
 
 
Рача, 31.01.2006. године – број 3       Цена 100,00 динара 
 
1. 

На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 09/2002, 33/2004 
и 135/2004) и на основу чланова 24, 25, 26 и 27 Статута Месне заједнице Сепци, радни људи и 
грађани дела Месне заједнице Сепци, засеок Брдо, писменим изјашњавањем у периоду од 
10.01.2006. до 26.01.2006. године, донели су: 
 

О Д Л У К У  
о увођењу самодоприноса 

 
За део подручја Месне заједнице Сепци, која обухвата засеок "Брдо". 

  
Члан 1. 

 Ради задовољења заједничких потреба грађана, уводи се самодопринос за подручје дела 
Месне заједнице Сепци, засеок "Брдо" за период 01.01.2006 до 31.12.2010 године. 
 

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи у новцу и радној снази и то: 

У новцу: 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу до 500,00 динара, 

домаћинство плаћа на годишњем нивоу 1.000,00 динара самодоприноса; 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу од 500,00 до 1.000,00 

динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 2.000,00 динара самодоприноса; 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу већем од 1.000,00 

динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 3.000,00 динара самодоприноса; 
- на нето зараде из радног односа у износу од 2% на месечном нивоу, 
- грађани који су инострани пензионери 20 Еура на годишњем нивоу, 
- домаћинства која су на привременом раду у иностранству 100 Еура на годишњем 

нивоу, 
- на викендице грађана на подручју Месне заједнице Сепци, а чији власници немају 

пребивалиште у Месној заједници Сепци, засеок "Брдо", 1.000,00 динара на годишњем нивоу, 
У радној снази: 

- Три дана годишње по домаћинству. 
 

Члан 3. 
 Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде, занатлија који се 
задужују у паушалном износу и викендица за 2007., 2008., 2009. и 2010. годину увећава се за износ 
инфлације за те године према статистичким подацима. 
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Члан 4. 
 Уколико домаћинство не изврши самодопринос у радној снази за сваки радни дан 
наплатиће се по 10 Еура принудном наплатом преко Општинског суда у Рачи, а на предлог Савета 
Месне заједнице Сепци. 

Члан 5. 
 Оставрена средства самодоприноса употребиће се: 

- за поправку асфалтног пута од табле па поред Месне канцеларије до њиве Жарка 
Степановића. 

- за поправку камених путева од главног пута до куће Миће Петронијевића, од 
главног пута до куће Светислава Степановића, од главног пута до куће Новице Милановића, од 
главног пута до куће Милована крстића, од главног пута до куће Слободана Ивановића и "грбаве" 
ћуприје, од главног пута до куће Ненада Миловановића, од гробља до "Миленковог" камена  

- за поправку и реконструкцију 2 моста на реци Јасеници. 
- за учешће у културним и спортским манифестацијама. 
- за делатност Месне заједнице Сепци.  

 
Члан 6. 

 Збор грађана може одлучивати о допуни коришћења средстава предвиђеним Одлуком о 
увођењу Месног самодоприноса из предходног члана. 
 

Члан 7. 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Сепци, засеок "Брдо". 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Сепци, засеок "Брдо", ако на истом имају непокретну имовину, а средства 
наменом за коју се прикупљају побољшавају услови за коришћење те имовине. 
 

Члан 8. 
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 9. 
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом коришћења 

средстава самодоприноса који утврђује Савет Месне заједнице Сепци. 
 

Члан 10. 
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 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. 
 У погледу принудне наплате, камате повраћаја и застарелости самодоприноса примењују се 
прописи који важе за порезе грађана. 
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Члан 12. 
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 13. 
Висина самодоприноса за цео период износи 750.000,00 динара. 

 Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираних, вишак средстава ће се 
користити према начину утврђеним чланом 5. ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
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. 
 

Члан 15. 
Уплата самодоприноса врши се на посебан рачун који се води код Управе за јавна плаћања 

бр. 840 – 669745 - 54 назив Месни самодопирнос Месне заједнице Сепци, засеок "Брдо".  
Наредбодавац за преношење средстава самодоприноса је Председник Савета Месне 

заједнице Сепци. 
 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављувања у Службеном гласнику општине 

Рача, а примењиваће се од 01.01.2006. године. 

 
У Сепцима,                Председник 
дана 27.01.2006. године         Савета Месне заједнице Сепци 
         Слободан Јевтић, с.р. 
 
2. 

На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 09/2002, 33/2004 
и 135/2004) и на основу чланова 24, 25, 26 и 27 Статута Месне заједнице Сепци, радни људи и 
грађани дела Месне заједнице Сепци, засеок Поље, писменим изјашњавањем у периоду од 
10.01.2006. до 26.01.2006. године, донели су: 
 

О Д Л У К У  
о увођењу самодоприноса 

 
За део подручја Месне заједнице Сепци, која обухвата засеок "Поље". 

