На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), члана 52. став 2. Закона о
изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник Републике Србије“, број 53/10) и члана 60. а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/06), Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра
2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ДУГА, ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА
ДУГА И ОТПИСА КАМАТЕ НА ПОРЕСКИ ДУГ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА ДОСПЕЛИХ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ
I

УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овом одлуком се уређују услови и начин плаћања дуга, одлагања плаћања
дуга и отписа камате на порески дуг по основу изворних јавних прихода који
припадају Граду Новом Саду, доспеле до 31. децембра 2009. године, а који до
краја 2010. године нису наплаћени (у даљем тексту: порески дуг), и то:
1. порез на имовину правних лица,
2. порез на имовину физичких лица,
3. локалне комуналне таксе које наплаћују градске управе Града Новог
Сада и
4. накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
II

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ДУГА И ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГА
Члан 2.

Порески дуг из члана 1. ове одлуке може да се одложи једнократно, или на
рате, али најдуже до 12 месеци, под условом да на дан подношења захтева за
одлагање прелази износ од 500.000 динара.
Порески дужници чији је порески дуг мањи од износа из става 1. овог члана
могу да одложе његово плаћање у складу са Законом.
Члан 3.
Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се на основу писаног
и образложеног захтева пореског дужника.
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Члан 4.
Захтев из члана 3. ове одлуке, подноси се градској управи надлежној за
редовну наплату изворног јавног прихода по основу ког се тражи одлагање
плаћања (у даљем тексту: надлежна градска управа) и у захтеву се предлаже
средство обезбеђења наплате у складу са законом, које не може бити мање од
пореског дуга.
Члан 5.
О захтеву из члана 3. ове одлуке, решава Градоначелник Града Новог
Сада (у даљем тексту: Градоначелник), или лице које он овласти, на основу
писаног предлога надлежне градске управе.
Градоначелник може одобрити плаћање дуга једнократно или на рате, као
и одобрити из којих од предложених средстава обезбеђења ће се порески дуг
најефикасније наплатити.
Одлагање плаћања дуга врши се закључивањем споразума између
надлежне градске управе и пореског дужника.
Члан 6.
Изузетно, на захтев дужника порески дуг из члана 1. ове одлуке може се
измирити, осим плаћањем новчаног износа о доспелости, и на други начин
(конверзијом дуга у покретну или непокретну имовину дужника, хартије од
вредности и слично), уколико измирење дуга на тај начин није у супротности са
интересима Града.
Споразумом између надлежне градске управе и пореског дужника
регулисаће се на који други начин ће се измирити дуг, да ли ће се дуг измирити у
целости или делимично.
Споразум ће се закључити након прибављања претходне сагласности
Скупштине Града Новог Сада.
III

ОТПИС КАМАТЕ
Члан 7.

Отпис камате у складу са овом одлуком врши се, без подношења посебног
захтева, обвезнику за кога надлежна градска управа располаже доказима да је на
прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу
обавеза из члана 1. ове одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза
осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године.
Отпис камате под условима из става 1. овог члана извршиће се и обвезнику
коме је одобрено одложено плаћање, односно обвезнику код кога је покренут
поступак принудне наплате за обавезе из члана 1. ове одлуке.
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Члан 8.
Изузетно од одредби члана 7. став 1. ове одлуке, отпис камате извршиће
се по поднетом захтеву обвезника – правног лица код кога је покренут поступак
приватизације, реструктурирања, стечаја и ликвидације.
Члан 9.
Обвезнику који је испунио услове из члана 7. и 8. ове одлуке отписаће се
100% камате ако је уплату главног дуга доспелог до 31. децембра 2009. године,
извршио најкасније до 31. децембра 2010. године.
Члан 10.
Право на отпис камате утврђује се решењем надлежне градске управе, у
складу са законом и овом одлуком.
Надлежна градска управа води евиденцију о остваривању права у складу
са овом одлуком и стара се о спровођењу ове одлуке.
IV

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Новог Сада“.
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