
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА

БРОЈ 10
3. АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ

На  основу  члана  20.  став  2.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 41. став 1. 
и 43. став 1. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2008),

Комисија  за  спровођење референдума  ради  доношења Одлуке  о  увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи („Службени лист града Чачка“ бр. 
20/12)  на  основу  резултата  гласања  грађана  утврђених  од  стране  Гласачког-их 
одбора за спровођење референдума, сачинила је дана 31.01.2013. године записник о 
утврђивању резултата  изјашњавања грађана и Скупштини града Чачка и Савету 
Месне заједнице Коњевићи, доставља

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима изјашњавања грађана на референдуму ради доношења

Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи

1.  Референдум  за  изјашњавање  грађана  о  Предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи („Службени лист града Чачка“ бр. 
20/12) спроведен је од 14.01.2013. до 31.01.2013. године у времену од 07 до 20 сати.

2.  На  основу  Записника  Гласачког  одбора  о  резултатима  изјашњавања 
грађана, Комисија за спровођење референдума дана 31.01.2013. године, утврдила је 
да је:

1)  Укупно  уписано  у  гласачки  списак  1899  грађана  са  правом  гласа  на 
референдуму,

2) Према изводу из гласачког списка укупно 1076 гласача који су гласали, 
што износи 56% од укупно уписаних гласача,

3) неважећих гласачких листића  10,
4) важећих гласачких листића 1066, од тога:
- заокруживањем одговора „ЗА“ изјаснило се 981 грађанин, што износи 51% 

од укупно уписаних грађана у гласачки списак,
- заокруживањем одговора „ПРОТИВ“ изјаснило се 85 грађана или 4,6% од 

укупно уписаних грађана у гласачки списак.
3. На основу члана 23. став 3. Закона о финансирању локалне самоуправе 

којим је  утврђено  да  се  Одлука  о  самодоприносу сматра донетом кад се  за  њу 
изјасни већина од укупног броја грађана који по Закону имају право изјашњавања, 
напред наведеним резултатима изјашњавања грађана утврђено је да  према броју 
гласова „ЗА“ у односу на укупан број уписаних грађана у гласачки списак  донета 
Одлука о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи.



ГРАД ЧАЧАК
Комисија за спровођење референдума

у Месној заједници Коњевићи
Број: 01/2013

31.01.2013. године

За - ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,

Јовановић Славиша, с.р.

***

На основу члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 43. Статута града Чачка 
("Службени лист града Чачка" бр. 3/2008)  и записника Комисије за спровођење 
писменог изјашњавања грађана МЗ Коњевићи од 31.01.2013. године,

Пунолетни грађани насељеног места Коњевићи, донели су

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи

Члан 1.

Овом одлуком уводи се самодопринос ради обезбеђења средстава за 
задовољавање заједничких потреба и интереса грађана са пребивалиштем на 
подручју Месне заједнице Коњевићи, као и грађана који немају пребивалиште, а на 
том подручју имају непокретну имовину чији се услови коришћења побољшавају 
средствима самодоприноса.

          Подручје Месне заједнице Коњевићи чини територија насељеног 
места Коњевићи, односно КО Коњевићи у граду Чачку, утврђена Законом о 
територијалној организацији Републике Србије.

1. Висина средстава самодоприноса

Члан 2.

Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом 
износи 4.000.000,00  динара који чини предрачунску вредност учешћа месне 
заједнице у изградњи, односно одржавању објеката и спровођењу других 
активности из ове одлуке.



2.  Намена и динамика утрошка средстава самодоприноса

Члан 3.

           Средства самодоприноса користиће се за:

1. Одржавање, пошљунчавање и асфалтирање улица  и  путева у месној 
заједници Коњевићи:

 1) пут према гробљу поред куће Смиљанић Александра,
 2) пут од ул. Браће Ковачевић до гробљанског пута поред куће Михаила 
Живковића,
 3) пут од Томовића према Јеринићу,
 4) пут код предузећа ''9. септембар'', 
 5) пут од Петковића поред Ивана Миловановића,
 6) пут од Невољице до Симовића,
 7) Живанића пут, крак 1 (Смиљанићи, Симовићи),
 8) пут од ул. Браће Ковачевић поред куће Шундерића,
 9) пут од ул. Браће Ковачевић поред куће Тома Смиљанића,

          10) пут код Ауто-базе до Лазовића,
          11) пут од магистрале поред куће Геновића,
          12) пут од ул. Браће Ковачевић поред куће Танкосића,
укупне дужине око 2.300 метара, у износу 1.000.000,00 динара или 25% од укупно 
планираних средстава, са реализацијом у току трајања самодоприноса.

