Рача, 01.04.2002. године – број 3

На основу члана 69. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 49/99) и на
основу члана 2. и 4. Одлуке о непосредном
изјашњавању грађана Месне заједнице Трска,
о увођењу самодоприноса у периоду од
01.01.2002. до 31.12.2005. године (“Сл.
гласник општине Рача”, бр. 2/2002), након
спроведеног поступка давања писменог
изјашњавања грађана у периоду од 10. до 15.
марта 2002. године.
Савет Месне заједнице Трска на
основу резултата грађана на својој седници
одржаној дана 30.03.2002. године, утврдио је
да су грађани Месне заједнице Трска донели:

Цена 100,00 динара

3. Финансирање Ф. К. “Ударник” из Трске
(за трошкове суђења, одржавање терена,
набавку и куповину опреме за Ф.К. и
др.).
4. део средстава за одржавање Месне
канцеларије
(струја,
телефон,
канцеларијски материјал и др. потребе).

-

ОДЛУКУ
О увођењу самодоприноса у Месној
заједници Трска за период 01.01.2002. –
31.12.2005. године.
Члан 1.
Уводи се самодопринос за подручје
Месне заједнице Трска у циљу задовољавања
заједничких
интереса
и
потреба
и
побољшања услова живота.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за период од 4
(четири) године, и то од 01.01.2002. до
31.12.2005. године.
Члан 3.
самодопринос
се
уводи
ради
обезбеђивања средстава за:
1. Поправку и одржавање путева који се
налазе на територији Трске, по
приоритетима и Одлукама Савета Месне
заједнице Трска.
2. Одржавање Дома културе и осталих
просторија које се налазе у склопу Дома
културе .

-

Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу и то:
50% на катастарски приход (доходак), од
пољопривредне
делатности
земљорадника, односно власника или
корисника пољопривредног земљишта.
2% на зараде радника запослених у
друштвеном и приватном сектору у
привреди и ван ње.
2% на примање пензионера чија примања
не прелазе границу социјалне категорије
(без
примања
пољопривредних
пензионера).

Члан 5
Обвезници
самодоприноса
од
пољопривредне делатности су грађани који
поседују непокретност (земљишта) на
подручју МЗ Трска, а живе и раде ван Месне
заједнице.
Члан 6.
Обрачун и уплату самодоприноса из
радног односа вршиће се од 01.01.2002.
године,
обрачун
ће
вршити
радне
организације преко платних спискова
запослених, а имају пребивалиште на
територији Месне заједнице Трска.
Члан 7.
надзор
над
сакупљањем
и
коришћењем
средстава
самодоприноса
вршиће Месни одбор месне заједнице Трска.

Члан 8.
Разрез и наплату самодоприноса од
пољопривредне делатности вршиће РЈУП,
Р.Ј. у Рачи, а обрачун и уплату
самодоприноса из радног односа исплатиоци
на жиро-рачун: Месни самодопринос грађана
насељеног места Трска број 41701-780-2068.
Члан 9.
Радни људи и грађани остварују
надзор над сакупљеним средствима и
њиховом употребом преко финансијског
плана и завршног рачуна на крају године,

односно када се оствари заједнички интерес
и потреба због којих је самодопринос
уведен.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача, а примењиваће се од
01.01.2002. године.
У Трсци,
Дана: 31.03.2002. г.

Савет МЗ Трска
Председник
Слободан Стојиловић

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.

