Рача, 16.03.2006. године – број 6

Цена 100,00 динара

1.
На основу члана 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број
33/2002, 37/2002, 42/2002, 72/2003, 75/2003, 100/2003 и 101/2005), Општинска изборна комисија, на
седници одржаној 23.02.2006. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

Број
бирачког
места

Одређују се бирачка места за гласање у поступку опозива Председника општине Рача, које
је Одлуком расписала Општинска изборна Комисија општине Рача за 19.03.2006. године ("Сл.
гласник општине Рача", број 4/2006), и то:

Назив

Адреса

1
1
2
3

2
Борци
Бошњане
Велико Крчмаре

3
Дом културе
Основна школа
Основна школа

4

Велико Крчмаре

Основна школа

5

Вишевац

Дом културе

6

Вишевац

Основна школа

7

Вучић

Основна школа

8

Вучић

Основна школа

9

Доња Рача

Основна школа

10

Доња Рача

Основна школа

11

Доња Рача

Основна школа

12

Доње Јарушице

Основна школа

Подручје (село, засеок, насеље, улица) са којег бирачи гласају на
овом бирачком месту
4
Борци
Бошњане
МЗ Велико Крчмаре, са леве стране реке Крчмаре гледајући
низводно: Старо Село, Цукићи
МЗ Велико Крчмаре, са десне стране реке Крчмаре гледајући
низводно: Срећковићи, Јаруга, Камењар са Величковићима и
Каповац
Вишевац: Вишевчић, Златићи, Радуловац и поред асфалтног пута
Рача-Наталинци, од куће Прокић Милана до куће Вукићевић
Љубодрага
Вишевац: Брдо у Новом Вишевцу, Брдо у Старом Вишевцу и
поред асфалтног пута Рача-Наталинци, од куће Вукићевић
Љубодрага до куће Ненадић Милутина
Гојковићи-Марковићи, Симићи-Пауновићи, ГачановићиСтојановићи
Живуловићи-Марићи, Бутковићи, Ђорђевићи (трскарски пут),
Живановићи-Гајићи, са ужим центром око Дома културе
од почетка насељеног места, па главним путем Рача-Марковац до
куће Душка Лазаревића, затим левом страном пута од Старе
општине силазно до потока "Бубана"
са десне стране пута Рача-Марковац према Старој општини у
мали Лазаревићи, куће поред главног пута Рача-Марковац до пута
за кућу Мике Симића и раскрснице за кућу Белкића
од раскрснице за Симиће и Николиће, па левом и десном страном
главног пута Рача-Марковац до Пиносаве
Доње Јарушице
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1
13

2
Ђурђево

3
Дом здравља

14

Ђурђево

Основна школа

15
16
17
18

Мало Крчмаре
Мирашевац
Поповић
Рача

19

Рача

20

Рача

Основна школа
Месна канцеларија
Дом културе
ОШ "Карађорђе",
Карађорђева 102
Продавница
"Колонијал",
Карађорђева 53
Дом културе-велика
сала, Карађорђева 60

21

Рача

"Ауто-Србија",
Карађорђева 34

22

Рача

Дом културе-фоаје,
Карађорђева 60

23

Рача

Техничка школа,
Карађорђева 94

24

Рача

25
26
27
28

Сараново
Сараново
Сараново
Сепци

Техничка школа,
Карађорђева 94
Дом културе
ОШ "Дубочар"
ОШ – центар села
Основна школа

