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57.
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије»
број 129/2007), члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“ број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 40. Статута Месне заједнице Мали Београд, Савет
Месне заједнице Мали Београд, на седници одржаној дана 06. јуна 2013. године утврдио је да су
грађани Месне заједнице Мали Београд, путем спроведеног референдума, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД
ОД 11.06.2013.-10.06.2023. ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Мали Београд уводи се самодопринос за период од 11.06.2013. године до 10.06.2023.
године на примања грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Мали Београд.

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу.
Члан 4.
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Мали Београд у
износу од 15.000.000,00 динара (на бази цена из 2013. године).
Члан 5.
Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене:
- одржавање водоводне мреже ..................................................................................... 6,66%
-одржавање уличне расвете............................................................................................. 2,70 %
- одржавање путне мреже …………………................................................................... 5,92%
-одржавање бунара .......................................................................................................... 5,92%
-поправка тротоара ......................................................................................................... 1,26%
-одржавање објеката ........................................................................................................ 9,12%
-суфинансирање АДСЛ.....................................................................................................1,48%
-израда пројекта канализације.......................................................................................... 1,48%
-пошумљавање....................................................................................................................3,33%
-изградња нове путне мреже............................................................................................. 0,74%
-изградња нове водоводне мреже ................................................................................... 0,74%
-ископ и опремање новог бунара.......................................................................................1,48%
-изградња тротоара и пешачких стаза .............................................................................. 4,44%
-реконструкција објеката ................................................................................................... 9,25%
-изградња објеката .......................................................................................................... . 21,45%
-израда канализационе мреже........................................................................................ 20,71%.
-опремање игралишта...........................................................................................................1,85%
-одржавање канализационе мреже .................................................................................... 1,48%
Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом
прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.
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Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице
Мали Београд и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне
заједнице Мали Београд, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Мали
Београд , а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.
Члан 7.
-

-

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :
3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патенте, ауторска права и техничка
унапређења,
5% на приход од вршења самосталне делатности,
25 кг. жита по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по
ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.
1,5% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако самовољно потпише пензионер
Члан 8.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања застарелости наплате рокова и
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона којима се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем.У погледу принудне наплате камате, трошкове и друге обавезе наплате самодоприноса сходно
ће се примењивати прописи који важе за порезе и доприносе грађана.
Члан 10.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се на рачун Месне заједнице Мали Београд и
воде се на посебном рачуну код Министарства финансија Републике Србије-Управа за трезор,
филијала Суботица, експозитура Бачка Топола. Контролу обрачуна, наплате и уплате самодоприноса
врши Пореска управа.
Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима о књиговодству.
Члан 11.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Савет месне заједнице. Савет месне заједнице може у зависности од тржишних услова финансијским
планом мењати предрачунске вредности из члана 5. ове Одлуке.
Члан 13.
Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса
председник Савета месне заједнице и његов заменик .

су

Члан 14.
Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку самодоприноса збору грађана
у свакој години.
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Члан 15.
Средства која се остваре из самодоприноса који је уведен изнад планираних средстава,
утрошиће се на основу одлуке Савета месне заједнице у оквиру програма из члана 5. ове Одлуке.
Члан 16.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007) и Закона о финансирању локалне
самоуправе(«Службени гласник РС» бр.62 /2006, 47/2011 и 93/2012).
Члан 17.
Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Београд за период од
11.06.2013.године до 10.06.2023.године донели су пунолетни грађани на референдуму који је
спроведен од 25.маја 2013. године до 02.јуна 2013. године у временском периоду од 7,00 до 14,00
сати, у просторијама месне заједнице у Малом Београду.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Бачка Топола».
а примењује се од 11.06.2013. године.
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МАЛИ БЕОГРАД
Број: 30/2013
Дана: 06.06.2013.
Мали Београд

Председник
Савета Месне заједнице
Бобо Врањеш, с.р.

58.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Топола
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу
и друштвене делатности
Број : 016-37/2013
Дана: 07.06.2013.
Бачка Топола
ИЗВ ЕШТ АЈ
О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ НА ПОДРУЧЈУ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД
На основу Одлуке о расписивању референдума на подручју месне заједнице Мали Београд
(„Службени лист општине Бачка Топола“ број 6/2013), расписан је референдум на подручју месне
заједницеМали Београд, ради изјашњавања грађана о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мали Београд за период од 11.06.2013. до 10.06.2023. године.
Референдум је одржан у периоду од 25.05.2013. до 02.06.2013.године .
Чланови Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса
за подручје месне заједнице Мали Београд, образоване на седници Скупштине општине дана
16.05.2013. године („Службени лист општине Бачка Топола“ број 6/2013), су доставили Записник о
раду Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје
месне заједнице Мали Београд за период од 11.06.2013. до 10.06.2023. године, на утврђивању
резултата гласања на референдуму ради изјашњавања о увођењу самодоприноса одржаном у
периоду од 25.05.2013. до 02.06.2013.године у насељеном месту Мали Београд -општина Бачка
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Топола.
На основу гласачког материјала Комисија је утврдила :
УКУПНО УПИСАНИХ ГЛАСАЧА............................................. 416
УКУПНО ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ................................ 240
ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА......................................... 240
НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ................................... /
ЗА УВОЂЕЊЕ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА..................... 210 гласача - 50,48%
ПРОТИВ УВОДЕЊА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ............... 30 гласача - 7,21%
Пошто се на референдуму ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице
Мали Београд за период 11.06.2013.-10.06.2023. године, ВИШЕ ОД
ПОЛОВИНЕ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСАЧА (50,48%) изјаснило заокруживањем одговора
„ДА“ констатујемо да је донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Мали Београд за период од 11.06.2013.-10.06.2023. године.
Одељење за општу управу и
друштвене делатности

Редни
број

САДРЖАЈ

СТРАНА

57.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мали Београд
за период од 11.06.2013.-10.06.2023. године

224

58.

Извештај о спроведеном референдуму за подручју Месне заједнице Мали
Београд

226

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2013. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

