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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 03. јул година 2013. – Број 8

На основу чланова 21. 31. 32. и 33.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута
општине Свилајнац (''Службени гласник
општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 03.07.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. За директора Јавног предузећа
СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из
Свилајнца, ИМЕНУЈЕ СЕ Ирена Дубравац из
Свилајнца, улица Поп Лукина 2/12.

2. Мандат директора траје четири
године.

3. Ово решење објавиће се у
"Службеном гласнику Републике Србије", у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ и
на интернет страници општине Свилајнац.

4. Именовани директор је дужан да
ступи на рад у Јавно предузеће СТЦ-
Природњачки центар „Свилајнац“ из
Свилајнца, у року од осам дана од дана
објављивања овог решења у "Службеном
гласнику Републике Србије".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 21. Закона о јавним
предузећима, прописано је да директора
јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од
четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.

Одлуком Скупштине општине
Свилајнац, о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора, број 06-16/13-I-3, од
16.05.2013.године, започето је спровођењe
јавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца.

Решењем Скупштине општине
Свилајнац, број 06-16/13-I-4, од
16.05.2013.године, образована је Комисија за
именовање са задатком да спроведе изборни
поступак за именовање директора Јавног
предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца, у складу са
одредбама Закона о јавним предузећима.

Оглас Скупштине општине Свилајнац,
о јавном конкурсу за именовање директора,
број 06-16/13-I-5 од 16.05.2013.године,
објављен је дана 24.05.2013.године, у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број
46/2013, у дневним новинама "Политика", као
и на интернет страници општине Свилајнац,
са напоменом да је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Kомисија за именовање директора, по
спроведеном изборном поступку, утврдила је
резултат кандидата према мерилима
прописаним за именовање директора и
сачинила ранг листу са двоје најбоље
рангираних кандидата као и записник о
изборном поступку.

Општинска управа општине
Свилајнац, на основу достављене ранг листе
кандидата за именовање директора Јавног
предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца број 06-16/13-I-5 од
14.06.2013.године и записника о изборном
поступку, утврдила је предлог решења број
02-18/2013-IV од 26.06.2013.године, да се за
директора Јавног предузећа СТЦ-
Природњачки центар „Свилајнац“ из
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Свилајнца, именује кандидат Ирена Дубравац
из Свилајнца, улица Поп Лукина 2/12, која је
на листи за именовање најбоље рангирана од
стране Kомисије за именовање директора и
исти је са ранг листом доставила органу
надлежном за именовање.

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи и чланом 41. став 1.
тачка 10. Статута општине Свилајнац,
прописано је да Скупштина општине именује
и разрешава Управни и Надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.

Чланом 31. Закона о јавним
предузећима, између осталог прописано је да
орган надлежан за именовање, након
разматрања достављене листе и предлога
акта, одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог
кандидата са листе, као и да је решење о
именовању директора коначно.

Чланом 32. и чланом 33. истог Закона,
између осталог је прописано да се решење о
именовању објављује у "Службеном гласнику
Републике Србије", у службеном гласилу
јединице локалне самоуправе, на интернет
страници органа надлежног за именовање,
као и да је именовани кандидат дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у
"Службеном гласнику Републике Србије".

Полазећи од напред наведених
законских овлашћења, Скупштина општине
Свилајнац је по разматрању достављене
листе и предлога решења Општинске управе
општине Свилајнац о именовању директора,
одлучила као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-1, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 35 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12), члана 32 Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), и члана 41 Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 03.07.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да Ирени Дубравац
из Свилајнца, престаје вршење дужности
директора Јавног предузећа СТЦ-
Природњачки центар „Свилајнац“ из
Свилајнца, именовањем за директора Јавног
предузећа СТЦ - Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца.

2. Именована до ступања на рад у
року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у "Службеном гласнику
Републике Србије" има сва права, обавезе и
овлашћења вршиоца дужности директора
Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца.

3. Ово решење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ .

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Скупштине општине
Свилајнац, број 06-50/12-I-19 од
27.12.2012.године, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа Спортско-
туристички центар "Свилајнац" из Свилајнца,
именована је Ирена Дубравац из Свилајнца,
до именовања директора наведеног
предузећа, а најдуже шест месеци.

Након статусне промене припајања
Привредног друштва Природњачки центар
Свилајнац ДОО Свилајнац као Друштва
преносиоца, Јавном предузећу Спортско-
туристички центар Свилајнац као Друштву
стицаоцу, извршена је и промена пословног
имена у Јавно предузеће СТЦ-Природњачки
центар „Свилајнац“.

Имајући у виду да је у циљу
усклађивања са одредбама новог Закона о
јавним предузећима, расписан јавни конкурс
за именовање директора и да је по
спроведеном изборном поступку Ирена
Дубравац из Свилајнца, именована за
директора Јавног предузећа СТЦ-
Природњачки центар „Свилајнац“ из
Свилајнца, то је донето решење као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-1/1, Дана:03.07.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу чланова 21. 31. 32. и 33.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/12),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута
општине Свилајнац (''Службени гласник
општине Свилајнац'', број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 03.07.2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. За директора Комуналног јавног
предузећа ''Морава'' из Свилајнца, ИМЕНУЈЕ
СЕ Горан Бојић из Деспотовца, улица Раде
Миљковић 5/2.

