ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 12

ГРАДОНАЧЕЛНИК
189.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. јула 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства
Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву у износу
од 598.103,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у
здравственим амбулантама у сеоским и градским месним
заједницама и Хитној помоћи за период од 01.06.2009. године до 30.06.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, позиција
40 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу 598.103,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
12.280.386,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3165/2009-11
У Смедереву, 27. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
190.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број

СМЕДЕРЕВО, 7. АВГУСТ 2009. ГОДИНЕ
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. јула 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 4.300,00 динара на име извршене услуге превоза
деце из Кампа у Радинцу, поводом обележавања Светског
дана Рома.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 4.300,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 17.155.661,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3226/2009-11
У Смедереву, 27. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
191.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. јула 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа резерва, одобравају се новчана средства
у износу од 20.000,00 динара на име обављене услуге превоза Козачког ансамбла „Лад“ из Новосибирска на релацији Смедерево-Београд-Смедерево, дана 27.06.2009. године
поводом организовања концерта на Градском тргу у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 17.175.661,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 404-352/2009-11
У Смедереву, 27. јула 2009. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3030/2009-11
У Смедереву, 31. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

193.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

192.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 31. јула 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 800.000,00 динара за финансирање манифестације
„Универзијада 2009“ на основу усвојеног Програма и Финансијског плана манифестације.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, позиција
40 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 800.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
13.080.386,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

7. август 2009. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 50.000,00 динара Бродарском клубу „Металац“ Смедерево за учешће на Светском првенству у једрењу на води
у Микро класи у Москви у периоду од 09. до 16. августа
2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.578.365,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3458/2009-11
У Смедереву, 3. августа 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
194.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),

7. август 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелник града Смедерева, дана 4. августа 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 74.257,00 динара за измирење обавезе према добављачу NEWPRESS Смедерево за штампу гласачких листића за
изборе за чланове савета месних заједница града Смедерева одржаних 29.03.2009. године и 12.04.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге накласификоване на
другом месту, позиција 10 – Средства за изборе, економска класификација 463, у укупном износу од 74.257,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
3.247.444,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2136/2009-11
У Смедереву, 4. августа 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Скобаљ уписано је укупно 1666 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Скобаљ, на референдуму је гласало 871 грађана.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаља, на референдуму
је гласало 94 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана, на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева.”
Број 140/2009
У Скобаљу, 22. 07. 2009. године године
Комисија
за спровођење референдума
1. Бојан Милановић, председник, с. р.
2. Душан Пантић, члан, с. р.
3. Миодраг Јовановић, члан, с. р.

196.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Скобаљ на седници одржаној дана 21.07.2009. године, утврдила је да су
грађани Месне заједнице Скобаљ на референдуму, који је
одржан 19.07.2009. године, донели

195.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2009), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Комисија за спровођење референдума

ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКОБАЉ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Скобаљ
(у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 година,
почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.

ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Скобаљ изашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ одржан је 19.
7. 2009. године.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
40%
– Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица, насипање њивских и сеоских путева путева, реконструкција НН- мреже, изградње водоводне мреже, изградња канализације и др.)
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– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)
II. текући трансфери
60 %
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробаља, депонија, и др.)
– За одржавање објеката од значаја за месну заједницу (одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
– Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе)
– Редовна делатност месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и
имовинских права на који се плаћа
порез у складу са законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево
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ном и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде Града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.

3%
20%
5%
3%

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
– из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
– у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.

3%

5%

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.

Члан 4.

Члан 11.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 15.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 5.
Одлуку 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 средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 141-1/2009
У Скобаљу, 22.07.2009. године
Председник Комисије
Периша Миловановић, с. р.

Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом који уређује порез на
доходак грађана, приходи остварени од ауторских права и
права индустријске својине, приходи остварени од имовине
и имовинских права на који се плаћа порез у складу са зако-

197.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине

7. август 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2009), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Добри До изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До одржан
је 19. 07. 2009. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Добри До уписано је укупно 830 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Добри До на референдуму је гласало 419 грађана.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До, на референдуму
је гласало 22 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана. на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 38/2009
У Добром Долу, 20. 07. 2009. године
Комисија за спровођење референдума
1. Горан Борисављевић, председник, с. р.
2. Томислав Чаировић, члан, с. р.
3. Горан Вукосављевић, члан, с. р.
198.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласних Републике Србије”, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Добри До на седници одржаној дана 20.07.2009. године, утврдила је да су
грађани Месне заједнице Добри До на референдуму, који је
одржан 19.07.2009. године, донели
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(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 4 године,
почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
40%
– Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица, насипање њивских и сеоских путева, изградње водоводне мреже, проширење уличне расвете и др.)
– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)
II. текући трансфери
60 %
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, путева, гробаља, депонија, и др.)
– За одржавање објеката од значаја за месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
– Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
– Редовна делатност месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом

3%
20%
5%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 6.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку 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 средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО

Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.

Члан 1.

Члан 7.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Добри До

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.

ОД Л У КУ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Комисија за спровођење референдума

Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.

ОБЈАВЉУЈЕ

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
– из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
– у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.

7. август 2009. године

РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Кулич изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич одржан је 19.
07. 2009. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Кулич уписано је укупно 259 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Кулич, на референдуму је
гласало 133 грађана.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич на референдуму је
гласало 7 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана, на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева.”
Број 54
У Куличу, 20. 07. 2009. године

Члан 11.

