
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

        Број 1.                            22.  јануар  2013.  године                                                                     Година 30.   

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФЕРЕНДУМА

1.

На  основу  члана  23.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  62/06,  47/11  и  93/12),  члана  24.  став  2. 
Закон  о  референдуму  и  народној  иницијативи 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и  11/98),  члана 9. 
алинеја  8.  Одлуке  о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12) 
и  члана  108.  Статута  општине  Лучани  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08,  7/12 и 8/12), 
грађани  Месне  заједнице  Дучаловићи  изјашња-
вањем  на  референдуму  одржаном  23.12.2012. 
године, донели су

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Дучаловићи

Члан 1.

Уводи се самодопринос за подручје Месне 
заједнице Дучаловићи  организоване на подручју 
општине Лучани, по Одлуци о оснивању месних 
заједница  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
13/12 и 15/12).

Самодопринос се уводи у новцу, за период 
од 5 година, почев од 01.01.2013.  до 31.12.2017. 
године.

Члан 2.

Средстава  остварена  самодоприносом  су 
приходи буџета општине Лучани.

Средстава  остварена  самодоприносом 
користе се за потребе, односно намене предвиђене 
Програмом коришћења средстава самодоприноса, 
а у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем за период из члана 1. став 2. ове одлуке. 

Самодопринос се плаћа по стопи:
- од  2%  на  нето  зараду  (плату)  и 

накнаду зараде запослених,
- од  2%  на  приходе  од  самосталних 

делатности.

            Укупна средства која ће се прикупити 
самодоприносом  планирају  се  у  износу  од 
3.000.000,оо динара.
            Средства  остварена  по  основу 
самодоприноса  из  претходног  става  овог  члана 
користе се за следеће намене:
- уређење и изградња локалних путева;

- одржавање нисконапонске мреже;
- водоснабдевање;
- уређење и проширење сеоских гробаља;
- помоћ спортском друштву;
- помоћ културно-уметничким друштвима.

Члан 3.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју месне заједнице 
из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

            Основица  за  обрачун  и  плаћање 
самодоприноса је: 

- нето зарада (плата) запослених, 
- осталa примања  физичких  лица 

прописана  законом  којим  се  уређује  порез  на 
доходак грађана и

- приход од самосталне делатности на који 
се  плаћа  порез  на  доходак  грађана  у  складу  са 
законом  којим  се  уређује  порез  на  доходак 
грађана. 

Основица  за  обрачун  самодоприноса  од 
самосталне  делатности  је  опорезива  добит 
исказана у пореском билансу предузетника, као и 
основица  коју  Пореска  управа  утврђује  за 
опорезивање предузетника који порез на доходак 
плаћају према паушално утврђеним приходима, за 
годину која претходи години за коју се утврђује 
обавеза самодоприноса.

Члан 5.

Самодопринос  на  пензије  остварене  у 
земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос.
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Члан 6.

Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
пропорционалним стопама на нето зараду (плату) 
и остала примања физичких лица и на приходе од 
самосталне  делатности,  које  су  садржане  у 
табеларном прегледу  из члана 2. ове Одлуке.

Члан 7.

Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 
појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
прописаној стопи и по систему пореза по одбитку, 
истовремено са исплатом: 

- нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- осталих примања физичких лица
На  приходе  од  самосталне  делатности 

самодопринос  решењем  у  годишњем  износу 
утврђује  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко свог надлежног пореског органа. 

Члан 8.

Исплатилац из члана 7. став 1. ове Одлуке, 
у  смислу  закона  којим  се  регулише  порески 
поступак,  је  странка  у  поступку  наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан 
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 
за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани.

Члан 9.

Средства  остварена  наплатом  самодо-
приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.

Наредбодавац  за  коришћење  средстава 
самодоприноса  је  лице  које  је  одговорно  за 
управљање  средствима  и  издавање  налога  за 
плаћање  преузетих  обавеза  месне  заједнице,  у 
складу  са  законом  којим  се  регулише  буџетски 
систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а  након правдања претходног 
преноса средстава. 

Члан 10.

