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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 12. јануар година 2015. – Број 01

На основу члана 24 Закона о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС",
број 48/94 и 11/98), члана 20 и 22 Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.) и
112 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12),
грађани Месне заједнице Грабовац, на референдуму одржаном 10.01.2015.године, усвојили су
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГРАБОВАЦ
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новцу за подручје Месне заједнице Грабовац за период од
01.02.2015.године до закључно са 01.02.2020.године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи путем непосредног личног изјашњавања грађана референдумом.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме
се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом када се за њу изјасни већина од
укупног броја грађана из става 1 и 2 овог члана.
Члан 4.

-

Средства самодоприноса ће се обезбеђивати на следећи начин:
2 % од нето плата (зарада) запослених у земљи;
2 % на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
5 % на приход од самосталне делатности, укључујући и 20% на приход од пољопривреде и
шумарства.
Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате) запослених, приходи од самосталне
делатности укључујући и приход од пољопривреде и шумарства, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са Законом који уређује порез на доходак грађана.
Самодопринос се не може уводити на примањима која су законом изузета од опорезивања.
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Члан 6.
Средства прикупљена од самодоприноса користиће се за задовољавања заједничких
потреба грађана на подручју Месне заједнице Грабовац, према програму за увођење
самодоприноса и то за следеће намене:
-

Насипање и сређивање пољских путева
Насипање и сређивање сеоских неасфалтираних путева
Асфалтирање неасфалтираних улица у селу
Одржавање постојећих асфалтираних улица у селу
Одржавање уличне расвете
Одржавање објеката МЗ Грабовац
Уређивање јавних површина на територији МЗ Грабовац
Проширење и одржавање сеоског гробља
Додела новогодишњих пакетића за децу ОШ “Ј.Ј.Змај“ у Грабовцу
Канцеларијски материјал за потребе МЗ Грабовац
Замена кровне конструкције на Дому културе
Реновирање зграде МК и МЗ Грабовац
Финансирање културних манифестација у селу
Замена кровне конструкције на згради сеоске амбуланте
Изградња капеле на сеоском гробљу.
Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава прикупљен по овој Одлуци за наведени период износи
ће 10.000.000,00 динара.
Вишак средстава остварен изнад износа предвиђен Одлуком о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Грабовац биће враћен грађанима Месне заједнице Грабовац,
пропорционално извршеним уплатама по основу задужења.
Члан 8.
Обвезници плаћања самодоприноса по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Грабовац.
Обвезници плаћања самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији
Месне заједнице Грабовац али имају непокретност, чија вредност се увећава употребом средстава
самодоприноса.
Члан 9.
Утврђивање и наплату самодоприноса на плате (зараде) остварене у земљи, врши
исплатилац плата (зарада).
Обрачун и наплата самодоприноса из ове Одлуке врши се у свему према прописима којима
се уређује финансирање локалне самоуправе.
Члан 10.
Неутрошена средства самодоприноса из претходне године, преносе се у наредну годину и
утрошиће се према плану и програму Месне заједнице за текућу годину.
Члан 11.
О евиденцији прикупљених средстава стара се Савет Месне заједнице.
Члан 12.
Спискове обвезника из члана 8. ове Одлуке надлежним органима доставља Месна
заједница.
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Члан 13.
Савет Месне заједнице Грабовац прати реализацију самодоприноса.
Председник Савета је наредбодавац за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице кога Савет овласти.
Члан 14.
О наменском трошењу средстава самодоприноса Савет Месне заједнице расправља на
седницама и приликом усвајања финансијских планова Месне заједнице, а најмање на 6 месеци
подноси извештај збору грађана.
За сваку календарску годину у складу са динамиком прилива средстава доноси се план
трошења средстава.
Члан 15.






Савет обавља следеће послове:
Стара се о реализацији програма самодоприноса
Одлучује о удруживању средстава са другим инвеститорима ради реализације програма
Доноси програм рада и финансијски план
Подноси Скупштини општине извештај о реализацији самодоприноса и
Обавља и друге послове везане за реализацију самодоприноса.
Члан 16.

Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну и могу се користити само за намене
предвиђене овом Одлуком.
Члан 17.
Средства самодоприноса користе се у складу са програмом самодоприноса и годишњим
планом реализације самодоприноса Месне заједнице Грабовац.
Члан 18.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Грабовац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 14/09).
Члан 19.
Ова Одлука проглашена је на седници Савета Месне заједнице Грабовац и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Свилајнац“ а примењиваће се од
01.02.2015.године.
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВАЦ
Број:020-2/2015, Дана: 12.01.2015.године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дејан Василијевић, с.р.
*-*-*-*-*-*
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