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325. 
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга 

(«Службени гласник РС», бр. 119/12), члан 60. а у вези са чланом 6. Закона о 
финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и 
члана 46. тачка 7.  Статута општине Сента («Службени лист општине Сента», бр. 
5/2011), Скупштина општине Сента  на својој седници одржаној дана  28. децембра 
2012. године, доноси  
 

О   Д   Л   У   К   У 
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком уређује се право на условни отпис камате и мировање главног 
пореског дуга као и отпис камате у другим случајевима, за локалне порезе на 
територији општине Сента у складу са одредбама Закона о условном отпису камата и 
мировању пореског дуга («Службени гласник РС», бр. 119/12 – у даљем тексту: Закон). 
 

Члан 2. 
 

 Локални порези, у смислу  члана 1. ове одлуке су: 
 

1. порез на имовину правних лица; 
2. порез на имовину физичких лица; 
3. порез на земљиште; 
4. локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору; 
5. накнада за коришћење грађевинског земљишта за правна лица и 

предузетнике; 
6. посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за правна лица и 

предузетнике; 
 

Члан 3. 
Право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга као и отпис 

камате у другим случајевима прописаним Законом, за локалне порезе из члана  2. ове 
одлуке, остварује се код Одељења за локалну пореску администрацију, Општинске 
управе Општине Сента. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Сента». 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 43-11/2012-I 
Дана: 28. децембра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова, c.p. 
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ИЗДАВАЧ: Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

 
Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,  
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета
оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 
ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 
ТИРАЖ: 200 ком. 
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