Комисија за спровођење референдума
1. Владан Петровић, председник
2. Новица Костић, члан
3. Ненад Васић, члан

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 39/2009
У Добром Долу, 20.07.2009. године
Председник Комисије
Горан Борисављевић, с. р.

199.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2009), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич

200.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Кулич на седници одржаној дана 20.07.2009. године, утврдила је да су
грађани Месне заједнице Кулич на референдуму, који је
одржан 19.07.2009. године, донели
ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛИЧ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Кулич (у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 година, почев од 01.08.2009. године.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Члан 2.

Члан 6.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
50%
– Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица, насипање њивских и сеоских путева, реконструкција
НН- мреже и др.)
– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, гробље и др.)
II. текући трансфери
50%
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробаља, депонија, и др.)
– За одржавање објеката од значаја за месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
– Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
– Редовна делатност месне заједнице

Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом
и износ пријављене зараде остварене у иностранству, која
не може бити мања од троструке просечне месечне зараде
Града Смедерева.

Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
3%
15%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
2%
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
2%
5. На приход остварен од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез
у складу са законом
2%
6. На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
2%
у Општини Смедерево
7. На пензије остварене у земљи и иностранству 2%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 1.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин – свим уплатиоцима самодоприноса.

Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
– из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
– у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

Члан 5.
Одлуку 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 средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 13.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 53/2009
У Куличу, 20.07.2009. године
Председник Комисије
Петровић Владан, с. р.
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ОД Л У КУ

201.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2009), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице Михајловац изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
одржан је 19. 07. 2009. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Михајловац уписано је укупно 2554 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Михајловац на референдуму је
гласало 1323 грађана.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац на референдуму је гласало 18 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана, на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 47/09
У Михајловцу, 20. 07. 2009. године
Комисија за спровођење референдума
1. Златан Васић, председник
2. Дарко Бошковић, члан
3. Владимир Чолић, члан

202.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Михајловац на
седници одржаној дана 20.07.2009. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Михајловац на референдуму,
који је одржан 19.07.2009. године, донели

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Михајловац ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 4 година, почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери
60%
– Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица, изградња пешачких стаза, насипање њивских и сеоских
путева, реконструкција НН- мреже,)
– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, обданиште, спортски објекти и терени, здравствена амбуланта, гробље)
II текући трансфери
40%
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова и зелених јавних површина, путева, улица, гробаља, депонија, пијаце и др.)
– За одржавање објеката од значаја за месну заједницу (одржавање Дома културе, спортских објеката и терена,
здравствене амбуланте и др.)
– Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
– Редовна делатност месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
3%
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
20%
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
5%
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
3%
5. На приход остварен од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез
у складу са законом
5%
6. На пензије остварене у земљи и иностранству 3%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 15.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку 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 средства прикупљају,
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ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом.
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203.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2009), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Враново
Комисија за спровођење референдума

Члан 7.

ОБЈАВЉУЈЕ

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.

РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9. Обрачун и наплату самодоприноса у складу са
овом Одлуком врше:
– из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
– у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.

1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Враново изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице одржан је, 26. 07.
2009. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Враново уписано је 2322грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Враново, на референдуму је гласало 1265.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Враново на референдуму је
гласало 17 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана, на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Враново.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева.”
Број 19
У Вранову, 26. 07. 2009. године
Комисија за спровођење референдума
1. Дејан Јанковић, председник, с. р.
2. Горан Илић, члан, с. р.
3. Мирослав Јовановић, члан, с. р.
4. Сузана Ђорђевић, члан, с. р.

Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева.”
Број: 47/2009
У Михајловцу, 20.07.2009. године
Председник Комисије
Златан Васић, с. р.

204.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),

Страна 10 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Враново на седници одржаној дана 27.07.2009. године, утврдила је да су
грађани Месне заједнице Враново на референдуму, који је
одржан 26.07.2009. године, донели
ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАНОВО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Враново
(у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 4 године,
почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
50%
– Изградња инфраструктуре (изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција ННмреже, изградње водоводне мреже, изградња канализације
и др.)
– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)
II. текући трансфери 50 %
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробаља, депонија, и др.)
– За одржавање објеката од значаја за месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
– Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
– Редовна делатност месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез
у складу са законом
6. На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
у Општини Смедерево
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

2%
20%
3%
5%
5%

5%
3%
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Члан 4.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 20.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин – свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку 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 средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом
и износ пријављене зараде остварене у иностранству, која
не може бити мања од троструке просечне месечне зараде
Града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
– из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
– у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 11.

Страна 11 – Број 12
Члан 13.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 21/2009
У Вранову, 28.07.2009. године

Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

Председник Комисије
Дејан Јанковић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
1

197. Резултати референдума о предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Добри До

4

190. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

198. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Добри До

5

191. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

199. Резултати референдума о предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Кулич

6

189. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

192. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве
193. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве
194. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

2
2
2

200. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Добри До
201. Резултати референдума о предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Михајловац

5
8

202. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Михајловац

8

203. Резултати референдума о предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Враново

9

204. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Враново

9

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
195 Резултати референдума о предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Скобаљ

3

196. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Скобаљ

3

Страна 12 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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