
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 8.                                                  Сомбор, 20.08.2010. године                                          Година III 

  
63. Градско веће града Сомбора је, на својој 86. седници, 

одржаној дана 06.08.2010. године, разматрајући тачку дневног реда – 
ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОТПИСУ ДЕЛА ДОСПЕЛОГ 
ПОРЕСКОГ ДУГА ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА, једногласно донело следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Овим Закључком одређују се услови, обим и поступак 
отписа дела доспелог пореског дуга по основу локалних јавних 
прихода, и то: 
- пореза на имовину правних лица уплатни рачун 713122, 
- пореза на имовину физичких лица уплатни рачун 713121, 
- пореза на земљиште правних лица уплатни рачун 711147, 
- таксе на истицање фирме  уплатни рачун 716111, 
- накнаде за коришћење грађевинског  
   земљишта – правна лица  уплатни рачун 714534, 
- накнаде за заштиту животне  
   средине – правна лица  уплатни рачун 714562 
 

2. Отписује се 90% обрачунате камате на дуг по основу 
наведених јавних прихода из тачке 1, а који су доспели за плаћање 
на дан 31.12.2009. године. 

3. Право на отпис дела дуга из тачке 1. овог Закључка 
остварује се на основу захтева обвезника, који се подноси по 
испуњењу прописаних услова, најкасније до 30.11.2010. године. 
Подношење захтева је ослобођено плаћања градске 
административне таксе. 

4. Услов за отпис дела пореског дуга је уплата главног 
дуга и 10% обрачунате камате, доспелих за плаћање на дан 
31.12.2009. године, на прописаним уплатним рачунима локалних 
јавних прихода. 

5. Садржина захтева, као и начин и процедура отписа дела 
пореског дуга утврдиће се посебним правилником о отпису дела 
доспелог пореског дуга који ће донети Градско веће, а на предлог 
одељења надлежног за администрирање локалних јавних прихода у 
року од 8 дана од дана доношења Закључка. 

6. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-125/2010-III  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
Дана: 09.08.2010.год.            Вељко Стојновић, с.р. 
С о м б о р  
 
 
 64. На основу тачке 5. Закључка о отпису дела доспелог 
пореског дуга по основу одређених локалних јавних прихода („Сл. 
лист Града Сомбора“, бр. 8/10), Градско веће Града Сомбора на 
својој седници одржаној  20.08.2010. године, донело је  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОТПИСУ ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОРЕСКОГ ДУГА 

НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником о отпису дела доспелог пореског дуга 
на дан 31.12.2009. године (у даљем тексту: Правилник) уређују се 
питања која се односе на процедуру подношења захтева, пријема и 
поступања по захтеву, израде решења и књижења решења у 
пореском рачуноводству. 

Члан 2. 
 

Порески обвезници који желе да искористе право на отпис 
дела доспелог пореског  дуга на дан 31.12.2009. године дужни су да 
поднесу захтев на обрасцу захтева који ће прописати Одељење 
локалне пореске администрације Градске управе Града Сомбора (у 
даљем тексту: Одељење). 

Члан 3. 
 

Порески обвезници дужни су да уз уредно попуњен захтев 
приложе доказе о уплати износа главног дуга и 10% камате који 
доспели на дан 31.12.2009. године. 
Захтев се предаје у два примерка, преко писарнице Градске управе. 
 

Члан 4. 
 

Одељење води посебну евиденцију о примљеним 
захтевима, укупном износу уплаћеном по поднетим захтевима и 
укупном отписаном износу. 

Члан 5. 
 

Отпис дела доспелог пореског дуга по основу одређених 
локалних јавних прихода на дан 31.12.2009. године врши се на 
основу решења које доноси начелник Одељења. 

 
Члан 6. 

 
Решењем о отпису се утврђује право пореског обвезника 

на отпис дела доспелог пореског дуга по основу одређених локалних 
јавних прихода. 
Жалба на решење се подноси у року од три дана од дана пријема 
решења. 

Члан 7. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу Града Сомбора“.               
                         
РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 43-6/2010-II                               ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 20.08.2010.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р  

 
Р.бр.    _____    _____ Акта  Градског већа____                   Бр./Стр. 
63. Закључак ....................................................................................8/120 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840- 
25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 

 
 