2. Мандат директора траје четири
године.

3. Ово решење објавиће се у
"Службеном гласнику Републике Србије", у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ и
на интернет страници општине Свилајнац.

4.  Именовани директор је дужан да
ступи на рад у Комунално јавно предузеће
''Морава'' из Свилајнца, у року од осам дана
од дана објављивања овог решења у
"Службеном гласнику Републике Србије".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 21. Закона о јавним
предузећима, прописано је да директора
јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од
четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.

Одлуком Скупштине општине
Свилајнац, о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора, број 06-16/13-I-8, од
16.05.2013.године, започето је спровођењe
јавног конкурса за именовање директора КЈП
''Морава'' из Свилајнца.

Решењем Скупштине општине
Свилајнац, број 06-16/13-I-9, од
16.05.2013.године, образована је Комисија за
именовање са задатком да спроведе изборни
поступак за именовање директора
Комуналног јавног предузећа „Морава“ из
Свилајнца, у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима.

Оглас Скупштине општине Свилајнац,
о јавном конкурсу за именовање директора,
број 06-16/13-I-10 од 16.05.2013.године,

објављен је дана 24.05.2013.године, у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број
46/2013, у дневним новинама "Политика", као
и на интернет страници општине Свилајнац,
са напоменом да је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Kомисија за именовање директора, по
спроведеном изборном поступку, утврдила је
резултат кандидата према мерилима
прописаним за именовање директора и
сачинила ранг листу са једним кандидатом,
као и записник о изборном поступку.

Општинска управа општине
Свилајнац, на основу достављене ранг листе
кандидата за именовање директора
Комуналног јавног предузећа „Морава“ из
Свилајнца број 06-16/13-I-10 од
14.06.2013.године и записника о изборном
поступку, утврдила је предлог решења број
02-19/2013-IV од 26.06.2013.године, да се за
директора КЈП ''Морава'' из Свилајнца,
именује кандидат Горан Бојић из Деспотовца,
улица Раде Миљковић 5/2 и исти је са ранг
листом доставила органу надлежном за
именовање.

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи и чланом 41. став 1.
тачка 10. Статута општине Свилајнац,
прописано је да Скупштина општине именује
и разрешава Управни и Надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом.

Чланом 31. Закона о јавним
предузећима, између осталог прописано је да
орган надлежан за именовање, након
разматрања достављене листе и предлога
акта, одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог
кандидата са листе, као и да је решење о
именовању директора коначно.

Чланом 32. и чланом 33. истог Закона,
између осталог је прописано да се решење о
именовању објављује у "Службеном гласнику
Републике Србије", у службеном гласилу
јединице локалне самоуправе, на интернет
страници органа надлежног за именовање,
као и да је именовани кандидат дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у
"Службеном гласнику Републике Србије".

Полазећи од напред наведених
законских овлашћења, Скупштина општине
Свилајнац је по разматрању достављене
листе и предлога решења Општинске управе
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општине Свилајнац о именовању директора,
одлучила као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-2, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 35 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12), члана 32 Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), и члана 41 Статута општине
Свилајнац (''Службени гласник општине
Свилајнац'', број 2/08 и 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, на седници одржаној
дана 03.07.2013. године, донела је

  Р Е Ш Е Њ Е

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да Милосављевић
Драгану из Свилајнца, престаје мандат
директора Комуналног јавног предузећа
''Морава'' из Свилајнца, именовањем Бојић
Горана из Деспотовца за директора
Комуналног јавног предузећа ''Морава'' из
Свилајнца.

2. Милосављевић Драган из Свилајнца
до ступања на рад Бојић Горана из
Деспотовца, у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у
"Службеном гласнику Републике Србије" има
сва права, обавезе и овлашћења директора
Комуналног јавног предузећа ''Морава'' из
Свилајнца.

3. Ово решење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Свилајнац“ .

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Скупштине општине
Свилајнац, број 06-40/12-I-35 од
27.09.2012.године, за директора Комуналног
јавног предузећа ''Морава'' из Свилајнца,
именован је Милосављевић Драган из
Свилајнца, на мандатни период од четири
године.

Имајући у виду да је у циљу
усклађивања са одредбама новог Закона о
јавним предузећима, расписан јавни конкурс
за именовање директора и да је по
спроведеном изборном поступку Бојић Горан
из Деспотовца, именован за директора
Комуналног јавног предузећа ''Морава'' из

Свилајнца, то је донето решење као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-2/1, Дана:03.07.2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Свилајнац број
113/13-IV-01-1 од 01.07.2013.године за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Свилајнац, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СВИЛАЈНАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Свилајнац, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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.
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Члан 4.