2. Реконструкцију  и  одржавање нисконапонске електро мреже са 
постављањем  уличне  расвете  укупне  дужине  око  2.500  метара, у износу 
2.500.000,00 динара или 5% од укупно планираних средстава, са реализацијом у 
току трајања самодоприноса.

3. Изградњу фекалне канализације у  IV  реону  у  износу  од  2.000.000,00 
динара или 50% од укупно планираних средстава, са реализацијом у току трајања 
самодоприноса.

4. Спорт и физичку културу (''ФК ''Јединство''), у износу 600.000,00 динара 
или 15%  од укупно планираних средстава, са реализацијом у току трајања 
самодоприноса.

5. Обављање послова утврђених Статутом месне заједнице Коњевићи, 
одржавање просторија месне заједнице (капела и др.) и покриће редовних трошкова 
(струја, вода, трошкови реализације самодоприноса и др. по одлуци Савета Месне 
заједнице), у износу 200.000,00 динара или 5% од укупно планираних средстава, у 
току трајања самодоприноса.

О реализацији одлуке о самодоприносу стараће се Савет Месне заједнице 
Коњевићи.



Савет месне заједнице утврђује редослед и време финансирања пројеката из 
става 1.  овог члана у зависности од прилива средстава и плана и програма 
комуналног опремања града.
 

3.  Време трајања самодоприноса

Члан 4.

Самодопринос се уводи за период од 5 година почев од осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу града Чачка" Одлуке о увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи, на основу извештаја комисије за 
спровођење референдума и проглашења Скупштине града да је та одлука донета. 

4.  Обвезници и основица самодоприноса

Члан 5.

Самодопринос се уводи у новцу из извора и по стопама:

1) запослени на зараде (плате) по стопи 2%;
2) земљорадници, власници или корисници земљишта на приход од 

пољопривреде и шумарства по стопи од 30%;
3) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и 

професионалне и друге интелектуалне услуге која се задужују порезом 
на приход од самосталне делатности на опорезиву добит по стопи од 2%;

4) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и 
професионалне и друге интелектуалне услуге (самосталне делатности) 
која се задужују порезом у паушалном износу на паушално утврђени 
приход на који се утврђује порез, по стопи од 2%;

5) власници или корисници непокретности 2% на приход од непокретности 
(по основу издавања у закуп и сл.);

6) власници непокретне имовине 0,1% на основицу на коју се обрачунава 
порез на непокретну имовину.

Основицу самодоприноса из претходног става чине:
- нето зараде (плате) запослених (зараде за обављени рад и време 

проведено на раду и друга примања по основу радног односа, осим 
пореза и доприноса који се плаћају из зараде и накнада трошкова 
запосленог у вези са радом који се у складу са законом не сматрају 
зарадом),  

- приходи од пољопривреде и шумарства (катастарски приход), 
- приходи од самосталне делатности;
- приход од непокретности,

на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на 
доходак грађана,
            - вредност непокретне имовине на коју се обрачунава порез на имовину у 
складу са законом којим се уређује порез на имовину.



                      Самодопринос по стопи од 1% на пензије остварене у земљи и 
иностранству плаћају пензионери који се писаном изјавом изјасне да добровољно 
уплаћују самодопринос.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице Коњевићи, а грађани који немају 
пребивалиште и изборно право на подручју Месне заједнице Коњевићи, а на том 
подручју имају непокретну имовину чије се коришћење побољшава средствима 
самодоприноса, обвезници су само по основу вредности и прихода од те имовине.

                 
                         5. Обрачун, наплата и евидентирање самодоприноса

Члан 7.

Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац 
примања истовремено са њиховом исплатом, у складу са законом.

У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, 
приликом сваке исплате одговарајућег прихода исплатилац врши обрачун и уплату 
самодоприноса на тај приход.

Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно 
прихода на које се плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто прихода, 
врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, истовремено са уплатом 
одговарајућих пореза и доприноса, а из пензија – приликом њиховог обрачуна.

