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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и 

члана 85. став 1. Статута општине Бољевац („Сл.лист 

општине Бољевац“, број 1/2008), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 31. 12. 2012. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке о организацији Општинске управе 

 

Члан 1. 

 Мења се члан 2. Одлуке о измени Одлуке о 

организацији општинске управе број  

06-107/2012-I/5 од 14. 06. 2012. године, и сада гласи: 

 У Општинској управи унутрашње организационе 

јединице су: 

 1. Одељење за локални економски развој, привреду, 

пољопривреду, ванредне ситуације, одбрану и месне 

заједнице; 

 2. Одељење за општу управу и скупштинске послове; 

 3. Одељење за урбанизам, грађевинарство и 

инспекцијске послове и извршења; 

 4. Одељење за финансије и пореску администрацију; 

 5. Кабинет председника. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. Одлуке о измени Одлуке о организацији 

Општинске управе број  

06-107/2012-I/5 од 14. 06. 2012. године у ставу 1. после 

речи „Одељење за“ додаје се текст: ’’локални економски 

развој’’, а после алинеје 1. додаје се нова алинеја која 

гласи:’’ израда пројеката којима се подстиче економски 

развој Општине’’. 

 

Члан 3 

 У члану 4. Одлуке о измени Одлуке о организације 

Општинске управе бр. 06-107/2012-I/5 од 14. 06. 2012. 

године  тачка 2. се брише, а тачке 3.,.4., 5.,.6. постају 

тачке 2, 3., 4., и 5. 

 

                                                                                Члан 4. 

  У члану 5. Одлуке о измени Одлуке о 

организацији Општинске управе бр.  06-107/2012-I/5 од 

14. 06. 2012. године, у ставу 11. алинејe права и четврта 

се бришу. 

 

Члан 5. 

  У свему осталом остаје на снази Одлука о 

Општинској управи Бољевац бр. 06-37/2008-I/7 од 28.10. 

2008. године и Одлука о измени Одлуке о Општинској 

управи бр. 06-107/2012-I/5 од 14. 06. 2012. године.  

 

Члан 6. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Сл.листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 211 / 2012-I/2 

Бољевац, 31. 12. 2012. године 

                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                

Љубиша Јаношевић, дипл.прав.,с.р 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предложеним изменама Одлуке о организацији 

Општинске управе,  врши се спајање унутрашњих 

организационих јединица (односно одељења) и то: 

одељење финансија са одељењем пореске 

администрације, а одељење за привреду, пољопривреду, 

ванредне ситуације, одбрану и месне заједнице са 

канцеларијом за локални економски развој. Спајање се 

врши због боље организације посла и постизања бољих 

резултата рада и ради обједињавања истих или сличних 

послова у једну целину. 

  Предложеним спајањем смањиће се број Одељења и 

руководилаца а број радника неће се ни повећавати ни 

смањивати. 

                                                                                                                     

НАЧЕЛНИК                                                                                               

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                                                  

Мирослава Опачић, дипл.прав. 

 

На основу члана 11. Закона о условном отпису 

камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 

119/2012), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе («Службени гласник 

РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39 Статута општине 

Бољевац («Службени лист општине Бољевац», бр. 

1/2008),  Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 31. 12. 2012. године, доноси  

 

 

О  Д   Л  У   К  У 

О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ 

ПОРЕСКОГ ДУГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и 

мировање обавезе плаћања неплаћених  изворних  

прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 

2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а 

неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање 

закључно са 31. октобром 2012. године по основу 

одређених локалних јавних прихода, као и отпис камате у 

другим случајевима прописаним овом  одлуком  за 

обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 

2012. године.  

 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају 

следеће значење:  

 

1) Порески обвезник је физичко лице, 

предузетник, односно правно лице, које на дан 31. 

октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе 

по основу изворних  јавних прихода;  

2) Локални јавни приходи су јавни приходи 

које утврђују, наплаћују и контролишу јединице локалне 

самоуправе на основу закона, односно одлука њихових 

скупштина, и то:  

o порез на имовину правних лица; 

o порез на имовину физичких лица; 

o порез на земљиште; 

o локална комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору; 
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o накнада за коришћење грађевинског 

земљишта  

o локална комунална такса за држање 

музичких уређаја и приређивање 

музичког програма у угоститељским 

објектима; 

o локална комунална такса за држање 

средстава за игру; 

o локална комунална такса за коришћење 

простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима; 

o локална комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама или 

пословног простора у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и 

уметничких заната домаће радиности; 

o порез на акције на име и уделе; 

o самодопринос од имовине; 

o самодопринос из прихода лица која се 

баве самосталном делатношћу. 