Средства самодоприноса ће се
обезбеђивати на следећи начин:

- 1  % 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 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави
у уговору који добровољно закључује
са Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Свилајнац,
према програму за увођење самодоприноса и
то за следеће намене:

1. Реконструкцију и адаптацију улица и
тротоара у граду, а у складу са
урбанистичким планом;

2. Реконструкцију, поправку и
одржавање некатегорисаних и
пољских путева на подручју Месне
заједнице Свилајнац;

3. Учешће у финансирању проширења
водоводне и канализационе мреже у
граду, у складу са детаљним
урбанистичким планом града
Свилајнца;

4. Уређење и одржавање корита реке
Ресаве и одржавање јавних
површина, зеленила и градске
чистоће;

5. Учешће у финансирању изградње и
одржавања електроенергетских
објеката и уличне расвете на подручју
Месне заједнице Свилајнац;

6. Учешће у финансирању унапређења
сточарства и превентивне
здравствене заштите домаћих
животиња и противградне заштите на
подручју Месне заједнице Свилајнац;

7. Учешће у финансирању дечје и
социјалне заштите и образовања;

8. Учешће у финансирању развоја
физичке културе и друштвених
активности младих;

9. Реконструкција и покривање зелене
пијаце;

10. Проширење градског гробља;
11. За рад органа при Месној заједници

Свилајнац и остале потребе.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 40.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Свилајнац биће враћен грађанима Месне
заједнице Свилајнац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Свилајнац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Свилајнац 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.
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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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Свилајнац
прати реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Свилајнац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-3, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

СВИЛАЈНАЦ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Свилајнац број 113/13-IV-01-1 од
01.07.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Свилајнац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Свилајнац који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
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изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Свилајнац, одржаће се дана
29.09.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на седам бирачких места и то:
бирачко место број 1-Зграда општине
Свилајнац, Светог Саве бр.102, бирачко место
број 2-Ватрогасни дом, Врачарска број 2,
бирачко место број 3-Дечји вртић, Радничка
број 4,
бирачко место број 4-Центар за културу,
Светог Саве број 58,
бирачко место број 5-Дом Савеза резервних
официра, Синђелићева број 72, бирачко
место број 6-Сала Месне заједнице, Улица 27.
марта број 1 и бирачко место број 7-Ауто
мото друштво, Кнеза Милоша број 6.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Свилајнац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
29.09.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Драган Миљковић, председник
Комисије

2. Станиша Радосављевић, заменик
председника Комисије

3. Милован Гинић, члан Комисије

4. Ненад Миловановић, члан
Комисије

5. Божидар Станојевић, члан
Комисије

6. Драган Марковић, члан Комисије
7. Живорад Маринковић, члан

Комисије
8. Душан Лазаревић, члан Комисије
9. Радиша Николић, члан Комисије
10. Слободан Гавриловић, члан

Комисије
11. Димитрије Милојевић, члан

Комисије
12. Ђорђе Вуковић, члан Комисије
13. Зоран Рајковић, члан Комисије
14. Миљан Златановић, члан

Комисије
15. Јелена Микарић, члан Комисије
16. Љубиша Обреновић, члан

Комисије
17. Живомир Тодоровић, члан

Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Свилајнац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Свилајнац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-4, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Дубље број
020-36/2013 од 28.06.2013.године, за
увођење самодоприноса за подручје Месне
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заједнице Дубље, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДУБЉЕ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Дубље, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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:

- 1  % од нето плата (зарада)
запослених у земљи;

- 1 % на приходе грађана, који
друштвене обавезе плаћају у
годишњем паушалном износу;

- 1 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 1% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Дубље, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева и сметлишта;

2. Насипање и сређивање сеоских
неасфалтираних путева;

3. Асфалтирање улица у селу;
4. Одржавање постојећих

асфалтираних улица у селу;
5. Одржавање уличне расвете;
6. Одржавање објеката МЗ Дубље;
7. Уређивање јавних површина на

територији МЗ Дубље;
8. Одржавање сеоског гробља;
9. Плаћање стрелаца на

противградној станици;
10. Додела новогодишњих пакетића

за децу основне школе у Дубљу;
11. Канцеларијски материјал за

потребе МЗ;
12. Финансирање ФК“Младост“

Дубље;
13. Финансирање АКУД-а из Дубља;
14. Одржавање и реновирање зграде

Месне канцеларије, Месне
заједнице и Дома културе;

15. финансирање културних
манифестација у селу;

16. Одржавање школе;
17. За спорт и физичку културу;
18. Плаћање утрошене електричне

енергије у објектима МЗ;
19. За остале потребе Месне

заједнице Дубље;
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Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 3.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Дубље биће враћен грађанима Месне
заједнице Дубље, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Дубље.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Дубље 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Дубље прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству

председника, наредбодавац је лице које
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 Дубље.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-5, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБЉЕ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Дубље број 020-36/2013 од
28.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Дубље, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Дубље, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Дубље, одржаће се дана
11.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 14 – Основна школа Дубље.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Дубље, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
11.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Ванковић Дејан, председник
Комисије