Председник општине је дужан да најмање 
једном  годишње  грађане  месних  заједница 
информише  о  приливу  и  утрошку  наплаћених 
средстава самодоприноса.

Члан 11.

У  погледу  начина  утврђивања  само-
доприноса,  обрачунавања, застарелости,  наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно се 
примењују  одредбе  закона  којим  се  уређује 
порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном   самодо-
приносу,  спровођењу  поступка  изјашњавања 
пензионера  за  добровољно  плаћање 
самодоприноса, броју и промени уплатног рачуна, 
приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
реализације  пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
стара  се  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко својих надлежних служби.

Члан 12.

 Ако  се  износ  средстава  самодоприноса 
наплати  пре истека рока за који је самодопринос 
уведен, престаће се са наплатом самодоприноса.

У случају  да се  самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 
наплаћених  средстава  обвезницима 
самодоприноса, дознаком на њихов текући рачун.

Члан 13. 

Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 
исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

  2
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- исплатилац правно лице, новчаном 

казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  Одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
износу  и  на  начин  који  су  прописани  законом 
којим се уређује порески поступак.

Члан 14.

Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 
подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем  од  шест  месеци  од 
дана гласања на референдуму.

Члан 15.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

  Комисија за спровођење референдума

               
2.

На  основу  члана  23.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  62/06,  47/11  и  93/12),  члана  24.  став  2. 
Закон  о  референдуму  и  народној  иницијативи 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и  11/98),  члана 9. 
алинеја  8.  Одлуке  о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12) 
и  члана  108.  Статута  општине  Лучани  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08,  7/12 и 8/12), 
грађани Месне заједнице Глог изјашњавањем на 
референдуму  одржаном  23.12.2012.  године, 
донели су

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Глог

Члан 1.

Уводи се самодопринос за подручје Месне 
заједнице Глог организоване на подручју општине 
Лучани, по Одлуци о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12).

Самодопринос се уводи у новцу, за период 
од 5 година,  почев од 01.01.2013. до 31.12.2017. 
године.

Члан 2.

Средстава  остварена  самодоприносом  су 
приходи буџета општине Лучани.

Средстава  остварена  самодоприносом 
користе се за потребе, односно намене предвиђене 
Програмом коришћења средстава самодоприноса, 
а у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем за период из члана 1. став 2. ове одлуке. 

Самодопринос се плаћа по стопи од 2% 
на  нето  зараду  (плату)  и  накнаду  зараде 
запослених.

Укупна  средства  која  ће  се  прикупити 
самодоприносом  планирају  се  у  износу  од 
100.000,оо динара.

Средства  остварена  по  основу 
самодоприноса  из  претходног  става  овог  члана 
користе се за следеће намене:

- одржавање и изградња путева;
- израда пројектне документације;
- одржавање водоводне и нисконапонске 

мреже;
- јавна расвета;
- еколошко чишћење и уређење насеља;
-  учешће  у  финансирању  спортских  и 

културно-образовних, 
  здравствених  и  других  садржаја  у 

месној заједници;
- одржавање и изградња објеката;
-  отклањање  последица  елементарних 

непогода;
- решавање социјалних потреба грађана;
- подстицајна средства за повећање стопе 

наталитета;
-  покриће  материјалних  и  других 

трошкова месне заједнице.

Члан 3.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју месне заједнице 
из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

  3
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 Основица  за  обрачун  и  плаћање 
самодоприноса је: 

- нето зарада (плата) запослених,
- осталa примања  физичких  лица 

прописана  законом  којим  се  уређује  порез  на 
доходак грађана.

Члан 5.

Самодопринос  на  пензије  остварене  у 
земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос.

Члан 6.

Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
пропорционалним стопама на нето зараду (плату) 
и остала примања физичких лица и на приходе од 
самосталне  делатности,  које  су  садржане  у 
табеларном прегледу  из члана 2. ове Одлуке.

Члан 7.

Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 
појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
прописаној стопи и по систему пореза по одбитку, 
истовремено са исплатом: 

- нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- осталих примања физичких лица

Члан 8.

Исплатилац из члана 7. став 1. ове Одлуке, 
у  смислу  закона  којим  се  регулише  порески 
поступак,  је  странка  у  поступку  наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан 
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 
за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани.

