СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XВИИ

Број 10

22.06.2001. године

65.
На основу чл.66. ст.1. чл.69.ст.1, 2 и 3. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС",бр.49/99),чл 21 ст. 3. чл. 28. тч. 18. и чл. 56. Статута општине
Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 8/99 и 5/2000) и чл. 11. ст. 2, 3.
и 4. Статута Месне заједнице Купиник, Скупштина Месне заједнице Купиник, на
седници од 13.06. 2001. године, донела је
О Д Л У КУ
О ЗАВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КУПИНИК
Члан 1.
Овом Одлуком заводи се самодопринос у насељеном месту Купиник.
Члан 2.
Самодопринос се заводи у новцу и радној обавези, за период од 01.07
2001.године до 30.06. 2005.године.
Члан 3.
Самодопринос се заводи ради прибављања новчаних средстава за:
- одржавање путева у селу и изградњу нових,
- одржавање јавне расвете,
- адаптацију и одржавање Дома културе, зграде МЗ, тротоара, мостова,
каналске мреже, јавних бунара и гробља,
- одржавање и озелењавање паркова и уличних дрвореда,
- унапређење спорта, културе и физичке културе,
- изградња гасних инсталација,
- набавку инвентара и основних средстава
- остале комуналне и друге потребе предвиђене актима Скупштине
месне заједнице.
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Члан 4.
Ради реализације намене из претходног члана потребна су средства у
висини од 250.000,00 динара која ће се користити за:
- одржавањепутева у селу и изградњу нових
- одржавање јавне расвете,
- адаптацију и одржавање Дома културе, зграде МЗ,
тротоара, мостова, каналске мреже, јавних бунара и гробља
- одржавање и озелењавање паркова и уличних дрвореда
- унапређење спорта, културе и физичке културе
-изградња гасних инсталација
-набавку инвентара и основних средстава
- остале комуналне и друге потребе предвиђене актима
Скупштине месне заједнице