2. Стевановић Миодраг, заменик
председника Комисије

3. Јеремић Бранислав, члан
Комисије

4. Јовановић Живадин, члан
Комисије

5. Ђерговић Дејан, члан Комисије
6. Јаковљевић Драган, члан

Комисије
7. Цакић Светомир, члан Комисије
8. Цакић Живорад, члан Комисије
9. Станојловић Живорад, члан

Комисије
10. Векић Драган, члан Комисије

      11. Вучковић Миодраг, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Дубље.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Дубље.
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Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-6, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Гложане број
020-8/13-IV/01 од 24.06.2013.године, за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Гложане, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ГЛОЖАНЕ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Гложане, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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;

- 2 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 2% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави
у уговору који добровољно закључује
са Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Гложане, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева и сметлишта;

2. Насипање и сређивање сеоских
неасфалтираних путева;

3. Асфалтирање улица у селу;
4. Одржавање постојећих

асфалтираних улица у селу;
5. Одржавање уличне расвете;
6. Уређивање јавних површина на

територији МЗ;
7. Одржавање објеката МЗ;
8. Одржавање сеоског гробља;
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9. Додела новогодишњих пакетића
за децу;

10. Финансирање ФК;
11. Финансирање АКУД-а;
12. Одржавање и реновирање зграде

МК, МЗ и Дома културе;
13. Финансирање културних

манифестација у селу;
14. Одржавање школе;
15. Спорт и култура;
16. Водовод и канализација.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Гложане биће враћен грађанима Месне
заједнице Гложане, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Гложане.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Гложане 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Гложане прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Гложане.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
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општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-7, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖАНЕ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Гложане број 020-8/13-IV/01 од
24.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Гложане, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Гложане, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Гложане, одржаће се дана
11.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 16 – Основна школа Гложане.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Гложане, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
11.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Мирољуб Динић, председник
Комисије

2. Владан Милановић, заменик
председника Комисије

3. Радиша Љубисављевић, члан
Комисије

4. Драган Милојевић, члан Комисије
5. Зоран Аврамовић, члан Комисије
6. Мирослав Стевановић, члан

Комисије
7. Ратко Стевановић, члан Комисије
8. Јовица Милановић, члан Комисије
9. Љубиша Станојевић, члан

Комисије
10. Сретен Милетић, члан Комисије
11. Бојан Лукић, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Гложане.
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Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Гложане.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-8, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Бресје број 020-
9/13-IV/01 од 22.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бресје, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРЕСЈЕ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Бресје, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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;

- 2 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 2% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Бресје, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева;

2. Водовод и регулација потока;
3. Одржавање објеката МЗ и МК и

Дома културе;
4. Одржавање гробља;
5. Додела новогодишњих пакетића

за децу ОШ;
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6. Канцеларијски материјал за
потребе МЗ;

7. Одржавање школе.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бресје биће враћен грађанима Месне
заједнице Бресје, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Бресје.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Бресје 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Бресје прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Бресје.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-9, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЕСЈЕ

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Бресје број 020-9/13-IV/01 од
22.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Бресје, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бресје, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Бресје, одржаће се дана
18.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 30 – Дом културе Бресје.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бресје, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
18.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Рајковић Мирослав, председник
Комисије

2. Павловић Саша, заменик
председника Комисије

3. Милојковић Драгољуб, члан
Комисије

4. Танасијевић Славољуб, члан
Комисије

5. Милошевић Слађан, члан
Комисије

6. Николић Новица, члан Комисије
7. Ракић Горан, члан Комисије
8. Вујчић Миодраг, члан Комисије
9. Радојевић Славиша, члан

Комисије
10. Вујчић Дејан, члан Комисије
11. Ристић Драган, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Бресје.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Бресје.
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Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-10, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Војска број 020-
3/13-IV/01 од 27.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Војска, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ВОЈСКА

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Војска, за период
од 01.10.2013.године до 01.10.2018.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 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Војска, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Асфалтирање пута од
трафостанице до манастира
Томић у дужини од 3,5км;

2. Формирање земљорадничке
задруге;

3. Висећи мост (одржавање)
4. Канализациона мрежа;
5. Водоводна мрежа;
6. Сређивање фудбалског терена ,

свлачионица и др. у циљу
обнављања фудбалског клуба
„Синђелић“;

7. Бетонирање преосталих сокака у
селу;
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8. Насипање пољских путева и
сређивање истих (сеча шибља,
грања и других растиња);

9. Уређење депоније (сметлиште);
10. Одржавање сеоског гробља;
11. Сређивање Дома културе (мокри

чвор и др.);
12. Одржавање уличне расвете;
13. Телефонска централа.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Војска биће враћен грађанима Месне
заједнице Војска, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Војска.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Војска 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Војска прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Војска.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.10.2013.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-11, Дана: 03.07.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОЈСКА

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Војска број 020-3/13-IV/01 од
27.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Војска, за период од
01.10.2013.године до 01.10.2018.године,
расписује се референдум на којем ће се
грађани изјаснити о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Војска, који је утврдила Скупштина
општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Војска, одржаће се дана