Члан 9.

Средства  остварена  наплатом  самодо-
приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.

Наредбодавац  за  коришћење  средстава 
самодоприноса  је  лице  које  је  одговорно  за 
управљање  средствима  и  издавање  налога  за 
плаћање  преузетих  обавеза  месне  заједнице,  у 
складу  са  законом  којим  се  регулише  буџетски 
систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а  након правдања претходног 
преноса средстава. 

Члан 10.

Председник општине је дужан да најмање 
једном  годишње  грађане  месних  заједница 
информише  о  приливу  и  утрошку  наплаћених 
средстава самодоприноса.

Члан 11.

У  погледу  начина  утврђивања 
самодоприноса,  обрачунавања,  застарелости, 
наплате,  рокова  за  плаћање,  обрачуна  камате  и 
осталог  што  није  посебно  прописано  овом 
одлуком,  сходно  се  примењују  одредбе  закона 
којим се уређује порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном 
самодоприносу,  спровођењу  поступка 
изјашњавања пензионера за добровољно плаћање 
самодоприноса, броју и промени уплатног рачуна, 
приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
реализације  пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
стара  се  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко својих надлежних служби.

Члан 12.

 Ако  се  износ  средстава  самодоприноса 
наплати  пре истека рока за који је самодопринос 
уведен, престаће се са наплатом самодоприноса.

У случају  да се  самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 
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наплаћених средстава  обвезницима  самодо-
приноса, дознаком на њихов текући рачун.

Члан 13. 

Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 
исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

-  исплатилац  правно  лице,  новчаном 
казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  Одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
износу  и  на  начин  који  су  прописани  законом 
којим се уређује порески поступак.

Члан 14.

Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 
подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем  од  шест  месеци  од 
дана гласања на референдуму.

Члан 15.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Комисија за спровођење референдума

3.

На  основу  члана  23.  Закона  о 
финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  62/06,  47/11  и  93/12),  члана  24.  став  2. 
Закон о референдуму и народној иницијативи 

(„Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и  11/98),  члана 9. 
алинеја  8.  Одлуке  о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12) 
и  члана  108.  Статута  општине  Лучани  („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр.  6/08, 7/12 и 8/12), 
грађани  Месне  заједнице  Горњи  Дубац 
изјашњавањем  на  референдуму  одржаном 
23.12.2012. године, донели су

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Горњи Дубац

Члан 1.

Уводи се самодопринос за подручје Месне 
заједнице Горњи Дубац организоване на подручју 
општине Лучани, по Одлуци о оснивању месних 
заједница  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
13/12 и 15/12).

Самодопринос се уводи у новцу, за период 
од 5 година,  почев од 01.01.2013. до 31.12.2017. 
године.

Члан 2.

Средстава  остварена  самодоприносом  су 
приходи буџета општине Лучани.

Средстава  остварена  самодоприносом 
користе се за потребе, односно намене предвиђене 
Програмом коришћења средстава самодоприноса, 
а у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем за период из члана 1. став 2. ове одлуке. 

Самодопринос се плаћа по стопи од 2% 
на  нето  зараду  (плату)  и  накнаду  зараде 
запослених.

Укупна  средства  која  ће  се  прикупити 
самодоприносом  планирају  се  у  износу  од 
600.000,оо динара.

Средства  остварена  по  основу 
самодоприноса  из  претходног  става  овог  члана 
користе се за следеће намене:

- одржавање и изградња путева;
- израда пројектне документације;
- одржавање водоводне и нисконапонске 

мреже;
- јавна расвета;
- еколошко чишћење и уређење насеља;
-  учешће  у  финансирању  спортских  и 

културно-образовних,
  здравствених  и  других  садржаја  у 

месној заједници;
- одржавање и изградња објеката;

-  отклањање  последица  елементарних 
непогода;

- решавање социјалних потреба грађана;
- подстицајна средства за повећање стопе 

наталитета;
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- покриће  материјалних  и  других 

трошкова месне заједнице.

