
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 08.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог  одлуке о измени Одлуке  о условном отпису камата и 
мировању пореског дуга.

II Предлог  одлуке о измени Одлуке  о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга 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  Миљан Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије,  изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

              

Број: 343-2/2013-03
У Нишу, 08.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



       На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга 
(''Сл.гласник  РС'',  бр.119/12),  члана  60.  а  у  вези  са  чл.  6.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  (''Сл.гласник  РС''.  бр.62/06,  47/11  и  93/12),  члана  43.  став  3. 
Закона о Влади а у вези са закључком број 43-1688/2013 (''Сл.гласник РС'', бр. 55/05, 
71/05-исправка,  101/07,  65/08,  16/11,  68/12-УС и  72/12),  и  члана  37.  Статута  Града 
Ниша (''Службени листа Града Ниша'', бр.88/2008),

     Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________  доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА

И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.

         У Одлуци о условном отпису камата и мировању пореског дуга (''Службени 
лист Града Ниша'', бр. 109/2012) члан 5.  мења се и гласи:

„Члан 5.
        Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга, ако 
обавезе  доспеле  за  плаћање,  почев  од  1.  новембра  2012  године  плати 
најкасније до 31. марта 2013. године.
        Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, 
дужан је да од 1. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе, осим 
обавеза доспелих за плаћање из става 1. овог члана за које је рок плаћања 31. 
март 2013. године.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Града Ниша''.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                      Проф. др. Миле 
Илић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ

          Правни основ за доношење ове одлуке је члан 11. Закона о условном 
отпису  камата  и  мировању  пореског  дуга,  према  којем  Скуштина  јединице 
локалне самоуправе може утврдити право на условни отпис камата и мировање 
пореског  дуга  за  локалне  јавне  приходе,  под  условима  пропосаним  истим 
законом,  члан  60.  а  у  вези  са  чланом  6.  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе,  којима је утврђена надлежност јединице локалне самоуправе за 
утврђивање, наплату и контролу њених изворних прихода, члана 43. Став 3. 
Закона о Влади према којем је Влада Републике Србије донела закључак број 
45-1688/2013  којим  је  померен  рок  за  уплату  текућих  доспелих  обавеза  по 
основу  јавних  прихода  из  Закона  о  условном  отпису  камата  и  мировању 
пореског дуга, и члан 37. Статута града Ниша према којем Скупштина града, у 
складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Разлози за доношење

        Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби стварања 
правног  основа  за  отпис  обрачунате   а  неплаћене  камате,  уз  испуњење 
прописаних услова, за обавезе по основу одређених локалних јавних прихода 
које  су  доспеле   до  31.  октобра  2012.  године,  као  и  за  мировање  главног 
пореског дуга.
       Пореским обвезницима се омогућава да све текуће обавезе по основу 
одређених локалних  јавних  прихода,  које  су  доспеле од  01.  новембра 2012. 
године измире најкасније до 31.03.2013. године и да се све уплате извршене до 
овог  рока  сматрају  као  измирење  текућих  обавеза,  па  самим  тим  могу  да 
користе права из Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга, 
под условом да у наредном периоду текуће обавезе благовремено измирују.
        Иако  оваква  мера  значи  одређени  губитак  у  локалним  јавним 
приходима,сматра се да је довољно стимулативна за фискално растерећење 
по основу локалних јавних прихода из предходног периода, и стварање услова 
за  развој  привреде  и  предузетништва,  као  и  за  бржу  и  ефикаснију  наплату 
заосталих дугова.
       Очекује се да ће оваком мером бити омогућено пореском обвезницима да 
искористе  право  на  отпис  камате  и  мировање  гланог  пореског  дуга  и 
избегавање плаћања локалних јавних прихода.



Економски ефекти

           На основу података из пореске евиденције Управе за финасније, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, економски ефекти спровођења 
Одлуке  о  условном  отпису  камата  и  мировању  пореског  дуга  су  повећање 
степена  наплате  текућих  обавеза  по  ком  основу  је  наплаћено  55.000.000 
динара,  а  право  по  овом  основу  је  искоритило  око  14.500  обвезника. 
Продужењем рока за наплату очекује  се и одазивање већег броја обвезника 
који  нису  искористили  одлуком  утврђено  право  ,  као  и  повећана  наплата 
локалних јавних прихода.

Извршилац одлуке

За извршење ове одлуке надлежна је Управа за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке, одсек за утврђивање, наплату и контролу 
изворних прихода локалне самоуптаве.

Извори средстава потребни за реализацију

За реализацију ове Одлуке није потребно обезбедити средства у буџету Града 
Ниша.

Оправдани разлог за хитно ступање на снагу Одлуке

Одредбом члана  2. предложене Одлуке утврђује се ступање на снагу наредног 
дана  од дана објављивања, а због тога што је рок за примену исте кратак, па је 
неопходно хитно поступање, чиме би се постигао већи обухват обвезника који 
би могли остварити предвиђена права.

Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке

НАЧЕЛНИК

Миљан Стевановић



ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 5. ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И 
МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

Члан 5.

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако 
обавезе  доспеле  за  плаћање,  почев  од  01.  новембра  2012.  године  до  31. 
децембра 2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, 
дужан је да од 01. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.