11.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 17 – Основна школа Војска.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Војска, за период од
01.10.2013.године до закључно са
01.10.2018.године, а који ће се одржати дана
11.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Слободан Вујчић, председник
Комисије

2. Саша Петровић, заменик
председника Комисије

3. Живадин Стевић, члан Комисије
4. Дејан Јеремић, члан Комисије
5. Славиша Матић, члан Комисије
6. Милош Милић, члан Комисије
7. Славољуб Панић, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Војска.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Војска.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-12, Дана: 03.07.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Мачевац број
020-7/13-IV/01 од 20.06.2013.године за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Мачевац, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЧЕВАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Мачевац, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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;

- 2 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 2% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави
у уговору који добровољно закључује
са Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Мачевац, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Асфалтирање (бетонирање) улица
у селу;

2. Насип и поправка пољских
путева;

3. Одржавање уличне расвете;
4. Одржавање сеоског гробља и

јавне површине;
5. Изградња цркве;
6. Проширење моста између

Мачевца и Војске;
7. Одржавање објеката МЗ;
8. Према осталим одлукама Савета

МЗ.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
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Мачевац биће враћен грађанима Месне
заједнице Мачевац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Мачевац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Мачевац 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Мачевац прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Мачевац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-13, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
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гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЧЕВАЦ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Мачевац број 020-7/13-IV/01 од
20.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Мачевац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мачевац који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Мачевац, одржаће се дана
11.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 29 – Дом културе Мачевац.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о

референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мачевац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
11.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Жељко Стојановић, председник
Комисије

2. Ненад Грујић, заменик
председника Комисије

3. Дарко Петровић, члан Комисије
4. Дејан Јаношевић, члан Комисије
5. Бане Траиловић, члан Комисије
6. Саша Симић, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Мачевац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Мачевац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-14, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Роанда број
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020-65/13-12 од 23.06.2013.године за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Роанда, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РОАНДА

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Роанда, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Роанда, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева;

2. Одржавање постојећих
асфалтираних улица у селу;

3. Одржавање уличне расвете;
4. Одржавање објеката МЗ Роанда;
5. Одржавање сеоског гробља и

јавних површина;
6. Додела новогодишњих пакетића

за децу у ОШ у Роанди;
7. За спорт и културу;

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 5.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Роанда биће враћен грађанима Месне
заједнице Роанда, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Роанда.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Роанда али имају
непокретност, чија вредност се увећава
употребом средстава самодоприноса.
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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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Роанда прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Роанда.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-15, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РОАНДА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Роанда број 020-65/13-12 од
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23.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Роанда, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Роанда, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Роанда, одржаће се дана
28.07.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 21 – Дом културе Роанда.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Роанда, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
28.07.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Данило Вучковић, председник
Комисије

2. Предраг Миленковић, заменик
председника Комисије

3. Томица Павловић, члан Комисије
4. Жељан Стојиловић, члан Комисије
5. Недељко Радисављевић, члан

Комисије
6. Дејан Миладиновић, члан

Комисије
7. Србољуб Станковић, члан

Комисије
8. Живослав Живановић, члан

Комисије
9. Млађа Милић, члан Комисије
10. Миомир Стојиловић, члан

Комисије
11. Божидар Петровић, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Роанда.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Роанда.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-16, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Купиновац број
020-15/13-17 од 22.06.2013.године за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Купиновац, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КУПИНОВАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Купиновац, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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:

- 1  % од нето плата (зарада)
запослених у земљи;

- 5 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 5% 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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Купиновац,
према програму за увођење самодоприноса и
то за следеће намене:

1. Пресвлачење пута Купиновац-
Седларе 90%;

2. Одржавање објеката МЗ 10%.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 3.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Купиновац биће враћен грађанима Месне
заједнице Купиновац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Купиновац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Купиновац 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.



27 Број 8 – Свилајнац 03. јул 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Купиновац
прати реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Купиновац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-17, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КУПИНОВАЦ

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Купиновац број 020-15/13-17 од
22.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Купиновац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Купиновац, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.
Право изјашњавања на референдуму

имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
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непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Купиновац, одржаће се дана
04.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 25 – Дом културе Купиновац.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Купиновац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
04.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Иван Радосављевић, председник
Комисије

2. Владан Стевановић, заменик
председника Комисије

3. Миле Вујчић, члан Комисије
4. Срђан Тодоровић, члан Комисије
5. Жељко Милићевић, члан Комисије
6. Бранислав Милошевић, члан

Комисије
7. Горан Нићифоровић, члан

Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Купиновац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Купиновац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-18, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Роћевац број
020-14/13-16 од 28.06.2013.године за
увођење самодоприноса за подручје Месне
заједнице Роћевац, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РОЋЕВАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Роћевац, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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
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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 5% 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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Роћевац, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева;

2. Насипање и сређивање сеоских
неасфалтираних улица;

3. Одржавање уличне расвете;
4. Одржавање објеката МЗ;
5. Уређивање јавних површина на

територији МЗ;
6. Одржавање сеоског гробља;
7. Финансирање фудбалског клуба;
8. Финансирање АКУД-а;
9. Одржавање и реновирање Дома

културе;

10. Одржавање путева у зимском
периоду у МЗ (чишћење).