20%
20%
30%
4%
9,5%
2,5%
1,5%
12%

Члан 5.
Основица за плаћање самодоприноса по овој Одлуци је нето платазарада запослених, односно приходи на које се плаћају порези по Закону о
порезу на доходак грађана умаwени за износ пореза и доприноса који се
плаћају на зараде-плате, осим пореза и доприноса који се плаћају на
катастарски приход.
Ако је више власника носиоца права коришћења или плодоуживалаца у
једном домаћинству тј. чине једно домаћинство, обвезник је по правилу
старешина тог домаћинства.
Обвезници који порез плаћају по годишњем паушалном износу,
самодопринос плаћају у новцу по одредбама закона којим су регулисане
обавезе пореза и доприноса.
Члан 6.
За плаћање самодоприноса утврђују се следеће стопе:
- 3% на зараде - плате запослених
- 3% на приход остварен занатским и другим услугама,
- 1% на лична примања пензионера - пензије,
- 10% на катастарски приход од пољопривредне делатности
Стопе самодоприноса се не примењују на приход који су на основу
Закона о порезима на доходак грађана изузети од опорезивања.
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Члан 7.
Радна обавеза, односно самодопринос у радној обавези, уводи се за
све радно способне мушкарце старости од 18-60 година-један радни дан
годишwе.
У случају неиспуwеwа радне обавезе, радна обавеза ће се измирити
новцем у висини просечне наднице која ће важити у МЗ Купиник а износ ће
утврдити извршни орган Скупштине МЗ Купиник.
Члан 8.
Републичка управа јавних прихода - Подручна јединица Пландиштеврши наплату самодоприноса у складу са Законом.
Члан 9.
Скупштина месне заједнице Купиник, ће најмаwе једном годишwе
обавестити грађане места Купиник о оствариваwу средстава самодоприноса и
одговорна је Збору грађана о реализацији утврђеног програма.
Члан 10.
Средства самодоприноса, остварена на основу ове Одлуке воде се на
посебном рачуну месне заједнице бр. 46801-780-271- "Месна заједница
Купиник - самодопринос".
Члан 11.
Надзор над прикупqаwем и утрошку самодоприноса оствареног по овој
Одлуци вршиће посебна комисија, образована од стране Збора грађана
насеqеног места Купиник.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавqиваwа у "Службеном
листу општине Пландиште", а примеwиваће се од 01.07 2001.године.
СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУПИНИК
Број:11/2001
Дана: 13.06.2001.године
КУПИНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дмитар Родић, с.р.
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66.
На основу чл.66. ст.1. чл.69.ст.1, 2 и 3. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС",бр.49/99),чл. 21 ст. 3. чл. 28. тч. 18. и чл. 56. Статута општине
Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 8/99 и 5/2000) и чл 11. ст. 2, 3.
и 4. Статута Месне заједнице Велики Гај, Скупштина Месне заједнице Велики
Гај, на седници од 14.06. 2001. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВОЂЕWУ САМОДОПРИНОСА У НАСЕQЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ
Члан 1.
Овом Одлуком заводи се самодопринос у насеqеном месту Велики Гај.
Члан 2.
Самодопринос се заводи у новцу, за период од 01.07.2001.године до
01.07. 2006. године.
Члан 3.
Самодопринос се заводи ради прибавqаwа новчаних средстава за:
- изградwу и асфалтираwе нових путева и одржаваwе старих
-одржаваwе и реконструкцију тротоара
-одржаваwе јавне расвете
-одржаваwе уличних канала и одвођеwе сувишних вода
-остале потребе у МЗ по програму Скупштине
Члан 4.
Ради реализације намене из претходног члана потребна су средства у
висини од 850.000,00 динара.
Члан 5.
Основица за плаћаwе самодоприноса по овој Одлуци је нето платазарада запослених.
Основица за плаћаwе самодоприноса на приход остварен личним
радом и од интелектуалних услуга је основица коју надлежни орган утврди
сходно важећим законским прописима.
Основица за плаћаwе самодоприноса на примаwа пензионера је
припадајућа пензија.
Основица за плаћаwе самодоприноса власника-поседника земqишта је
катастарски приход на који се плаћа порез и допринос.
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Члан 6.
За плаћаwе самодоприноса утврђују се следеће стопе:
- 3% на зараде - плате запослених
- 3% на приход од обавqаwа личног рада и вршеwа интелектуалних
услуга,
- 1% на лична примаwа пензионера - пензије,
- 10% на катастарски приход
Члан 7.
Стопе самодоприноса се не примеwују на приходе који су на основу
Закона о порезима на доходак грађана изузети од опорезиваwа.
Члан 8.
Републичка управа јавних прихода - Подручна јединица
врши наплату самодоприноса у складу са Законом.

Пландиште

Члан 9.
Скупштина месне заједнице Велики Гај, ће најмаwе једном годишwе
обавестити грађане места Велики Гај о оствариваwу
средстава
самодоприноса и одговорна је Збору грађана о реализацији утврђеног
програма.
Члан 10.
Седства самодоприноса, остварена на основу ове Одлуке воде се на
посебном рачуну месне заједнице "Месна заједница Велики Гај самодопринос".
Члан 11.
Надзор над прикупqаwем и утрошку самодоприноса оствареног по овој
Одлуци вршиће посебна комисија од три члана, образована од стране Збора
грађана насеqеног места Велики Гај.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објавqиваwа у
"Службеном листу општине Пландиште" а примеwиваће се од 01.07.2001.
године.
СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛИКИ ГАЈ
Број:4/01
Дана: 14.06.2001.године
ВЕЛИКИ ГАЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Босанкић Веqко,с.р.
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67.
На основу чл.66. ст.1. чл.69.ст.1, 2 и 3. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС",бр.49/99),чл. 21 ст. 3. чл. 28. тач. 18. и чл. 56. Статута
општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 8/99 и 5/2000) и чл.
11. ст. 2, 3. и 4. Статута Месне заједнице Бан.Соколац, Скупштина Месне
заједнице Бан.Соколац, на седници од 21.06. 2001. године, донела је
О Д Л У КУ
О ЗАВОЂЕWУ САМОДОПРИНОСА У НАСЕQЕНОМ МЕСТУ БАН. СОКОЛАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком
Бан.Соколац.