Члан 3.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју месне заједнице 
из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

 Основица  за  обрачун  и  плаћање 
самодоприноса је: 

- нето зарада (плата) запослених,
- осталa примања  физичких  лица 

прописана  законом  којим  се  уређује  порез  на 
доходак грађана.

Члан 5.

Самодопринос  на  пензије  остварене  у 
земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос.

Члан 6.

Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
пропорционалним стопама на нето зараду (плату) 
и остала примања физичких лица и на приходе од 
самосталне  делатности,  које  су  садржане  у 
табеларном прегледу  из члана 2. ове Одлуке.

Члан 7.

Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 
појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
прописаној стопи и по систему пореза по одбитку, 
истовремено са исплатом: 

- нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- осталих примања физичких лица

Члан 8.

Исплатилац из члана 7. став 1. ове Одлуке, 
у смислу закона којим се регулише порески

 поступак,  је  странка  у  поступку  наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан 
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 
за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани.

Члан 9.

Средства  остварена  наплатом  самодо-
приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.

Наредбодавац  за  коришћење  средстава 
самодоприноса  је  лице  које  је  одговорно  за 
управљање  средствима  и  издавање  налога  за 
плаћање  преузетих  обавеза  месне  заједнице,  у 
складу  са  законом  којим  се  регулише  буџетски 
систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а  након правдања претходног 
преноса средстава. 

Члан 10.

Председник општине је дужан да најмање 
једном  годишње  грађане  месних  заједница 
информише  о  приливу  и  утрошку  наплаћених 
средстава самодоприноса.

Члан 11.

У  погледу  начина  утврђивања  самодо-
приноса,  обрачунавања,  застарелости,  наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно прописано овом одлуком, сходно се 
примењују  одредбе  закона  којим  се  уређује 
порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном   самодо-
приносу,    спровођењу    поступка    изјашњавања

пензионера  за  добровољно  плаћање  само-
доприноса  приноса,  броју  и  промени  уплатног 
рачуна,  приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
реализације  пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
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стара  се Општинска  управа  општине 
Лучани преко својих надлежних служби.

Члан 12.

 Ако  се  износ  средстава  самодоприноса 
наплати  пре истека рока за који је самодопринос 
уведен, престаће се са наплатом самодоприноса.

У случају да се  самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 
наплаћених  средстава  обвезницима  самодо-
приноса, дознаком на њихов текући рачун.

Члан 13. 

Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 
исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

-  исплатилац  правно  лице,  новчаном 
казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  Одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
износу  и  на  начин  који  су  прописани  законом 
којим се уређује порески поступак.

Члан 14.

Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 
подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем  од  шест  месеци  од 
дана гласања на референдуму.

Члан 15.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Комисија за спровођење референдума

               

4.
На  основу  члана  23.  Закона  о 

финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  62/06,  47/11  и  93/12),  члана  24.  став  2. 
Закон  о  референдуму  и  народној  иницијативи 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и  11/98),  члана 9. 
алинеја  8.  Одлуке  о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12) 
и  члана  108.  Статута  општине  Лучани  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр.  6/08, 7/12 и 8/12), 
грађани  Месне  заједнице  Крстац  изјашњавањем 
на  референдуму  одржаном  23.12.2012.  године, 
донели су

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Крстац

Члан 1.

Уводи се самодопринос за подручје Месне 
заједнице  Крстац  организоване  на  подручју 
општине Лучани, по Одлуци о оснивању месних 
заједница  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
13/12 и 15/12).

Самодопринос се уводи у новцу, за период 
од 5 година,  почев од 01.01.2013. до 31.12.2017. 
године.

Члан 2.

Средстава  остварена  самодоприносом  су 
приходи буџета општине Лучани.

Средстава  остварена  самодоприносом 
користе се за потребе, односно намене предвиђене 
Програмом коришћења средстава самодоприноса, 
а у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем за период из члана 1. став 2. ове одлуке. 

Самодопринос се плаћа по стопи од 2% 
на  нето  зараду  (плату)  и  накнаду  зараде 
запослених.

Укупна  средства  која  ће  се  прикупити 
самодоприносом  планирају  се  у  износу  од 
6.000.000,оо динара.