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 2.500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Роћевац биће враћен грађанима Месне
заједнице Роћевац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Роћевац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Роћевац 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Роћевац прати
реализацију самодоприноса.
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Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Роћевац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-19, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РОЋЕВАЦ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Роћевац број 020-14/13-16 од
28.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Роћевац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Роћевац, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Роћевац, одржаће се дана
11.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.
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Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 24 – Дом културе Роћевац.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Роћевац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
11.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Дејан Рајић, председник Комисије
2. Миодраг Милутиновић, заменик

председника Комисије
3. Мирослав Радисављевић, члан

Комисије
4. Милутин Срђевић, члан Комисије
5. Зоран Савић, члан Комисије
6. Драган Јовановић, члан Комисије
7. Мирослав Раденковић, члан

Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Роћевац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Роћевац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-20, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Ђуринац број
020-7/13-16 од 23.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Ђуринац, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЂУРИНАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Ђуринац, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2017.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:

- 1  % од нето плата (зарада)
запослених у земљи;

- 5 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;
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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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Ђуринац, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Одржавање сеоског гробља и
проширење истог;

2. Одржавање уличне расвете;
3. Одржавање сеоских и пољских

путева и зимско чишћење путева;
4. Финансирање спортских клубова

и културних манифестација;
5. Набавка пакетића за децу

школског узраста;
6. Одржавање објеката у МЗ;
7. Сређивање јавних површина у МЗ.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 2.500.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Ђуринац биће враћен грађанима Месне
заједнице Ђуринац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Ђуринац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Ђуринац 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Ђуринац прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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
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 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 Ђуринац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-21, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂУРИНАЦ
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Ђуринац број 020-7/13-16 од

23.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Ђуринац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2017.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Ђуринац, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Ђуринац, одржаће се дана
04.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 27 – Основна школа Ђуринац.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Ђуринац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2017.године, а који ће се одржати дана
04.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:
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1. Драгољуб Савић, председник
Комисије

2. Бобан Миловановић, заменик
председника Комисије

3. Првослав Јовановић, члан
Комисије

4. Момчило Радосављевић, члан
Комисије

5. Драгослав Радошевић, члан
Комисије

6. Милосав Момировић, члан
Комисије

7. Мирољуб Јовановић, члан
Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Ђуринац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Ђуринац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-22, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Луковица број
020-12/13 од 10.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Луковица, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛУКОВИЦА

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Луковица, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

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
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Законом који уређује порез на доходак
грађана.

Самодопринос се не може уводити на
примањима која су законом изузета од
опорезивања.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Луковица,
према програму за увођење самодоприноса и
то за следеће намене:

1. Изградњу капеле и звонаре на
сеоском гробљу у Луковици;

2. Одржавање сеоских и пољских
путева;

3. Одржавање Дома културе у селу;
4. Финансирање спортских и

културних манифестација;
5. Финансирање ШК “Цар Лазар“

Луковица;
6. Финансирање ФК “Победа“

Луковица;
7. Одржавање уличне расвете;
8. Одржавање гробља и јавних

површина;
9. Одржавање сеоске депоније;
10. Регулација и одржавање „Бук-а“.

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 предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Луковица биће враћен грађанима Месне
заједнице Луковица, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Луковица.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Луковица 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Луковица
прати реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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
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 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 Луковица.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-23, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЛУКОВИЦА

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

Члан 1.
Поводом иницијативе Месне

заједнице Луковица број 020-12/13 од

10.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Луковица, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Луковица, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Луковица, одржаће се дана
04.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 19 - Дом културе Луковица.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Луковица, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
04.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:
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1. Петровић Миодраг, председник
Комисије

2. Аћимовић Ненад, заменик
председника Комисије

3. Рафајловић Живојин, члан
Комисије

4. Стојковић Бојан, члан Комисије
5. Радивоје Милошевић, члан

Комисије
6. Шћеповић Раденко, члан Комисије
7. Миленовић Љубиша, члан

Комисије
8. Милутиновић Топлица, члан

Комисије
9. Милутиновић Зоран, члан

Комисије
10. Гогић Александра, члан Комисије

           11.Милојевић Предраг, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Луковица.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Луковица.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-24, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Бобово број
020-16/13 од 21.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бобово, на седници одржаној
03.07.2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОБОВО

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Бобово, за период
од 01.08.2013.године до 01.08.2018.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 5% на
приход од пољопривреде и
шумарства;

- 1 % на плату (зараду) запослених у
иностранству, коју запослени пријави у
уговору који добровољно закључује са
Месном заједницом.

Члан 5.

Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од самосталне
делатности укључујући и приход од
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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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Бобово, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:

1. Насипање и сређивање пољских
путева;

2. Одржавање постојећих
асфалтираних улица у селу;

3. Одржавање објеката МЗ Бобово;
4. Уређивање јавних површина на

територији МЗ Бобово;
5. Одржавање сеоског гробља;
6. Додела новогодишњих пакетића

за децу ОШ у Бобову;
7. Финансирање ФК“Млади радник“

Бобово;
8. Одржавање школе и здравствене

амбуланте.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 2.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бобово биће враћен грађанима Месне
заједнице Бобово, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Бобово.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Бобово 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Бобово прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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
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 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 Бобово.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.08.2013.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-25, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОБОВО
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Бобово број 020-16/13 од
21.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне

заједнице Бобово, за период од
01.08.2013.године до 01.08.2018.године,
расписује се референдум на којем ће се
грађани изјаснити о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Бобово, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Бобово, одржаће се дана
27.07.2013.године (СУБОТА) и дана
28.07.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на два бирачка места и то:бирачко
место број 10 – Амбуланта Бобово и бирачко
место број 11-Месна канцеларија Бобово.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бобово, за период од
01.08.2013.године до 01.08.2018.године, а
који ће се одржати дана 27.07.2013.године
(СУБОТА) и дана 28.07.2013.године
(НЕДЕЉА) у времену од 7,00 до 20,00 часова
у саставу:
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1. Давор Срећковић, председник
Комисије

2. Милорад Павловић, заменик
председника Комисије

3. Слађан Страиновић, члан
Комисије

4. Зоран Стевановић, члан Комисије
5. Зоран Голубовић, члан Комисије
6. Синиша Јовановић, члан Комисије
7. Момчило Арсовић, члан Комисије
8. Грујица Николић, члан Комисије
9. Славиша Пауновић, члан Комисије
10. Милорад Гарашевић, члан

Комисије
11. Милован Ћосић, члан Комисије
12. Данијел Јовановић, члан Комисије
13. Ивана Гаврић, члан Комисије
14. Груја Јенчић, члан Комисије
15. Милорад Томић, члан Комисије
16. Бојан Гарашевић, члан Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице Бобово.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Бобово.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-26, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Проштинац број
020-105/13 од 23.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Проштинац, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОШТИНАЦ

Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Проштинац, за
период од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2017.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:

- 1 % на приход од самосталне
делатности, укључујући и 5% 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 Проштинац,
према програму за увођење самодоприноса и
то за следеће намене:

1. За насипање сеоских и пољских
неасфалтираних путева;

2. Одржавање постојећих
асфалтираних улица у селу;

3. Одржавање објеката МЗ
Проштинац (Дом културе);

4. Одржавање сеоског гробља у
Проштинцу;

5. Додела новогодишњих пакетића
за децу ОШ у Проштинцу;

6. Канцеларијски материјал за
потребе МЗ Проштинац.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 160.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Проштинац биће враћен грађанима Месне
заједнице Проштинац, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Проштинац.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Проштинац 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Проштинац
прати реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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.
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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 Проштинац.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-27, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОШТИНАЦ

РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Проштинац број 020-105/13 од
23.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Проштинац, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2017.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје

Месне заједнице Проштинац, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Проштинац, одржаће се дана
04.08.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 26 – Дом културе Проштинац.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Проштинац, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2017.године, а који ће се одржати дана
04.08.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Стојановић Томислав, председник
Комисије

2. Јовановић Добривоје, заменик
председника Комисије

3. Гарашевић Славиша, члан
Комисије

4. Анђелковић Момир, члан Комисије
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5. Петровић Мирољуб, члан
Комисије

6. Дамњановић Добрица, члан
Комисије

7. Дамњановић Топлица, члан
Комисије

8. Голубовић Славољуб, члан
Комисије

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Проштинац.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Проштинац.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-28, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 20 и 22 Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,
93/12), члана 30, 41 и 112 Статута општине
Свилајнац („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 2/08, 12/12), Скупштина
општине Свилајнац, поступајући по
иницијативи Месне заједнице Дубница број
020-22/13 од 30.06.2013.године за увођење
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Дубница, на седници одржаној 03.07.
2013.године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДУБНИЦА
Члан 1.

Уводи се самодопринос у новцу за
подручје Месне заједнице Дубница, за период
од 01.01.2014.године, закључно са
31.12.2018.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 5% 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.

Члан 6.

Средства прикупљена од
самодоприноса користиће се за
задовољавања заједничких потреба грађана
на подручју Месне заједнице Дубница, према
програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:
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1. Насипање и сређивање пољских
путева;

2. Насипање и сређивање сеоских
неасфалтираних путева;

3. Одржавање постојећих
асфалтираних улица у селу;

4. Одржавање уличне расвете;
5. Уређивање јавних површина на

територији Месне заједнице;
6. Одржавање сеоског гробља;
7. Финансирање културних

манифестација у селу;
8. За спорт и културу;
9. Финансирање фудбалског клуба.

Члан 7.

Очекивани укупни износ средстава
прикупљен по овој Одлуци за наведени
период износи ће 3.000.000,00 динара.

