да се може остварити 
значајна наплата главног дуга до краја 2010. године по основу свих изворних 
прихода буџета Града Ниша, за које се врши отпис камате. На тај начин допринело 
би се побољшању ликвидности буџета Града Ниша, а добар део дуговања 
обвезника изворних прихода Града Ниша би се измирио и учинио наплативим. 
  Истовремено се може очекивати да ће оваква мера допринети 
побољшању фискалне дисциплине у наредном периоду редовним измиривањем 
обавеза од стране правних и физичких лица која ће бити растерећена отписаном 
каматом. 
 
V – СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
  За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање додатних 
средстава из буџета Града Ниша. 
   
 
 

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 

                НАЧЕЛНИК 
 

         Снежана Јовановић 
 