29

Сепци

Основна школа

30
31

Сипић
Трска

Основна школа
Дом културе
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4
Ристићи, Савковићи, Марковићи и део заселака Поток, Пут,
Кусаја
Средина, Маринковија, Ћуртовија, Брдо и део заселака Поток и
Кусаја
Мало Крчмаре и Војиновац
Мирашевац
Поповић
Адровац: Колубарска, Краљице Марије од раскрснице до пута за
Поповић и лева страна улице Краља Петра Првог
Мали Мирашевац, део Вучића до улице Војводе Павла Чукића,
Краља Петра Првог, Проф. Драгише Марковића (од задруге
према Поповићу), Рудничкој, Јасеничкој, Војводе Павла Чукића
Ђуре Јакшића, Трговачка, Проф. Драгише Марковића од броја 1
до ЗЗ "Милан Живић", Хајдук Вељкова, Анте Живановића,
Карађорђева (лева страна до Млина), десна страна улице Краља
Петра Првог
Цара Лазара, Косовска, Милоша Обилића, Омладинска, Милана
Кемивеша, Кајмакчаланска, Церска, Авалска, Видовданска,
Царице Марије
Његошева, Немањина, Радоја Домановића, Виноградска,
Карађорђева (десна страна улице), Станоја Главаша и
Цариградска
Краљице Марије од 1 до улице Краља Петра Првог, Краља Петра
Првог, Боре Станковића, Карађорђева (лева страна улице са
економијом), Паланачка
Светог Саве, Николе Тесле, Вука Караџића, Лепеничка,
Карађорђева (десна страна улице), Проте Матеје
Центар, Бодљик, Гај, Дугићи бр. 1 и 2
Ивошевићи, Карићи, Дубочар, Покозица, Горња Буковија
Средња Буковија, Доња Буковија, Поље
Брдо (које обухвата простор до границе КО Сараново), Ђурђево,
Вишевац, Мраморац, део Башина и узводно реке Јасенице
Поље (које обухвата простор до граница КО Сараново), Клока,
Башин и узводно реком Јасеницом до Саранова
Сипић
Трска

Ово решење објавити у Службеном гласнику оппштине Рача.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-20/2006-03
Дана: 23.02.2006. године

Председник
Општинске изборне комисије
Александра Прешић, с.р.

2.
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2006. године, на основу члана
32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о
изменама и допунама Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/04, 9/04 и 6/05),
на предлог Председника општине Рача донела је:
ОДЛУКУ
- Затвара се Колективни центар у Карађорђевом дому у року од 6 месеци од дана
доношења ове Одлуке.
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- Обавезује се Републички комесаријат за избегла и интерно расељена лица да у року
из претходног става ове Одлуке ослободи "Карађорђев дом од ствари и лица.
- Забрањује се формирање нових колективних центара и насељавање организованих
група на територији општине Рача, без претходне Одлуке Скупштине општине Рача.
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику
општине Рача и доставити Републичком комесаријату за избегла и интерно расељена лица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-1-2006-01
Дана: 14.03.2006. године

Председник
Скупштине општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

3.
Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 14.03.2006. године, на основу члана
32. став 1.тачка 6. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о
изменама и допунама Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 3/04, 9/04 и 6/05), а
у вези са чланом 87. и 89. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04 и
135/04) и чланом 23. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и чланом 1.
Одлуке о изменама и допунама Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 6/05) и
иницијативу Месне заједнице Поповић, на предлог Председника општине Рача, донела је:

ОДЛУКА
о увођењу самодоприноса
За подручје Месне заједнице Поповић
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба грађана, уводи се самодопринос за подручје Месне
заједнице Поповић, а за период од 01.04.2006 год. до 31.03.2011. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи искључиво у новцу у укупном износу од 700.000,00 динара
(седамстохиљададинара).
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу и то:
- На нето зараде радника из радног односа свих категорија
2%
- На катастарски приход од пољопривреде
35%
- На приход од вршења самосталне делатности
5%
- На сваког запосленог радника који ради у иностранству, а води се да живи на територији
заједнице Поповић - 4.000,00 динара за једну годину

-

Месне

Члан 4.
Остварена средства самодоприноса употребиће се:
за учешће у поправци и одржавању асфалтних путева у засеоку "Манђупа", "ГлишићиРадовићи" и засеок "Средња мала", изуизмајући пут R-215 - 40% остварених средстава;
за поправку и одржавање макадамских и земљаних путева на целој територији Месне
заједнице Поповић (путеви којима се служе више од 5 лица) - 30% остварених средстава;
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за поправку и одржавање зграда од важности за МЗ Поповић и цело село (Дом културе,
зграда Ф.К. Поповић и др.) - 20% остварених средстава;
за развој спорта и културе у селу Поповић - 5% остварених средстава
за помоћ оним мештанима МЗ Поповић који су изгубили своју имовину (у пожарима
поплавама, земљотресима и другим елементарним непогодама и лицима која су болесна, а
немају средстава за: скупе лекове, операције и др.) О додели ове помоћи, за сваки случај
појединачно, одлучиваће Савет Мсрне заједнице Поповић, а у случају да се у току године
не деси никаква потреба за овим средствима, средства ће се пребацити на крају године за
одржавање путева. планирана средства - 5% од остварених средстава.

