
На основу члана 2а, чл. 73-76.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС“ бр. 80/02...15/16), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе  

(„Службени гласник РС“,  бр.62/06…95/2015), чл 2. и 3. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања 

пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 53/03...71/05) и члана 37. став1. тачка 14. Статута општине 

Дољевац („Службени лист Града Ниша“,  број 69/08, 89/10, 14/12,32/12,70/12, 57/13, 9/14,26/15  и 99/15), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  21.04.2016. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ 

ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се начин поступања Општинске управе општине Дољевац - Пореског 

одељења и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате. 

 

Члан 2. 

Право на одлагање плаћања дугованог пореза имају сви порески обвезници - правна лица, 

предузетници и физичка лица, за све врсте јавних прихода које администрира Општинска управа 

општине Дољевац – Пореско одељење, укључујући и споредна пореска давања: камате по основу 

неплаћеног пореза и трошкове  поступка принудне наплате. 

 

Члан 3. 

 Одлагање плаћања дугованог пореза може се одобрити једнократно и на рате, али најдуже 

до 60 месеци, за дуговани порез највише до износа од 2.000.000 динара, који у себи не садржи камату за 

тај дуг. 

Члан 4. 

Затев за одлагање плаћања дугованог пореза ( у даљем тексту: затев) порески обвезник може  

поднети само једном,и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула  2016. године. 

Захтев могу поднети порески обвезници који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000 

динара и у себии не садржи камату,а који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године и као такав 

евидентиран у пореском рачуноводству  Општинске управе општине Дољевац – Пореског одељења, 

укључујући и пореске обвезнике којима је Пореско одељење по службеној дужности поништило 

споразум, односно укинуло решење о одлагању плаћања дугованог пореза до 4. марта 2016. године, као и 

порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза и којима преостали 

наплаћени дуговани порез не прелази 2.000.000 динара у себи не садржи камату. 

До дана подношења захтева, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле за 

плаћање до 4. марта 2016. године и о томе пружи доказ приликом подношења захтева. 

Од дана подношења захтева до дана доношења решења порески обвезник је дужан да измири све 

текуће обавезе доспеле у том периоду, најкасније у року од  30 дана од дана достављања решења, уз  

обрачунату камату на тај дуг. 

Члан 5. 

 Одлагање плаћања дугованог пореза може се одобрити само ако дужник испуњава услове из 

члана 2  Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга. 

 



Члан 6. 

Право на одлагае плаћања дугованог пореза, без давања средстава обезбеђења, има порески 

обвезник ако му дуговни порез који у себи не садржи камату износи и то: 

1) За правно лице и предузетника – до 1.500.000,00 динара 

2) За физичко лица до 200.000,00 динара. 

Пореском обвезнику коме дуговани порез, прелази износ прописан ставом 1. овог члана, у  

поступку одлучивања о средству обезбеђења опредељује се средство обезбеђења које одговара 

износу дугованог пореза изнад износа прописаног ставом 1. овог члана, у који се урачунава и 

износ припадајуће камате на тај део дуга. 

 

Члан 7. 

 Поступак за одлагање дугованог пореза покреће се само на основу писменог и 

образложеног захтева пореског обвезника – дужника који се подноси Општинској управи општине 

Дољевац – Пореском одељењу. 

Затев за одлагање плаћања дугованог пореза ( у даљем тексту: затев) порески обвезник може  

поднети само једном и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула  2016. године. 

 

Члан 8. 

 Подносилац захтева, порески дужник обавезан је да пре подношења захтева Општинској 

управи општине Дољевац – Пореском одељењу, усагласи стање дугованог пореза по врстама јавних 

прихода чије одлагање тражи. Након усаглашаваања сачињава се записник, који потписује подносилац 

захтева – порески обвезник и овлашћено лице Пореског одељења. 

 

Члан 9. 

Од дана подношења захтева до дана доношења решења, односно споразума о плаћању дугованог 

пореза, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле у том периоду, најкасније у 

року од 30 дана од дана достављања решења, односно закључења споразума о плаћању дугованог пореза, 

уз обрачунату камату на тај дуг, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску 

администрацију. 

Члан 10. 

О одлагању плаћања дугованог пореза, одлучује председник општине Дољевац, или лице које он 

овласти. 

Члан 11. 

Пореско одељење  решењем, односно споразумом о одлагању плаћања дугованог пореза, 

одобрава пореском обвезнику одлагање плаћања дугованог пореза најдуже до 60 месеци. 

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза одређивање броја рата за одлагање 

дугованог пореза врши се на основу висине износа дугованог пореза чије одлагање се тражи, као и 

економске способности пореског обвезника у погледу могућности редовног измиривања текућих обавеза 

и месечне рате одложеног дугованог пореза, али тако да број месечни рата износи за: 

 

1) Правно лице: 

- До 100.000 динара дугованог пореза – највише 30 рата; 

- Од 100.001 динара до 500.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата; 

- Од 500.001 до 1.000.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата; 



- Преко 1.000.000 динара дугованог пореза  – највише 60 рата; 

 

2) Предузетника: 

- До 100.000 динара дугованог пореза – највише 30 рата; 

- Од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата; 

- Од 200.001 до 300.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата 

- Преко 300.000 динара дугованог пореза – највише 60 рата 

 

3) Физичко лице; 

- до 50.000 дугованог пореза – највише 30 рата; 

- од 50.001 до 100.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата; 

- од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата; 

- преко 200.000 динара дугованог пореза  – највише 60 рата; 

 

Члан 12. 

 У периоду плаћања дугованог пореза, до исплате тог дуга у потпуности, порески обвезник 

је дужан да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате утврђене решењем Општинска 

управа општине Дољевац – Пореског одељења, односно споразумом о плаћању дугованог пореза и у том 

периоду се обрачунава камата на дуговани порез по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне 

банке Србије. 

Члан 13. 

Пореском обвезнику који редовно измирује рате дугованог пореза, укључујући и текуће обавезе у 

складу са законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по 

истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности. 

У случају када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза исплати дуговани 

порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 

Ниша“, а примењиваће се од 01.04.2016. године. 
 
 

Број: 43-15 

У Дољевцу, 21.04.2016.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

 

Томислав Митровић 
 
 
 