Средства  остварена  по  основу 
самодоприноса  из  претходног  става  овог  члана 
користе се за следеће намене:

- плаћање електричне енергије;
- улична расвета;
- канализација;
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- одржавање путева;
- одржавање гробља;
- текуће обавезе месне заједнице.

Члан 3.

Обвезници самодоприноса су грађани који 
имају пребивалиште на подручју месне заједнице 
из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

 Основица  за  обрачун  и  плаћање 
самодоприноса је: 

- нето зарада (плата) запослених,
- осталa примања  физичких  лица 

прописана  законом  којим  се  уређује  порез  на 
доходак грађана.

Члан 5.

Самодопринос  на  пензије  остварене  у 
земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос.

Члан 6.

Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
пропорционалним стопама на нето зараду (плату) 
и остала примања физичких лица и на приходе од 
самосталне  делатности,  које  су  садржане  у 
табеларном прегледу  из члана 2. ове Одлуке.

Члан 7.

Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 
појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
прописаној стопи и по систему пореза по одбитку, 
истовремено са исплатом: 

- нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- осталих примања физичких лица

Члан 8.

Исплатилац из члана 7. став 1. ове Одлуке, 
у  смислу  закона  којим  се  регулише  порески 
поступак,  је  странка  у  поступку  наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан 
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 

за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани.

Члан 9.

Средства  остварена  наплатом  самодо-
приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.

Наредбодавац  за  коришћење  средстава 
самодоприноса  је  лице  које  је  одговорно  за 
управљање  средствима  и  издавање  налога  за 
плаћање  преузетих  обавеза  месне  заједнице,  у 
складу  са  законом  којим  се  регулише  буџетски 
систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а  након правдања претходног 
преноса средстава. 

Члан 10.

Председник општине је дужан да најмање 
једном  годишње  грађане  месних  заједница 
информише  о  приливу  и  утрошку  наплаћених 
средстава самодоприноса.

Члан 11.

У  погледу  начина  утврђивања  самодо-
приноса,  обрачунавања,  застарелости,  наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 
није посебно  прописано овом одлуком,  сходно се

примењују  одредбе  закона  којим  се  уређује 
порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном   само-
доприносу,  спровођењу  поступка  изјашњавања 
пензионера  за  добровољно  плаћање 
самодоприноса, броју и промени уплатног рачуна, 
приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
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реализације пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
стара  се  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко својих надлежних служби.

Члан 12.

 Ако  се  износ  средстава  самодоприноса 
наплати  пре истека рока за који је самодопринос 
уведен, престаће се са наплатом самодоприноса.

У случају да се  самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 
наплаћених  средстава  обвезницима  самодопри-
носа, дознаком на њихов текући рачун.

Члан 13. 

Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 
исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

-  исплатилац  правно  лице,  новчаном 
казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  Одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
износу  и  на  начин  који  су  прописани  законом 
којим се уређује порески поступак.

Члан 14.

Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 
подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем  од  шест  месеци  од 
дана гласања на референдуму.

Члан 15.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Комисија за спровођење референдума

               

5.
На  основу  члана  23.  Закона  о 

финансирању локалне  самоуправе  („Сл.  гласник 
РС“  бр.  62/06,  47/11  и  93/12),  члана  24.  став  2. 
Закон  о  референдуму  и  народној  иницијативи 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и  11/98),  члана 9. 
алинеја  8.  Одлуке  о оснивању месних заједница 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 15/12) 
и  члана  108.  Статута  општине  Лучани  („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр.  6/08, 7/12 и 8/12), 
грађани Месне заједнице Ртари изјашњавањем на 
референдуму  одржаном  23.12.2012.  године, 
донели су

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о увођењу 

самодоприноса 
на делу територије општине Лучани

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о увођењу самодоприноса 
на делу територије општине Лучани („Сл. гласник 
општине  Лучани“  бр.  8/2011  -  у  даљем  тексту: 
Одлука), мења се и гласи:

„Уводи  се  самодопринос  за  подручје 
Месне заједнице Ртари, организоване на подручју 
општине Лучани, по Одлуци о оснивању месних 
заједница  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
13/12 и 15/12).

