
На  основу  члана  20.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе  ("Службени 
гласник РС", бр. 62/06) и члана 27. став 1. и 2., члана 28. и члана 30. Статута општине 
Горњи  Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  20/08), 
Скупштина  општине  Горњи Милановац  на  седници  одржаној  17.  јула  2009.  године, 
утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Овом  одлуком  уводи  се  самодопринос  у  новцу  за  грађане  који  имају  изборно 
право и пребивалиште на подручју општине Г.Милановац, као и за грађане који немају 
изборно право и пребивалиште на подручју општине Г.Милановац, ако на том подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се  побољшавају  услови 
коришћења те имовине. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу за период од 15. 09. 2009. године до 14. 09. 2014. 
године по стопама и то: 

1) 2 % на зараде (плате) запослених и друга лична примања 
2) 8 % на катастарски приход од пољопривреде и шумарства 
3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4)  0,01  %  на  вредност  непокретне  имовине  и  то  стамбене  и  пословне  зграде, 

станови и пословни простори 
5)  0,05%  на  вредност  непокретне  имовине  коју  чине  зграде  и  просторије  за 

одмор и рекреацију 
6)  1%  од  пензије  остварене  у  замљи  и  иностранству  за  пензионере  који 

добровољно уплаћују самодопринос на основу писане изјаве 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 3. 

Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената,  техничких  унапређења  и  других 

личних  примања  односно  прихода  на  које  се  плаћа  порез  у  проценту  од  сваког 
оствареног бруто прихода. 

3) катастарски или стварни приход од пољопривреде и шумарства; 
4) на приход од самосталне делатности и то: 
за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто  књиговодство,  основица  је 

опорезива добит утврђена у пореском билансу; 
за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге,  основица  је  паушално  утврђен 

приход, а који се утврђује у складу са висином просечне месечне зараде по запосленом 
у  Републици,  општини  и  граду  остварене  у  години  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује паушални приход.



5) тржишна вредност непокретности на дан 31. децембар године која претходи 
години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 
Члан 4. 

Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 420.000.000 динара. 

Члан 5. 

Средства  самодоприноса  остварена  на  подручју  општине  Горњи  Милановац 
користиће  се  на  основу  Програма  изградње  и  одржавања  комуналних  и 
инфраструктурних објеката. 

На подручју Месне заједнице Горњи Милановац средства самодоприноса ће се 
користити за изградњу и реконструкцију  комуналних и   инфраструктурних објеката и 
то:  реконструкција  Дома  културе,  реконструкција  Гимназије  и  изградња  школског 
комплекса Гимназије, учешће у изградњи акумулације "Сврачково", уређење Спортско 
рекреативног  центра,  изградњу  и  реконструкцију  објеката  за  водоснабдевање  и  за 
фекалну  канализацију,  проширење  гробља,  изградња  и  реконструкција  улица  и 
тротоара. 

У  Месним  заједницама  Прањани  и  Рудник  средства  самодоприноса  ће  се 
користити за изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре, путева, изградњу 
и  реконструкцију  објеката  за  водоснабдевање  и  за  фекалну  канализацију,  као  и  за 
изградњу  и  довршетак  радова  на  школскоспортским  салама,  а  на  осталом  сеоском 
подручју  средства  ће  се  користити  за  изградњу  и  одржавање  комуналних  и 
инфраструктурних објеката. 

Средства  ће  се  користити  на  основу  Програма  изградње  и  одржавања 
комуналних  и    инфраструктурних  објеката  и  финансијских  планова  који  на  предлог 
Савета  месне  заједнице  доноси  Скупштина  општине  и  исти  су    саставни  део  ове 
Одлуке. 

Члан 6. 

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход 
су буџета општине Г.Милановац и строго су наменског карактера, а као таква подлежу 
контроли у складу са законом. 

Члан 7. 

Самодопринос на зараде и лична примања доспева за плаћање приликом сваке 
исплате  одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да  приликом  сваке  исплате 
одговарајућег  прихода  обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из  пензија 
приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза плаћања самодоприноса  на катастарски приход и на вредност имовине 
доспева  квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15.  новембра)  а  утврђује  се 
решењем Општинске управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од самосталне делатности доспева 
15. у месецу за претходни месец а утврђује се решењем Општинске управе   Пореско 
одељење, на годишњем нивоу.



Члан 8. 

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  о пореском поступку и  пореској 
администрацији. 

Члан 9. 

Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1) запослени у периоду у ком примају минималну зараду, 
2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина изузети од опорезивања. 

Члан 10. 

Савет  месне  заједнице  је  у  обавези  да  на  начин  уређен  законом  после  израде 
завршног рачуна за претходну годину информише грађане о оствареним и утрошеним 
средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 11. 

Уколико се план средстава из члана 4. ове Одлуке оствари пре истека времена на 
које  је  самодопринос  уведен,  престаће  примена  ове  Одлуке  даном  остваривања  ових 
средстава. 

Члан 12. 

Поступак непосредног изјашњавања уз потпис обавиће се  у времену од 14. 08. 
2009. до 30. 08. 2009. године. 

Члан 13. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац", а примењиваће се од  15. 09. 2009. године. 
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