Рача, 18.01.2002. године – број 1

Цена 100,00 динара

На основу члана 69. Закона о локалној
4. Поправку
и
одржавање
месне
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 49/99) и
канцеларије
на основу члана 2. и 4. Одлуке о непосредном
5. Финансирање коришћења телефонског
изјашњавању грађана Месне заједнице
броја месне канцеларије
Бошњане, о увођењу самодоприноса у
6. Текуће потребе месне заједнице
периоду од 01.01.2002. до 31.12.2006. године
("Сл. гласник општине Рача", број 1/2002),
Члан 4.
након
спроведеног
поступка
давања
Самодопринос се уводи у новцу и
писмених изјава грађана у периоду 10- радној снази:
13.01.2002. године.
У новцу:
Савет Месне заједнице Бошњане је на
- 50% на катастарски приход
основу резултата изјашњавања грађана на
- 2% на зараде радника запошљених у
својој седници одржаној дана 16.01.2002.
приватном и друштвеном сектору у
године утврдио да су грађани Месне
привреди и ван ње
заједнице Бошњане донели:
- 1% на примања пензионера чија
примања не прелазе границу социјалне
категорије
(без
примања
ОДЛУКУ
пољопривредних
пензионера)
о увођењу самодоприноса у Месној
- 100ДМ (немачких марака динарске
заједници Бошњане
противвредности на дан уплате)
за период 01.01.2002. – 31.12.2006. године
радницима привремено запошљеним у
иностранству
Члан 1.
50ДМ (немачких марака динарске
Уводи се самодопринос за подручје
противвредности на дан уплате)
Месне заједнице Бошњане у циљу
иностраним пензионерима
задовољавања заједничких интереса и
потреба и побољшавања услова живљења.
У радној снази:
- један радни дан сви способни
Члан 2.
мушкарци од 18 до 65 година
Самодопринос се уводи за период од 5
(пет) година, и то од 01.01.2002. до
Члан 5.
31.12.2006. године.
Обавезници
самодоприноса
од
пољопривредне делатности су и грађани који
Члан 3.
Самодопринос
се
уводи
ради поседују непокретност (земљишта) на
подручју Месне заједнице Бошњане, а живе и
обезбеђивања средстава за:
1. Изградњу и поправку путева које раде ван Месне заједнице.
захтева катастарска општина Бошњане
Члан 6.
2. Почетак радова за изградњу Дома
Свим
грађанима
који су обавезници
културе у Бошњану
3. Финансирање
ф.к.
"Младост" самодоприноса у радној снази пружа се
могућност да на име своје наднице у Месној
Бошњане
канцеларији Бошњане уплате износ у висини

вредности наднице у пољопривредни која
Надзор над одрађивањем надница
важи у моменту уплаћивања.
вршиће Месни одбор Месне заједнице
Бошњане.
Члан 7.
Обрачун и уплата самодоприноса из
Члан 10.
радног односа вршиће се од 01.01.2002.
Радни људи и грађани остварују
године.
надзор над сакупљеним средствима и
њиховом употребом преко финансијског
Члан 8.
плана и завршног рачуна на крају године,
Надзор
над
сакупљањем
и односно када се оствари заједнички интерес и
коришћењем
средстава
самодоприноса потреба због којих је самодопринос уведен.
вршиће Месни одбор Месне заједнице
Бошњане.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
Члан 9.
од дана објављивања у Службеном гласнику
Разрез и наплату самодоприноса од општине Рача, а примењиваће се од
пољопривредне делатности вршиће РУЈП РЈ 01.01.2002. године.
у Рачи, а обрачун и уплату самодоприноса из
радног односа исплатиоци на жиро-рачун: САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОШЊАНЕ
Месни самодопринос грађана насељеног
места Бошњане бр: 41701-780-0-2330.
У Бошњану,
Председник
дана 22.01.2002. г. Живојин Миливојевић

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Скупштина општине Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, Секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-003 и 034/751-175.