                   

3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза 

доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. 

године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству  

надлежног одељења јединице локалне самоуправе, на дан 

31. октобра 2012. године;   

4) Камата је износ обрачунате камате на главни 

порески дуг;  

5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих 

локалних јавних прихода које периодично доспевају за 

плаћања у смислу пореских прописа и градских одлука  

почев од 1. јануара 2013. године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које 

је, према прописима који уређују рачуноводство и 

ревизију, разврстано као велико правно лице;  

 

 

 

7) Мали порески обвезник је физичко лице, 

предузетник, односно правно лице које није велики 

порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8) Надлежни орган је Општинска управа 

Бољевац – Одељење надлежно за послове локалних 

јавних прихода, код које се порески обвезник задужује 

обавезама по основу локалних јавних  прихода.  

 

Члан 3. 

Главни порески дуг који није измирен до дана 

ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. 

године, на начин и по поступку прописаним овом 

одлуком.  

Малом пореском обвезнику главни порески дуг 

мирује до 31. децембра 2014. године.  

Великом пореском обвезнику главни порески дуг 

мирује до 31. децембра 2013. године.  

Порески обвезник коме је одложено плаћање 

пореског дуга, односно за чију наплату је покренут 

поступак принудне наплате, остварује право на мировање 

главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, 

утврђује мировање главног пореског дуга у случају из 

става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради 

принудне наплате пореског дуга, установљена забрана 

располагања новчаним средствима на текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног пореског 

дуга за чију наплату је покренут поступак принудне 

наплате, осим у случају када је ради принудне наплате 

пореског дуга установљена забрана располагања 

новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који 

је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на 

основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, 

подноси надлежном органу.  

 

Члан 4. 

За време мировања главног пореског дуга до 

његове отплате у целости, не тече камата.  

За време мировања, главни порески дуг се 

валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. 

новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 

 

Члан 5. 

Порески обвезник стиче право на мировање 

главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, 

почев од 1. 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 1. јануара 2013. 

године редовно плаћа текуће обавезе. 

 

Члан 6. 

Пореском обвезнику који изврши уплату главог 

пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате. 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа 

текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. 

године, а преостала камата по истеку 2014. године.  

 Великом пореском обвезнику који редовно плаћа 

текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог 

полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку 

другог полугодишта 2013. године. 

Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. 

овог члана, врши надлежни орган по службеној 

дужности. 

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 

2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а 

који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе 

за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по 

службеној дужности отписује камату.  

 

 

Члан 7. 

Пореском обвезнику који, у периоду мировања 

главног пореског дуга, престане да редовно измирује 

текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за 

припадајућу камату обрачунату у складу са прописом 

који уређује порески поступак и пореску 

администрацију, на први дан месеца који следи месецу у 

којем није измирио своју текућу обавезу.  

Над пореским обвезником који, у периоду 

плаћања главног пореског дуга на рате, не измири текућу 

обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи 

поступак принудне наплате сходно пропису који уређује 

порески поступак и пореску администрацију.  

 

Члан 8. 

 Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове 

одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга на 

24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 
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 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. 

године; 

 - велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. 

године. 

 За време плаћања главног пореског дуга на рате 

порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће 

обавезе. 

 

Члан 9. 

 Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 

2014. године, надлежни орган отписаће камату и: 

 - пореском обвезнику који нема текуће обавезе; 

 - пореском обвезнику чији је главни порески дуг 

настао по основу једнократне пореске обавезе;  

 - предузетнику који је брисан из прописаног регистра 

који се води код надлежног органа. 

 Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. 

године као неизмирену обавезу имао само камату, а који 

нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној 

дужности отписује камату.  

 

Члан 10. 

 У периоду од 1. новембра 2012. године до краја 

периода мировања главног пореског дуга, прекида се 

застарелост права на наплату пореског дуга, а период за 

који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се 

у рок застарелости. 

 За период мировања главног пореског дуга продужава 

се рок апсолутне застарелости тог дуга. 

 

Члан 11. 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган 

прекида поступке принудне наплате. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у «Службеном листу» Општине Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-211/2012-I/1 

Бољевац, 31. 12. 2012.године                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК                                                                                 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                 

Љубиша Јаношевић, дипл. прав.,с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


