СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 8.

09. април 2013. године

Година 30.

1.
На основу тачке 4.алинеја 6 Одлуке о
расписивању избора за чланове савета месних
заједница бр.013-2/2013-02 од 12.03.2013.године,
Комисија за спровођење избора у месним
заједницама, на седници одржаној дана
09.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА У
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
1.

2.

3.

4.

5.

Комисија за спровођење избора у
месним заједницама утврдила је и
проглашава коначне резултате избора
спроведеих дана 07.04.2013.године, а
на основу података из записника о
раду бирачких одбора, на појединим
бирачким местима.
На основу прибављених података
изабрани су чланови савета у следећим
месним заједницама: Вучковица. Глог,
Горња Краварица(8 чланова од 9
колико броји Савет), Граб, Доњи
Дубац, Доња Краварица, Дучаловићи,
Живица, Зеоке, Лисице 2, Милатовићи,
Негришори-допунски избори, Расовац
и Тијање.
На основу достављених података од
стране месних заједница изабрани су
чланови савета на зборовима грађана у
следећим месним заједницама: Горњи
Дубац, Ртари-допунски избори и
Луковићи.
Саставни део ове Одлуке су резултати
избора за чланове савета месних
заједница наведених у тачкама 2. и 3.
ове Одлуке.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
гласнику опшине Лучани“.

Комисија за спровођење избора у месним
заједницама
Председник
Биљана Перовић, с.р.
2.

На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закона
о референдуму и народној иницијативи („Сл.
гласник РС“ број 48/94 и 11/98), члана 14.
Предлога одлуке о изименама и допунама Одлуке
о увођењу самодоприноса на делу територије
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 6/13) и члана 7. алинеја 6. Одлуке о начину
изјашњавања
грађана
месних
заједница
Негришори, Марковица и Турица о Предлогу
одлука
о укидању
одлука
о увођењу
самодоприниоса на делу територије општине
Лучани и грађана МЗ Лис о Предлогу одлуке о
изменама и допунама Одлуке о увођењу
самодоприноса на делу територије општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број
6/13), а на основу резултата изјашњавања грађана
дела општине Лучани на референдуму који је
одржан дана 07.04.2013. године,
Комисија за спровођење референдума на
седници одржаној 09.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
НА РЕФЕРЕНДУМУ О ДОНОШЕЊУ
ОДЛУКА О УКИДАЊУ-УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
1. Комисија за спровођење референдума
о изјашњавању грађана дела територије општине
Лучани о Предлогу одлука о укидању одлука о
увођењу самодоприноса на делу територије
општине Лучани и Предлогу одлуке о изменама и
допунама Одлуке о увођењу самодоприноса на
делу територије општине Лучани, утврдила је и
проглашава коначне резултате изјашњавања на
основу података из записника о раду гласачких
одбора, односно гласања на појединим гласачким
местима путем референдума одржаног 07.04.2013.
године.
2. На основу утврђених резултата
изјашњавања грађана у приложеној табели
Комисија констатује да је месни самодопринос по
стопи од 4% укинут у Месној заједници
Негришори, јер се у тој месној заједници за
укидање самодоприноса изјаснило више од 50%
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уписаних
бирача у јединствени бирачки
списак који имају пребивалиште у односној
месној заједници.
3. У месним заједницама Марковица и
Турица за укидање самодоприноса изјаснило се
мање од 50% грађана уписаних у јединствени
бирачки списак у овим месним заједницама, па
Комисија констатује да у тим месним заједницама
није изгласано укидање месног самодоприноса
раније заведеног по стопи од 4%.
4. У Месној заједници Лис изјаснило се
мање од 50% грађана уписаних у бирачки списак
у овој месној заједници, па Комисија констатује
да у истој није изгласано смањење стопе раније
заведеног самодоприноса са 4% на 2%.
5. Саставни део ове Одлуке је Преглед
података по МЗ о спроведеном референдуму за
укидање-смањење стопе самодоприноса.
6. Ову Одлуку објавити у „Службеном
гласнику опшине Лучани“.

Број 1/2012

гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),
грађани Месне заједнице Негришори изјашњавањем на референдуму одржаном 07.04.2013.
године, донели су
О Д Л У К У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Члан 1.
Укида
се
Одлука
о
увођењу
самодоприноса на делу територије општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр.
8/2011) у Месној заједници Негришори.
Члан 2.

Комисија за спровођење референдума
Председник
Биљана Перовић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу почев од
исплата које се врше у месецу мају 2013. године.
Члан 3.

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.

Ову Одлуку објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.

Комисија за спровођење референдума
Председник
Биљана Перовић, с.р.
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