
 
 На пснпву шлана 11.Закпна п услпвнпм птпису камата и мирпваоу ппрескпг дуга 
(„Сл.гласник РС“ бр.119/12), шлана 60.а у вези са шланпм  6.Закпна п финансираоу лпкалне 
сампуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12) и шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија 
(„Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 8/09 и 7/011), Скупщтина ппщтине Курщумлија на 
седници пдржанпј дана  15.11.2013.гпдине дпнела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 

ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

 Овпм Одлукпм пдређују се услпви, пбим и ппступак птписа пбрашунате а не плаћене 
камате на пбавезе кпје су дпспеле за плаћаое  дп 31.12.2013.гпдине (у даљем тексту: камата) 
пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. 
 

Члан 2. 
 Изрази упптребљени у пвпј пдлуци имају следеће знашеое: 

1) ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК је физишкп лице, предузетник пднпснп правнп лице кпје на 
дан 31.12.2013.гпдине има дпспеле а не плаћене пбавезе пп пснпву извпрних 
јавних прихпда; 

2) ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ су извпрни јавни прихпди кпје утврђује, наплаћује и кпнтрплище 
јединица лпкалне сампуправе на пснпву Закпна и пдлука Скупщтина јединице 
лпкалне сампуправе; 

3) ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ДУГ је дуг пп пснпву ппреских пбавеза дпспелих за плаћаое 
закљушнп са 31.12.2013.гпдине; 

4) КАМАТА је изнпс пбрашунате камате на главни ппрески дуг; 
5) ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ су пбавезе пп пснпву извпрних јавних прихпда кпје перипдишнп 

дпспевају за плаћаое у смислу Закпна п ппрезима на импвину, Одлуке п накнади 
за кприщћеое грађевинскпг земљищта и Одлуке п лпкалним кпмуналним таксама 
ппшев пд 01.јануара 2013.гпдине; 

6) НАДЛЕЖНИ ОРГАН је Опщтинска управа Курщумлија, Одељеое за лпкалну ппреску 
администрацију бучет и финансије. 

 
Члан 3. 

 Правп на птпис камате пп пснпву лпкалних јавних прихпда из шлана 1.пве пдлуке 
пстварује сваки ппрески пбвезник кпји измири главни дуг и дпспеле текуће пбавезе закљушнп 
са 31.12.2013.гпдине. 
 

Члан 4. 
 Акп се главни ппрески дуг измири дп 31.12.2013.гпдине надлежни прган птписаће 
камату ппрескпм пбвезнику кпји је на дан 31.12.2013.гпдине кап неизмирену пбавезу имап 
самп камату а кпји нема текуће пбавезе. 
 

Члан 5. 
 Правп на птпис камате утврђује се рещеоем Опщтинске управе, надлежнпг Одељеоа 
за лпкалну ппреску администрацију, бучет и финансије. Правп на птпис пствариће ппрески 
пбвезници кпји ппднесу захтев са дпказпм п измиреним пбавезама закљушнп са 
31.12.2013.гпдине. 
 Одељеое из става 1.пвпг шлана впди евиденцију п пствариваоу права у складу са пвпм 
пдлукпм и стара се п оенпм спрпвпђеоу. 
 



Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија. 
 
 
 Брпј: I-02-167/013 
 У Курщумлији, 15.11.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
             Горан Бојовић,проф. 