  
Члан 1. 

 Ради задовољења заједничких потреба грађана, уводи се самодопринос за подручје дела 
Месне заједнице Сепци, засеок "Поље" за период 01.01.2006 до 31.12.2010 године. 
 

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи у новцу и радној снази и то: 

У новцу: 
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- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу до 500,00 динара, 
домаћинство плаћа на годишњем нивоу 1.000,00 динара самодоприноса; 

- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу од 500,00 до 1.000,00 
динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 2.000,00 динара самодоприноса; 

- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу већем од 1.000,00 
динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 3.000,00 динара самодоприноса; 

- на нето зараде из радног односа у износу од 2% на месечном нивоу, 
- грађани који су инострани пензионери 20 Еура на годишњем нивоу, 
- домаћинства која су на привременом раду у иностранству 100 Еура на годишњем 

нивоу, 
- на викендице грађана на подручју Месне заједнице Сепци, а чији власници немају 

пребивалиште у Месној заједници Сепци, засеок "Поље", 1.000,00 динара на годишњем нивоу, 
У радној снази: 

- Три дана годишње по домаћинству. 
 

Члан 3. 
 Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде, занатлија који се 
задужују у паушалном износу и викендица за 2007., 2008., 2009. и 2010. годину увећава се за износ 
инфлације за те године према статистичким подацима. 
 

Члан 4. 
 Уколико домаћинство не изврши самодопринос у радној снази за сваки радни дан 
наплатиће се по 10 Еура принудном наплатом преко Општинског суда у Рачи, а на предлог Савета 
Месне заједнице Сепци. 

Члан 5. 
 Оставрена средства самодоприноса употребиће се: 

- за реконструкцију (асфалтирање) пута од табле "Сепци" до куће Михајла 
Живковића. 

- за поправку камених путева од куће Милана Милића па до паланачког пута, од куће 
Рада Милића па до куће Миодрага Димитријевића, од куће Михајла живковића па до клокачког 
пута, од главног пута до куће Ранка Живановића, од куће Момира Рачића па до "грбаве" ћуприје. 

- за поправку и реконструкцију 2 моста на реци Јасеници. 
- за учешће у културним и спортским манифестацијама. 
- за делатност Месне заједнице Сепци.  

 
Члан 6. 

 Збор грађана може одлучивати о допуни коришћења средстава предвиђеним Одлуком о 
увођењу Месног самодоприноса из предходног члана. 
 

Члан 7. 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Сепци, засеок "Поље". 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Сепци, засеок "Поље", ако на истом имају непокретну имовину, а средства 
наменом за коју се прикупљају побољшавају услови за коришћење те имовине. 
 

Члан 8. 
Самодопринос се не плаћа: 

3. на примања која се према одредбама закона, којим се утврђује порез на доходак грађана, 
изузимају из дохотка грађана. 

4. на зараде и пензије које нису веће од гарантоване зараде утврђене у складу са законом. 
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Члан 9. 
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом коришћења 

средстава самодоприноса који утврђује Савет Месне заједнице Сепци. 
 

Члан 10. 
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 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. 

 У погледу принудне наплате, камате повраћаја и застарелости самодоприноса примењују се 
прописи који важе за порезе грађана. 
 

Члан 12. 
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 13. 
Висина самодоприноса за цео период износи 1.250.000,00 динара. 

 Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираних, вишак средстава ће се 
користити према начину утврђеним чланом 5. ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
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. 
 

Члан 15. 
Уплата самодоприноса врши се на посебан рачун који се води код Управе за јавна плаћања 

бр.840–669745 - 54 назив Месни самодопирнос Месне заједнице Сепци, засеок "Поље".  
Наредбодавац за преношење средстава самодоприноса је Председник Савета Месне 

заједнице Сепци. 
 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављувања у Службеном гласнику општине 

Рача, а примењиваће се од 01.01.2006. године. 

 
У Сепцима,                Председник 
дана 27.01.2006. године         Савета Месне заједнице Сепци 
         Слободан Јевтић, с.р. 
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3. 
 На основу члана 50. став 8. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
4/2002, 3/2004, 9/2004 и 4/2005), Председник општине Рача доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу "Рача" из Раче на програм улагања у 
развој комуналних делатности у  2006. години. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 Решење доставити: 

- Јавном комуналном предузећу "Рача" 
- надлежним министарствима 

 
 
У Рачи            Општина Рача 
Датум: 31.01.2006. године            Председник 

          Драган Стевановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

 
 

1. Одлука о увођењу самодоприноса за део подручја Месне заједнице Сепци, која обухвата 
засеок "Брдо" 

 
1 

2. Одлука о увођењу самодоприноса за део подручја Месне заједнице Сепци, која обухвата 
засеок "Поље" 

 
3 

3. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Рача" из Раче 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