Члан 5.
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице Поповић.
Члан 6.
Самодопринос се не плаћа:
1. на примања која се према одредбама закона, којим се утврђује порез на доходак грађана,
изузимају из дохотка грађана.
2. на зараде и које нису веће од гарантоване зараде утврђене у складу са законом.
Члан 7.
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом коришћења
средстава самодоприноса, који утврђује Савет Месне заједнице Поповић.
Члан 8.
Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде и од нето прихода од
самосталних делатности уплаћиваће се на начин и у роковима прописаним за плаћање пореза по
Закону о утврђивању и наплати пореза.
Утврђивање и наплату самодоприноса врши Републичка управа јавних прихода – радна
јединица Рача.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса из личних примања, односно прихода на које се плаћа
порез у проценту оствареног нето прихода, дужни су да врше исплатиоци тих примања, односно
прихода са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
У погледу принудне наплате, камате, повраћаја и застарелости самодоприноса примењују
се прописи који важе за порезе грађана.
Члан 10.
Основицу за извршавање самодоприноса чине зараде и лична примања која имају карактер
заараде и нето прихода од самосталне делатности.
Самодопринос се обрачунава на основу одговарајућег примања и прихода утврђених у
складу са прописима којима се уређује опорезивање одговарајућих прихода.
Члан 11.
Надзор над трошењем средстава самодоприноса од стране грађана вршиће се на тај начин,
што ће Савет Месне заједнице најмање два пута годишње информисати грађане о приливу и
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 12.
Уплата самодоприноса врши се на посебан рачун који се води код Управе за јавна плаћања
бр. 840-671745-68 назив Месни самодопринос насељеног места Поповић.
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Наредбодавац за преношење средстава самодоприноса је Председник Савета Месне
заједнице Поповић.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача и примењиваће се од 01.04.2006. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Борј: 020-2/2006-01
Дана: 14.03.2006. године

Председник
Скупштине општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

4.
Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 14.03.2006. године, на основу члана
32. став 1.тачка 6. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о
изменама и допунама Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 3/04, 9/04 и 6/05), а
у вези са чланом 87. и 89. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04 и
135/04) и чланом 23. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и чланом 1.
Одлуке о изменама и допунама Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 6/05) и
иницијативу Месне заједнице Доња Рача, на предлог Председника општине Рача, донела је:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса
За подручје Месне заједнице Доња Рача
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба грађана, у циљу изградње и доградње
инфраструктуре у селу, одржавања постојећих објеката од општег интереса за село (Дом културе,
школа) уводи се самодопринос за подручје насељеног места Доња Рача - Месне заједнице Доња
Рача за период 01.04.2006 до 31.12.2010 године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи искључиво у новцу у укупном износу од 4.000.000,00 динара
(четиримилионадинара).

-

-

Члан 3.
Самодопринос се уводи на:
на катастарски приход домаћинстава од пољопривреде и шумарства из 2005. године, који не
прелази износ од 500 динара домаћинство плаћа износ од 1.000,00 динара;
на катастарски приход домаћинстава од пољопривреде и шумарства из 2005. године, који не
прелази износ од 1.000,00 динара домаћинство плаћа износ од 2.000,00 динара;
на катастарски приход домаћинстава од пољопривреде и шумарства из 2005. године, који
прелази износ од 1.000,00 динара домаћинство плаћа износ од 2.500,00 динара;
на катастарски приход домаћинстава из другог места пребивалишта чија се површина
земљишта (катастарске парцеле) налазе у КО Доња Рача од пољопривреде и шумарства из
2005. године, домаћинство плаћа износ од 500,00 динара;
на нето зараде радника упошљених у разним облицима својине 1,5% на месечном нивоу;
на примања пензионера који не прелазе границу социјалне категорије 1% на месечном нивоу
(уз писмену сагласност);
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на лична примања радника упошљених у иностранству 30 еура динарске противредности по
упошљеном члану домаћинства у годишњем паушалном износу;
на лична примања иностраних пензионера 20 еура динарске противредности у годишњем
паушалном износу;
на приходе од самосталне делатности 1,5% на месечном нивоу;
на приходе занатлија 2% у годишњем паушалном износу;
на услуге свих врста комбајнирања (без сило-комбајна) 30 еура динарске противредности у
годишњем паушалном износу;
на викендице на подручју Месне заједнице Доња Рача 500,00 динара на годишњем нивоу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 4.
Остварена средства самодоприноса употребиће се:
Исплату утрошка уличне расвете - 20%
Изградњу и поправку макадамских путева, мостова, пропуста – 20%
Суфинансирање пројектне документације и почетка асфалтирања макадамских путева –
20%
Изградњу, поправку и одржавање некатегорисаних путева - 15%
Реконструкцију и поправку Дома културе и Основне школе - 15%
Финансирање актуелних спортских секција - 5%
Друге потребе везане за живот и рад у селу - 5%

Члан 5.
Збор грађана може одлучивати о допуни коришћења средстава предвиђеним Одлуком о
увођењу Месног самодоприноса из предходног члана.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју
Месне заједнице Доња Рача.
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју
Месне заједнице Доња Рача, ако на истом имају непокретну имовину, а средства наменом за коју
се прикупљају побољшавају услови за коришћење те имовине.
Члан 7.
Самодопринос се не плаћа:
1. на примања која се према одредбама закона, којим се утврђује порез на доходак грађана,
изузимају из дохотка грађана.
2. на зараде и пензије које нису веће од гарантоване зараде утврђене у складу са законом.
Члан 8.
Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде и од нето прихода од
приватних делатности уплаћиваће се на начин и у роковима прописаним за плаћање пореза по
Закону о утврђивању и наплати пореза.
Утврђивање и наплату самодоприноса врши Републичка управа јавних прихода – радна
јединица Рача.
Члан 9.
Уколико Републичка управа јавних прихода – радна јединица Рача не прихвати разрез
самодприноса као посебне категорије, разрез ће вршити Скупштина општине Рача, односно Месна
заједница сходно катастарском приходу за 2006. годину сваког домаћинства појединачно.
Члан 10.
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Уколико дође до валоризације катастарског прихода – дохотка, примењиваће се доходак
домаћинства из 2006. године.
Члан 11.
Обрачун и наплату самодоприноса из личних примања, односно прихода на које се плаћа
порез у проценту оствареног нето прихода у дужни су да врше исплатиоци тих примања, односно
прихода са уплатом одговарајућих пореза и доприноса, а из пензија у часу њихове исплате.
У погледу принудне наплате, камате повраћаја и застарелости самодоприноса примењују се
прописи који важе за порезе грађана.
Основицу за извршавање самодоприноса чине зараде и лична примања која имају карактер
зараде, пензије остварене у земљи и иностранству и нето приход од самосталне делатности.
Самодопринос се обрачунава на основу одговарајућег примања и прихода утврђених у
складу са прописима којима се уређује опорезивање одговарајућих прихода.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом коришћења
средстава самодоприноса који утврђује Савет Месне заједнице Доња Рача.
Члан 13.
Надзор над трошењем средстава самодоприноса од стране грађана вршиће се на тај начин
што ће Савет Месне заједнице најмање једном годишње информисати грађане о приливу и
трошењу средстава самодоприноса.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираних, вишак средстава ће се
користити према начину утврђеним чланом 4. ове Одлуке.
Члан 14.
Уплата самодоприноса врши се на посебан рачун који се води код Управе за јавна плаћања
бр. 840-665745-26 назив Месни самодопирнос насељеног места Доња Рача.
Наредбодавац за преношење средстава самодоприноса је Председник Савета Месне
заједнице Доња Рача.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача, а примењиваће се од 01.04.2006. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Борј: 020-3/2006-01
Дана: 14.03.2006. године

Председник
Скупштине општине Рача
Драгана Живановић, с.р.
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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 Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175.

