
 На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе   
(«Службени гласник РС» бр.  62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 
91/16, 104/16-др закон и 96/17), члана 32. тачка 7. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласни РС» број 129/07), члана 25. став 3. и члана 39. 
тачка 7. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 
6/08, 6/10 и 5/14), 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 10. 05. 2018. године, 
утврђује 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИРОВО 
 

Члан 1. 

 Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на подручју 
Месне заједнице Вирово уводи се самодопринос на нето зараде запослених, 
приход од самосталне делатности и на катастарски приход од пољопривреде. 
 

Члан 2. 

 Средства самодоприноса користиће се за: 
 

1. Изградњу,реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних 
путева 

2. Изградњу јавне расвете, у складу са Одлуком СО Ариље 
   
3. Финансирање основних послова месних заједница из Одлуке о месним 

заједницама, а уз обавезну одлуку Савета месне заједнице. 
          

Члан 3. 

 Самодопринос се уводи за период од 5 година, и то од 1. 07. 2018. године 
до 30. 06. 2023. године. 

Члан 4. 

 Укупан износ средстава који ће се остварити од самодоприноса износи 
7.000.000,00 динара. 

Члан 5. 

 Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице.  
 
 Обвезници самодоприноса су и грађани који немају пребивалиште на 
подручју Месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, 
пошто се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те 
имовине.  
 

Члан 6. 

 Самодопринос се плаћа: 
- на нето зараде запослених и остала лична примања по стопи од 2 % 
- на приход од обављања самосталне делатности по стопи од 3 % 
- двадесетоструки катастарски приход од пољопривреде и шумарства 
 
 



 
 

Члан 7. 

Средства самодоприноса приход су буџета општине и строго су наменског 
карактера. Користиће се за финансирање намена из члана 2. ове Одлуке, а у 
складу са одлуком Савета Месне заједнице. 

Месна заједница ће исплатиоцима средстава доставити Одлуку о увођењу 
самодоприноса и списак грађана - обвезника сaмодоприноса са подручја Месне 
заједнице. 

Члан 8. 

 Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са Законом о 
буџетском систему. 

Члан 9. 

 Средства самодоприноса уплаћују се на уплатне рачуне број: 
- из нето зарада и осталих личних примања: 840-711181843-53, модел 97, 
  контролни број-004-08-ПИБ послодавца, - 14 
- из прихода од самосталних делатности: 840-711184843-78, модел 97, 
контролни број-004-08-ПИБ предузетника, - 14 
- из катастарског прихода од пољопривреде и шумарства: 840-711183843-71, 
  модел 97, контролни број-004-08-матични број физичког лица. - 14 
 

Члан 10. 

 Самодопринос се не плаћа на примања и имовину која су Законом изузета 
од опорезивања. 

Члан 11. 

 Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања 
врше исплатиоци тих примања, истовремено са њиховом исплатом, односно 
истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса. 
 Самодопринос од самосталне делатности утврђује, наплаћује и 
контролише Служба за локалну пореску администрацију Општинске управе 
општине Ариље. 
 Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде и шумарства 
утврђује, наплаћује и контролише Служба за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Ариље. 
 

Члан 12. 

О остваривању и коришћењу средстава самодоприноса, Савет Месне 
заједнице информише грађане на збору грађана подношењем финансијског 
извештаја једном годишње, преко средстава јавног информисања и на други 
погодан начин. 

Члан 13. 

 У случају да се износ средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре 
истека рока за који је самодопринос заведен, средства самодоприноса 
прикупљаће се за намене наведене у овој Одлуци до извршења Програма 
намене средстава, а најдуже до истека периода утврђеног чланом 3. ове 
Одлуке. 
 
 
 
 



 
Члан 14.  

 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, као и закона којим се 
уређује порез на доходак грађана. 
 

Члан 15. 

 Казниће се за прекршај, ако приликом исплате прихода на које се плаћа 
самодопринос не обрачуна, не наплати и на прописани уплатни рачун не уплати 
самодопринос: 

- исплатилац – правно лице, новчаном казном у износу од 100.000 
динара. 

- исплатилац – предузетник, новчаном казном у износу од 50.000 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 25.000 
динара казниће се и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 16. 

  Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице 
Вирово која је донета на референдуму, проглашава Скупштина општине Ариље. 
 

Члан 17. 

 Ова Одлука ће се објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 432-___/2018, 10. 05. 2018. године 
 
        Председник Скупштине општине, 

                         Драгиша Терзић 
 


