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На основу члана 87. и 90. �а�она о л��ално�� са�о�. �а�она о л��ално�� са�о�
управи („Службени гласни� РС“, бр. 9/2002, 33/2004 
и 135/2004) грађани Месне за��еднице „Маљуревац“ 
у Маљуревцу, на лично� из��ашњавању уз потпис, у 
периоду од 15.06�30.06.2005. године, донели су

ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса за подручје Месне 

заједнице „Маљуревац“ у Маљуревцу

Члан 1. 

Уводи се са�одопринос у новчано� обли�у за 
подруч��е М� Маљуревац уз пис�ено из��ашњавање 
грађана.

Члан 2. 

Са�одопринос се уводи за раздобље од 5 година 
и то почев од 01.07.2005. до 30.06.2010. године.

Члан 3. 

Планирана средства за М� Маљуревац износе 
500.000,оо динара.

Планирани приход из става 1. овог члана чи�
ни део у�упних средстава �о��а ће се фор�ирати и 
�роз друге видове учешћа у обезбеђењу средста�
ва (учешће Дире�ци��е за изградњу општине Пожа�
ревац, �редити бана�а и извођача радова, учешће 
грађана, приватних инвеститора).

Приходи из става 1 и 2 овог члана утврдиће се 
финанси��с�и� плано� за сва�у годину, посебно у пе�
риоду за �о��и се уводи са�одопринос.

Члан 4.

Средства са�одоприноса за��едно са средстви�а 
из члана 3. став 2 ове Одлу�е, �ористиће се у с�ла�
ду са утврђени� ставови�а М�, а на бази Програ�а 
са�одоприноса за подруч��е града Пожаревца – М� 
Маљуревац.

Члан 5. 

Средства из са�одоприноса �ористиће се у наве�
дено� раздобљу а пре�а следеће� распореду:

� 30% за насипање сеос�их улица 
� 10% за плаћање еле�тричне енерги��е
�  30% за одржавање зграда у �ругу Месне за��едни�

це �ао и До�а �ултуре

�  20% за рад С.Д. „Вихор” Маљуревац и спортс�е 
а�тивности у селу

� 10% за рад М� Маљуревац.

Члан 6.

Са�одопринос извршава��у грађани на начин и на 
основице за утврђивање са�одоприноса, �а�о ��е то 
прописано чланови�а 87. до 97. �а�она о ло�ално�� 
са�оуправи и то по следећи� стопа�а:

�  2% од нето плата и зарада радни�а у радно� од�
носу у зе�љи и иностранству, а а�о ни��е �огуће 
утврдити основицу за обрачун са�одоприноса за 
зараде радни�а у иностранству, �ао основицу ра�
чунати тростру�и износ просечне зараде за опш�
тину Пожаревац

�  2% од плата и при�ања �о��а и�а��у �ара�тер за�
раде грађана (са�остално обављање занатс�их и 
других делатности )

�  5% на приходе грађана, �о��и друштвене обавезе 
плаћа��у у годишње� паушално� износу

�  3% за грађане �о��и обавезе плаћа��у пре�а оства�
рено�� заради у проценту од сва�ог по��единачно 
оствареног прихода:

�  2% на приходе од зарада
�  2% од прихода од ауторс�их права
� 5% на приход од пољопривредне делатности.

Са�одопринос се не �оже уводити на при�ања и 
и�овину �о��и су за�оно� изузети од опорезивања.

Члан 7.

Обрачун и наплата са�одоприноса вршиће:
�  из плата, исплатилац зарада:
�  у остали� случа��еви�а разрезу��е га и наплаћу��е 

порес�и орган у с�ладу са �а�оно� о ло�ално�� 
са�оуправи и прописи�а �о��и важе за порезе 
грађана

Члан 8.

Новчана средства �о��а се при�упља��у на основу 
одлу�е о са�одоприносу �о��и се уводи за подруч��е 
М� уплаћу��у се на рачун М� Маљуревац.

Члан 9.

�а праћење наплате и реализаци��у са�одоприно�
са (управљање и надзор над ти� средстви�а и до�
ношење наредби за извршење финанси��с�ог плана 
са�одоприноса) Савет М� Маљуревац образоваће 
посебну Ко�иси��у за спровођење са�одоприноса и 
ближе уредити њена права и обавезе.
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Члан 10. 

Ову одлу�у об��авити у „Службено� гласни�у Општине Пожаревац“.

У Маљуревцу 11.07.2005. године Број: 01-6/05

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
МЕСНЕ �АЈЕДНИЦЕ „МАЉУРЕВАЦ“   за спровођење писаног 

из��ашњавања грађана
Велиша Станојевић, с.р.   Горан Рајчић, с.р.

САДРЖАЈ

1.  Oдлу�a о увођењу са�одоприноса за подруч��е Месне за��еднице “Маљуревац” у Маљуревцу ...................... 2

Н А П О М Е Н А



Izdava~: Odeqewe za op{tu upravu i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: Miro-
slav Ungurjanovi}, sekretar Skup{tine op{tine Po`arevac, Redakcija: Odeqewe za op{tu up-
ravu i skup{tinske poslove Po`arevac, Drinska �, tel: 5�9-646, Tira` broja 7 - 150 primeraka.

Prelom: “KOMPROMIS-DESIGN” - Po`arevac,
[tampa: “KOMPROMIS-DESIGN” - Po`arevac.

Н А П О М Е Н А