заводи

се

самодопринос

у

насеqеном

месту

Члан 2.
Самодопринос се заводи у новцу и радној обавези, за период од 01.07
2001.године до 30.06. 2005.године.
Члан 3.
Самодопринос се заводи ради прибавqаwа новчаних средстава за:
- одржаваwе путева у селу и изградwу нових,
- одржаваwе јавне расвете,
- адаптацију и одржаваwеДома културе, зграде МЗ, тротоара, мостова,
каналске мреже, јавних бунара и гробqа,
- одржаваwе и озелеwаваwе паркова и уличних дрвореда,
- унапређеwе спорта, културе и физичке културе,
- изградwа гасних инсталација,
- набавку инвентара и основних средстава
- остале комуналне и друге потребе предвиђене актима Скупштине
месне заједнице.
Члан 4.
Ради реализације намене из претходног члана потребна су средства у
висини од 260.000,00 динара која ће се користити за:
- одржаваwепутева у селу и изградwу нових
20%
- одржаваwе јавне расвете,
20%
- адаптацију и одржаваwеДома културе, зграде МЗ,
тротоара, мостова, каналске мреже, јавних бунара и гробqа 30%
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- одржаваwе и озелеwаваwе паркова и уличних дрвореда
- унапређеwе спорта, културе и физичке културе
- изградwа гасних инсталација
- набавку инвентара и основних средстава
- остале комуналне и друге потребе предвиђене актима
Скупштине месне заједнице

4%
9,5%
2,5%
1,5%
12%

Члан 5.
Основица за плаћаwе самодоприноса по овој Одлуци је нето платазарада запослених, односно приходи на које се плаћају порези по Закону о
порезу на доходак грађана умаwени за износ пореза и доприноса који се
плаћају на зараде-плате, осим пореза и доприноса који се плаћају на
катастарски приход.
Ако је више власника носиоца права коришћеwа или плодоуживалаца у
једном домаћинству тј. чине једно домаћинство, обвезник је по правилу
старешина тог домаћинства.
Обвезници који порез плаћају по годишwем паушалном износу,
самодопринос плаћају у новцу по одредбама закона којим су регулисане
обавезе пореза и доприноса.
Члан 6.
За плаћаwе самодоприноса утврђују се следеће стопе:
- 3% на зараде - плате запослених
- 3% на приход остварен занатским и другим услугама,
- 1% на лична примаwа пензионера - пензије,
- 10% на катастарски приход од поqопривредне делатности
Стопе самодоприноса се не примеwују на приход који су на основу
Закона о порезима на доходак грађана изузети од опорезиваwа.
Члан 7.
Радна обавеза, односно самодопринос у радној обавези, уводи се за
све радно способне мушкарце старости од 18-60 година-један радни дан
годишwе.
У случају неиспуwеwа радне обавезе, радна обавеза ће се измирити
новцем у висини просечне наднице која ће важити у МЗ Бан.Соколац а износ
ће утврдити извршни орган Скупштине МЗ Бан.Соколац .
Члан 8.
Републичка управа јавних прихода - Подручна јединица Пландиштеврши наплату самодоприноса у складу са Законом.

Члан 9.
Скупштина месне заједнице Бан.Соколац, ће најмаwе једном годишwе
обавестити грађане места Бан.Соколац
о оствариваwу
средстава
самодоприноса и одговорна је Збору грађана о реализацији утврђеног
програма.
Члан 10.
Средства самодоприноса, остварена на основу ове Одлуке воде се на
посебном рачуну месне заједнице бр. 46801-780-266- "Месна заједница
Бан.Соколац - самодопринос".
Члан 11.
Надзор над прикупqаwем и утрошку самодоприноса оствареног по овој
Одлуци вршиће посебна комисија, образована од стране Збора грађана
насеqеног места Бан.Соколац.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавqиваwа у "Службеном
листу општине Пландиште", а примеwиваће се од 01.07 2001.године.

СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАН.СОКОЛАЦ
Број:7/ 2001
Дана: 21.06.2001.године
БАН.СОКОЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Илија Јакшић, с.р.
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