Вишак средстава остварен изнад
износа предвиђеног Одлуком о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Дубница биће враћен грађанима Месне
заједнице Дубница, пропорционално
извршеним уплатама по основу задужења.

Члан 8.

Обвезници плаћања самодоприноса
по овој Одлуци су лица са пребивалиштем на
територији Месне заједнице Дубница.

Обвезници плаћања самодоприноса су
и лица која немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Дубница 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.

Члан 13.

Савет Месне заједнице Дубница прати
реализацију самодоприноса.

Председник Савета је наредбодавац
за пренос и утрошак средстава а у одсуству
председника, наредбодавац је лице које
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 Дубница.
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Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“, а примењиваће се од
01.01.2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-29, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*

На основу члана 10, 11, 13 и 17
Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник РС", број
48/94 и 11/98), члана 30, 41 и 112 Статута
општине Свилајнац („Службени гласник
општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12) и
члана 40. Одлуке о Месним заједницама на
територији општине Свилајнац („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 4/09),
Скупштина општине Свилајнац, на седници
одржаној 03.07.2013. године, донела је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБНИЦА
РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА

Члан 1.

Поводом иницијативе Месне
заједнице Дубница број 020-22/13 од
30.06.2013.године, за увођење
самодоприноса за територију Месне
заједнице Дубница, за период од
01.01.2014.године закључно са
31.12.2018.године, расписује се референдум
на којем ће се грађани изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Дубница, који је утврдила
Скупштина општине Свилајнац.

Члан 2.

Право изјашњавања на референдуму
имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на територији
за коју се уводи, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима
прикупљеним од самодоприноса се
побољшавају услови коришћења те имовине.

Одлука о увођењу самодоприноса
донета је ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из става 1.овог члана.

Члан 3.

Референдум о увођењу
самодоприноса за територију Месне
заједнице Дубница, одржаће се дана
28.07.2013. године (НЕДЕЉА) у времену од
7,00 до 20,00 часова.

Члан 4.

Гласање на референдуму ће се
обавити на једном бирачком месту -бирачко
место број 22 – Основна школа Дубница.

Члан 5.

Поступак спровођења референдума,
одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и
Статутом општине Свилајнац.

Члан 6.

Образује се Комисија за спровођење
референдума за изјашњавање о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Дубница, за период од
01.01.2014.године до закључно са
31.12.2018.године, а који ће се одржати дана
28.07.2013.године у времену од 7,00 до 20,00
часова у саставу:

1. Станковић Добрица, председник
Комисије

2. Јанковић Владан, заменик
председника Комисије

3. Милановић Живорад, члан
Комисије

4. Милановић Слађан, члан Комисије
5. Лазаревић Милан, члан Комисије
6. Радојевић Љубиша, члан Комисије
7. Радовановић Горан, члан

Комисије
8. Ђурић Милорад, члан Комисије
9. Добросављевић Станиша, члан

Комисије
10. Костадиновић Велибор, члан

Комисије
11. Пауновић Слободан, члан

Комисије.

Комисија из става 1. овог члана ће
утврдити резултате гласања, саставити
записник о резултатима гласања и извештај о
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спроведеном референдуму и резултатима
гласања доставити Скупштини општини
Свилајнац и Савету Месне заједнице
Дубница.

Члан 7.

Трошкове референдума ће сносити
Месна заједница Дубница.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у  „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-23/13-I-30, Дана: 03.07.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.

*-*-*-*-*-*
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С А Д Р Ж А Ј

1. Решење којим се именује директор Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар
„Свилајнац“ из Свилајнца на период од четири године;

1

2. Решење којим се констатује да Ирени Дубравац из Свилајнца престаје вршење
дужности директора Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“
из Свилајнца;

2

3. Разматрање предлога решења којим се именује директор Комуналног јавног
предузећа „Морава“ из Свилајнца на период од четири године;

3

4. Решење којим се констатује да Милосављевић Драгану из Свилајнца престаје
мандат директора Комуналног јавног предузећа „Морава“ из Свилајнца;

3

5. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Свилајнац;

4

6. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Свилајнац,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

6

7. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Дубље;

7

8. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Дубље,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

10

9. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Гложане;

11

10. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Гложане,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

13

11. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бресје;

14

12. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Бресје,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

16

13. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Војска; 17
14. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Војска,

ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;
19

15. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Мачевац;

20

16. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Мачевац,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

21

17. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Роанда;

22

18. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Роанда,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

24

19. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Купиновац;

25

20. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице
Купиновац, ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

27

21. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Роћевац;

28

22. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Роћевац,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

30

23. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Ђуринац;

31

24. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Ђуринац,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

33

25. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Луковица;

34

26. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Луковица,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

36

27. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бобово;

37

28. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Бобово,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;

39

29. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 40
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Проштинац;
30. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице

Проштинац, ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса;
42

31. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Дубница;

43

32. Одлука о расписивању референдума за територију Месне заједнице Дубница,
ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса.

45
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