Скупштина општине Велико Градиште на основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/14-др.ѕакон), члана 6. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.62/06, 95/15 и 83/16) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште
(''Службени гласник Општине Велико Градиште), бр.9/08), на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште на својој 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ОТПИСУ ДЕЛА ЗАДУЖЕЊА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, обим и поступак отписа дела задужења за 2014. и 2015. годину по основу
пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге.
Члан 2.
Право на отпис дела задужења по основу пореских обавеза из члана 1. ове Одлуке остварује се код
обвезника који не воде пословне књиге, којима је за 2014. и 2015. годину утврђен порез на имовину за врсту
непокретности:
-грађевинско земљиште у грађевинском подручју које је планским документом предвиђено за изградњу и
коришћење објеката, а које се користи у друге сврхе, до привођења земљишта планираној намени и
-пољопривредно земљишта у грађевинском подручју за које је планским документом планирана промена
намене у грађевинско земљита са забележбом органа надлежног за послове државног премера и катастра о обавези
планирања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, до привођења земљишта планираној намени.
Члан 3.
Одељење локалне пореске администрације на основу Одлуке Скупштине општине Велико Градиште о
отпису дела задужења по основу задужења одређених локалних јавних прихода спроводи поступак отписа дела
задужења по основу пореских обавеза код пореских обавезника који испуњавају услове из члана 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Отпис дела задужења за 2014. и 2015. годину представља разлику између утврђеног задужења из 2014. и
2015. године и утврђеног задужења за 2016. годину за непокретности ближе описане у члану 2. ове Одлуке.
Отпис дела задужења вршиће се са књижењем на дан 01.01.2017. године.
Члан 5.
Право на отпис дела задужења по основу пореских обавеза утврђује се решењем надлежног Одељења
локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште, за утврђивање, наплату и контролу
јавних прихода.
Одељење из става 1. овог члана води евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о
њеном спровођењу.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''.
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