На основу члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 27. и 41. став 1. тачка 8. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и
8/2009 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13), Скупштина општине
Владичин Хан на седници одржаној дана 29.09.2015. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ПРЕКОДОЛЦЕ
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба и интереса грађана уводи се
самодопринос за подручје Месне заједнице Прекодолце.
Члан 2.
Самодопринос се заводи за период од 01.12.2015. године до 30.11.2020.
године.
Члан 3.
Средства самодоприноса ће се употребити за:
- Изградњу, реконструкцију и одржавање комуналне инфраструктуре
(путеви, канализација, водоводна и електрична мрежа).
.
Члан 4.
Висина средстава од самодоприноса за подручје Месне заједнице
Прекодолце утврдиће се на основу усвојеног списка домаћинстава.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају пребивалиште на
подручју Месне заједнице Прекодолце.
Члан 6.
Самодопринос се уводи у новцу и радној снази.
Самодопринос у новцу се уводи на следећи начин:
- Износ од 2.000,00 (две хиљаде) динара на годишњем нивоу по
списку домаћинстава Месне заједнице Прекодолце усвојен на
седници Савета Месне заједнице Прекодолце;
Обавеза самодоприноса у радном доприносу је 4 радна дана по
домаћинству годишње.

Члан 7.
Новчани износ од 2.000,00 (две хиљаде) динара, носилац
домаћинства је у обавези да уплати на жиро рачун Месне заједнице Прекодолце
број 840-2416745-61, за текућу годину, а најкасније до 15. јануара наредне године
или пак путем рачуна код овлашћеног представника-благајника Месне заједнице.
Члан 8.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса
одговоран је Савет Месне заједнице Прекодолце.
Средства самодоприноса користиће се у складу са програмом развоја
Месне заједнице и прописаном наменом.
Члан 9.
Обвезници самодоприноса имају право увида у начин трошења
средстава, а Савет Месне заједнице ће о коришћењу средстава самодоприноса
обавештавати грађане најмање једанпут годишње након усвајања завршног рачуна
Месне заједнице.
Члан 10.
Наредбодавац за исплату из средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице.
Члан 11.
Евиденцију о средствима самодоприноса води ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан.
Члан 12.
О утрошку средстава самодоприноса који се оствари изнад износа
утврђеног овом Одлуком одлучиће Савет Месне заједнице у року од месец дана по
усвајању завршног рачуна.
Члан 13.
Новчана средства која се прикупљају самодоприносом воде се на
посебном рачуну Месне заједнице Прекодолце бр. 840-2416745-61, који се води код
Управе за јавна плаћања – Експозитура у Владичином Хану.
Члан 14.
У погледу основица, начина обрачуна, ослобађања или олакшица,
застарелости, рокова, камате и наплате, примењују се одредбе Закона о порезу на
доходак грађана и Закона о порезима на имовину.

Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се личним изјашњавањем
грађана уз потпис, а Одлуку о личном изјашњавању грађана уз потпис доноси
Скупштина општине Владичин Хан.
Члан 16.
Предлог Одлуке објавити у ,,Службеном гласнику Града Врања“.
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