Самодопринос се уводи у новцу, за период 
од 5 година, почев од 01.01.2013. па до 31.12.2017. 
године“.

Члан 2.

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Средстава остварена самодоприносом су 

приходи буџета општине Лучани.
Средстава  остварена  самодоприносом 

користе се за потребе, односно намене предвиђене 
Програмом коришћења средстава самодоприноса, 
а у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем за период из члана 1. став 2. ове одлуке. 

Самодопринос се плаћа по стопи:
- од  2%  на  нето  зараду  (плату)  и 

накнаду зараде запослених,
- од  2%  на  приходе  од  самосталних 

делатности.
Укупна  средства  која  ће  се  прикупити 

самодоприносом  планирају  се  у  износу  од 
1.500.000,оо динара.

Средства  остварена  по  основу 
самодоприноса  из  претходног  става  овог  члана 
користе се за следеће намене:
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- изградња,  одржавање  и 

уређење насеља; грађевинских објеката,
- локалних  и  некатегорисаних  путева; 

гробаља; ПТТ, електричне, водоводне и канализа-
ционе мреже; објеката у области културе, спорта 
и здравства,

- изградња,  одржавање  и  коришћење 
јавног осветљења;

- заштита  и  унапређење  животне 
средине;

- друштвена  брига  о  деци  и  грађанима 
различитих социјалних група;

- остале намене

Члан 3.

Члан 3.Одлуке мења се и гласи:
„Обвезници  самодоприноса  су  грађани 

који  имају  пребивалиште  на  подручју  месне 
заједнице из члана 1.ове Одлуке“.

Члан 4.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Основица  за  обрачун  и  плаћање 

самодоприноса је: 
- нето зарада (плата) запослених, 
- осталих примања  физичких  лица 

прописана  законом  којим  се  уређује  порез  на 
доходак грађана и

- приход  од  самосталне  делатности  на 
који се плаћа порез на доходак грађана у складу 
са  законом  којим  се  уређује  порез  на  доходак 
грађана. 

Основица  за  обрачун  самодоприноса  од 
самосталне  делатности  је  опорезива  добит 
исказана у пореском билансу предузетника, као и 
основица  коју  Пореска  управа  утврђује  за 
опорезивање предузетника који порез на доходак 
плаћају према паушално утврђеним приходима, за 
годину која претходи години за коју се утврђује 
обавеза самодоприноса“.

Члан 5.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
„Самодопринос  на  пензије  остварене  у 

земљи  и  иностранству  могу  у  складу  са  овом 
Одлуком  плаћати  пензионери  који  се  писаном 
изјавом  изјасне  да  добровољно  плаћају 
самодопринос“.

Члан 6.

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Самодопринос  се обрачунава и плаћа по 
пропорционалним стопама на нето зараду (плату) 
и остала примања физичких лица и на приходе од 
самосталне  делатности,  по  стопама  које  су 
садржане у табеларном прегледу из члана 2. ове 
Одлуке“. 

           

Члан 7.

Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Обрачун  и  наплату  самодоприноса  за 

појединачно  исплаћено  примање  обвезнику 
самодоприноса, дужан је да врши исплатилац по 
прописаној стопи и по систему пореза по одбитку, 
истовремено са исплатом: 

-  нето  зараде  (плате)  и  накнаде  зараде 
запослених, и

- остала примања физичких лица
На  приходе  од  самосталне  делатности 

самодопринос  решењем  у  годишњем  износу 
утврђује  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко свог надлежног пореског органа“. 

Члан 8.

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Исплатилац  из  члана  7.  став  1.  ове 

Одлуке,  у  смислу  закона  којим  се  регулише 
порески поступак, је странка у поступку наплате 
самодоприноса и порески дужник који је обавезан 
да  обвезнику  самодоприноса  обрачуна  и  по 
одбитку на одговарајући уплатни рачун, у име и 
за  рачун  обвезника  самодоприноса,  плати 
прописани самодопринос.