Члан 8.

Новчана средства самодоприноса, која представљају локални јавни 
приход и строго су наменског карактера, уплаћују се и евидентирају у буџету града 
на посебан рачун корисника средстава Месне заједнице Коњевићи, број:
                    -  840-711181843-57 на зараде (плате) запослених, приходе од 
непокретности и по основу пензија, и бр. 840-711184843-78  на приход од 
самосталне делатности, с позивом на број модела 97  и број одобрења: КБ 
(контролни број) – 034 - 35 (идентификациони  број буџетског корисника) - ПИБ 
(порески идентификациони број) уплатиоца самодоприноса на зараде (плате), 
приходе од непокретности, пензије  и приходе од самосталне делатности;
                     - 840-711183843-71 на приход од пољопривреде и шумарства и 840-
711185843-85 на вредност имовине, с позивом на број модела 97 и број одобрења: 
КБ (контролни број) – 034 - ЈМБГ (јединствени матични број) уплатиоца физичког 
лица за самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства и на вредност 
имовине, а који се рачуни воде код Управе за трезор - Филијала Чачак. 

О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању 
исплатиоца и обвезника о заведеном самодоприносу, спровођењу поступка 
изјашњавања пензионера за добровољно плаћање самодоприноса на основу писане 
изјаве, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку средстава 



самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3.  ове 
одлуке стараће се Савет Месне заједнице Коњевићи, у складу са овом одлуком.

Наредбодавац за средства самодоприноса су председник и 
потпредседник Савета Месне заједнице.    

Члан 9.

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

6. Прикупљање, преусмеравање, обустава  и враћање
                            више наплаћених средстава самодоприноса

Члан 10.

Средства самодоприноса обрачунавају се и уплаћују на примања и 
приходе из члана 5.  ове одлуке који доспевају до истека рока на који је 
самодопринос заведен.

                Ако се укупан износ средстава самодоприноса који се прикупља 
оствари пре истека рока за који је самодопринос заведен, средства самодоприноса 
прикупљаће се и даље, најдуже за период за који се самодопринос заводи, ради 
усклађивања вредности пројеката предвиђених овом одлуком и раста цена на мало 
у Републици Србији, а највише до висине њихове тржишне вредности утврђене у 
време реализације.

Члан 11.

                      Ако за поједине пројекте из члана 3. ове одлуке средства која се 
прикупљају самодоприносом не буду довољна, а за друге пројекте буду 
прикупљена у већем износу од потребног по обрачуну радова, Савет Месне 
заједнице може извршити преусмеравање средстава у корист пројекта за који 
недостају средства до висине више прикупљених средстава, а највише до нивоа 
планираних средстава за пројекат за који недостају средства.

Члан 12.

Савет Месне заједнице обуставиће одлуком даљу наплату 
самодоприноса, ако се прилив средстава самодоприноса потребан за реализацију 
свих пројеката предвиђених овом одлуком оствари пре истека периода за који је 
самодопринос заведен.

Одлука о обустави даље наплате самодоприноса објављује се у 
"Службеном листу града Чачка".



Члан 13.

Евентуално више наплаћена средства самодоприноса, која су 
последња уплаћена, вратиће се обвезницима самодоприноса уведеног на зараде 
(плате) преко исплатиоца зарада (плата), а за самодопринос уведен на катастарски 
приход, приход од самосталне делатности, приход од непокретне имовине и на 
вредност имовине обвезнику самодоприноса непосредно или преко уплатиоца 
средстава.         

7. Примања на која се не плаћа самодопринос
 

Члан 14.

Самодопринос се не плаћа на примања која су законом изузета од 
опорезивања.

8. Надзор                    
Члан 15.

Грађани врше надзор над наменском употребом средстава 
самодоприноса преко надзорног одбора Месне заједнице.

Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а 
обавезно приликом усвајања годишњег финансијског извештаја, информише 
грађане на збору или путем средстава информисања о приливу и трошењу 
средстава самодоприноса.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Чачка". 

ГРАД ЧАЧАК
Месна заједница Коњевићи

Број: 01/2013
31.01.2013. године

За - ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,

Јовановић Славиша, с.р.



С А Д Р Ж А Ј:

124. Извештај о резултатима изјашњавања грађана на референдуму ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
125. Одлука о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи


