ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
(Закон о референдуму и народној иницијативи – ''Службени гласник Републике Србије'', бр. 48/94 и 11/98;члан 20.-31. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.)
и члан 33.- 47. Статута града Чачка -''Службени лист града Чачка'', бр.3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018)
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Напомена: Закључење гласачког списка на 15 дана пре дана почетка гласања на референдуму врши Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, а на 72 часа пре
дана почетка гласања комисија за спровођење референдума, која утврђује и објављује коначан број гласача. У гласачки списак уписују се бирачи са пребивалиштем на
подручју МЗ и бирачи који на подручју МЗ немају пребивалиште, а имају непокретну имовину чије се коришћење побољшава средствима самодоприноса.Наредног дана
од дана расписивања референдума грађани могу извршити увид у део бирачког списка за подручје за које се уводи самодопринос и тражити упис, брисање или промену
података у бирачком списку у наведеним роковима за закључење, односно утврђивање коначности гласачког списка.

