Рача, 31.12.2003. године – број 6

Цена 100,00 динара

1.

На основу члана 89. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002) и
члана 25. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 5/99), Скупштина општине
Рача, на седници одржаној дана 10.12.2003. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
на подручју Месне заједнице Вучић
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба и интереса грађана према Програму намене
средстава самодоприноса за одржавање и доградњу путева и финансирања потрошње уличне
расвете уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице Вучић.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама, зависно од
потреба и могућности грађана, за период од 01.01.2004. године, до 31.12.2008. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, роби и вршењу других услуга у укупном износу од
600.000,00 динара.
Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
1. На нето зараде, односно плате радника
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
80%
3. На приходе од самосталних делатности
3%
- на приходе занатлија у паушалном износу
5%
4. За грађане на привременом раду у иностранству - 50€ годишње
5. За грађане који су инострани пензионери – 20€ годишње
Члан 5.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који су Законом о
порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", број 24/2001) изузети од опорезивања.
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Члан 6.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне
заједнице Вучић.
Члан 7.
Савет Месне заједнице Вучић дужан је да сваких 6 месеци информише грађане о остварењу
и утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне
заједнице Вучић.
Члан 8.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју за које се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на подручју за које се уводи самодопринос ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине, на
референдуму који ће се одржати дана 28.12.2003. године.
Одлуку о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Вучић у складу са
Статутом општине Рача, доноси Скупштина општине Рача.
Члан 9.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке о наплати пре истека
трајања самодоприноса, орган надлежан за остваривање програма коришћења средстава ће својом
одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса.
Члан 10.
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача, након спроведеног
референдума.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача, а примењиваће се од 01.01.2004. до 31.12.2008. године.

Број: 020-05/2003-01
Дана: 10.12.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
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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 Скупштина општине Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, Секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-003 и 034/751-175.