Исплатилац  прихода  је  дужан  да 
истовремено  са  обрачуном  и  наплатом 
самодоприноса,  податке  о  обвезницима, 
основици,  износу  утврђеног  и  уплаћеног 
самодоприноса  достави  надлежном  општинском 
пореском органу на пореској пријави чији облик и 
садржину  утврђује  Општинска  управа  општине 
Лучани“.

Члан 9.

Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Средства  остварена  наплатом  самодо-

приноса  наменског  су  карактера  и  могу  се 
користити само за потребе утврђене у члану 2. ове 
Одлуке.

Средствима  оствареним  наплатом 
самодоприноса  врши  се  финансирање  расхода 
месне  заједнице  у  складу  са  законом  којим  се 
регулише  буџетски  систем,  а  на  основу 
књиговодствене документације.
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Наредбодавац  за  коришћење 

средстава  самодоприноса  је  лице  које  је 
одговорно за  управљање средствима и издавање 
налога  за  плаћање  преузетих  обавеза  месне 
заједнице, у складу са законом којим се регулише 
буџетски систем.

Пренос  средстава  остварених  наплатом 
самодоприноса ће се вршити месним заједницама 
два пута  месечно,  а након правдања претходног 
преноса средстава“.

Члан 10.

Члан 10.Одлуке мења се и гласи:
„Председник  општине  је  дужан  да 

најмање  једном  годишње  грађане  месних 
заједница  информише  о  приливу  и  утрошку 
наплаћених средстава самодоприноса“.

Члан 11.

Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
„У  погледу  начина  утврђивања 

самодоприноса,  обрачунавања,  застарелости, 
наплате,  рокова  за  плаћање,  обрачуна  камате  и 
осталог  што  није  посебно  прописано  овом 
Одлуком,  сходно  се  примењују  одредбе  закона 
којим се уређује порески поступак.

О  вођењу  евиденција,  обавештавању 
исплатиоца  и  обвезника  о  уведеном 
самодоприносу,  спровођењу  поступка 
изјашњавања пензионера за добровољно плаћање 
самодоприноса, броју и промени уплатног рачуна, 
приливу,  наплати,  утрошку  средстава 
самодоприноса,  приоритетима  и  роковима 
реализације  пројеката  из  члана  2.  ове  Одлуке 
стара  се  Општинска  управа  општине  Лучани 
преко својих надлежних служби“.

Члан 12.

 Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
„Ако се износ средстава самодоприноса из 

члана 1.  ове Одлуке  наплате пре истека рока за 
који  је  самодопринос  уведен,  престаће  се  са 
наплатом самодоприноса.

У случају да се  самодопринос наплати у 
већем  износу,  извршиће  се  повраћај  више 

наплаћених  средстава  обвезницима 
самодоприноса,  дознаком  на  њихов  текући 
рачун.“.

Члан 13.

Члан 13.Одлуке мења се и гласи:
„Казниће  се  за  прекршај,  ако  приликом 

исплате прихода на које се плаћа самодопринос не 
обрачуна,  не  наплати  и  на  прописани  уплатни 
рачун не уплати самодопринос:

-  исплатилац  правно  лице,  новчаном 
казном  у  износу  од  10.000,оо  до  100.000,оо 
динара,

-  исплатилац   предузетник,  новчаном 
казном у износу од 5.000,оо до 50.000,оо динара.

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана, 
новчаном  казном  у  износу  од  5.000,оо  до 
20.000,оо динара, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу.

За  неподношење  пријаве,  или  за  давање 
нетачних  података  из  члана  8.  ове  одлуке, 
исплатилац  ће  се  казнити  новчаном  казном  у 
износу  и  на  начин  који  су  прописани  законом 
којим се уређује порески поступак“.

Члан 14.

Члан 14. Одлуке мења се и гласи:
„Одлука  о  увођењу  самодоприноса  на 

подручју месне заједнице сматра се донетом када 
се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из члана 3. ове Одлуке.

Ако  се  грађани  на  референдуму  нису 
изјаснили  за  увођење  самодоприноса,  о  истом 
предлогу  се  не  може  поново  одлучивати  на 
референдуму  у  року краћем од  шест  месеци од 
дана гласања на референдуму“.

Члан 15.

Ову  Одлуку  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Комисија за спровођење референдума

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј
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