На основу члана 11. и 68. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,
број: 129/2007), и члана 100. и 113. став 2. тачка 1. Статута општине Владичин Хан
(«Сл. гласник Пчињског округа», број: 21/2008), Скупштина општине Владичин
Хан, на седници одржаној 18.03.2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈДЕНИЦЕ МАЊАК,
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН, РАДИ ОДЛУЧИВАЊА
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2009. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Расписује се лично изјашњавање грађана уз потпис за подручје Месне
заједнице Мањак, Општина Владичин Хан, ради одлучивања грађана о увођењу
месног самодоприноса за период 01.01.2009. године, до 31.12.2013.г. за изградњу,
реконструкцију и одржавање комуналне инфраструктуре (путеви, канализација
водоводна и електрична мрежа).
Члан 2.
Лично изјашњавање грађана уз потпис биће спроводено у временском
периоду од 15.04.2009. године до 30.04.2009. године.
Члан 3.
Спровођење личног изјашњавања грађана уз потпис врши Одбор за
спровођење, а спровођењем руководи Комисија за спровођење референдума
образована решењем СО-е Владичин Хан, број: 06-8/5/2005-01 од 15. 03. 2005.
године.
Члан 4.
Право учешћа на лично изјашњавање имају грађани који имају изборно
право и пребивалиште на подручју месне заједнице Мањак, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на подручју месне заједнице Мањак, али на
подручју ове месне заједнице имају непокретну имовину, а средствима која ће се
прикупити самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из претходног става.
Члан 5.
Трошкове личног изјашњавања грађана сносиће СО-е Владичин Хан.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Пчињског округа».
Члан 7.
Одлуку објавити преко Радио Хана и на огласној табли месне зајденице
Мањак.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-17/20/2009-01
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