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.

На основу члана 23. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Сл.гласник РС“ број:62/06, 47/11 и 93/12) и
члана 26. став 2. Статута општине Шид („Сл.
лист општина Срема“ број 20/08, 19/10исправка, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“ број:
3/13) Комисија за спровођење референдума у
Месној заједници Бингула, на седници
одржаној дана 18.01.2015. године, утврдила је
да су грађани Месне заједнице Бингула на
референдуму одржаном од 16.01.2015. године
до 18.01.2015. године, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНГУЛА
ЗА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНА

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос
на подручју Месне заједнице Бингула за
период од 5 (пет) година.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице
Бингула.
Одлуку доносе и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Бингула, ако на том подручју
имају непокретну имовину, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлуку доносе грађани изјашњавањем
на референдуму о Предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице
Бингула за период од 5 (пет) година.

Шид
19. јануар 2015. година
Члан 3.
Средства
прикупљена
од
самодоприноса користиће се за задовољење
заједничких потреба грађана на подручју
Месне заједнице Бингула према Програму за
увођење самодоприноса и то за следеће
намене:
- атарски путеви - ћуприје
30% учешћа
- изградња и поправка тротоара
20 % учешћа
- чишћење канала кроз село и
скидање банкина
10% учешћа
- дотације друштвима и удружењима
5% учешћа
- чишћење дивљих депонија
5% учешћа
- поправка зграде Дома културе
20% учешћа
- насипање путева кроз село
10% учешћа.
Члан 4.
Обвезници самодоприноса су грађани
који имају пребивалиште и изборно право на
подручју Месне заједнице Бингула и грађани
који имају на том подручју непокретну
имовину, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Члан 5.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде
и
шумарства
према
површини
пољопривредног земљишта, приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом којим
се уређује порез на доходак грађана и вредност
непокретне имовине у складу са законом који
уређује порез на имовину.
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Члан 6.
Самодопринос се уводи у новцу.
Самодопринос се уводи у укупном
износу
од
8.222.494,84
динара
(осаммилионадвестотинедвадесетдвехиљадече
тиристотинедеведесетчетиридинара
и
осамдесетчетири паре).
Члан 7.
Самодопринос обвезници плаћају и то :
- 3,0%, на основицу коју чине
зараде односно плате запослених
- 3,0% на приход од обављања
самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађана у
складу са Законом који уређује
порез на доходак грађана у
смислу члана 26.Закона о
финансирању
локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 47/11 и 93/12)
- 0,02% на основицу коју чине
вредност непокретне имовине
на коју се плаћа порез на
имовину, у складу са законом
који уређује порез на имовину,
односно од прихода остварених
од те имовине, за грађане који
немају
пребивалиште
на
подручју
Месне
заједнице
Бингула, а поседују непокретну
имовину на њеном подручју
- на приход од пољопривредне
делатности и то по хектару 30
килограма
пшенице
на
годишњем нивоу по цени са
берзе на дан 01.08. из претходне
године за текућу
годину у
динарској противредности у
складу са чланом 25. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе („Сл. гл. РС“, бр.
62/06, 47/11 и 93/12).
Члан 8.
Начин утврђивања самодоприноса,
обрачун, застарелост, наплата, рокови за
плаћање, обрачун камата и начин враћања
средстава вршиће се сходно одредбама Закона
којим се утврђује порески поступак и пореска
администрација.
Неутрошена средства из претходне
године, преносе се у наредну годину и
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утрошиће се према плану и програму месне
заједнице за текућу годину.
Члан 9.
Средства самодоприноса воде се на
прописаном рачуну код Управе за трезор.
Члан 10.
Средства самодоприноса користе се у
складу са Програмом самодоприноса који је
саставни део ове Одлуке и Годишњим планом
реализације самодоприноса Месне заједнице
Бингула.
Члан 11.
Савет Месне заједнице Бингула прати
реализацију самодоприноса.
Председник Савета Месне заједнице је
наредбодавац за пренос и утрошак средстава, а
у одсуству председника, лице које Савет
овласти.
Члан 12.
Савет Месне заједнице Бингула обавља
следеће послове:
1. Стара се о реализацији Програма
самодоприноса
2. Одлучује о удруживању средстава са
другим инвеститорима ради реализације
програма
3. Доноси Програм рада и финансијски
план
4. Подноси Скупштини општине
извештај о реализацији самодоприноса
5. Обавља и друге послове везане за
реализацију и контролу трошења средстава
остварених из самодоприноса.
Члан 13.
О висини и начину враћања средстава
која се остваре изнад износа који је овом
Одлуком одређен одлучује Савет Месне
заједнице према одредбама Закона којим се
уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 14.
Надзор
грађана
о
наменском
коришћењу средстава самодоприноса врши се
путем Надзорног одбора.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Савет месне заједнице и то
из редова грађана са територије месне
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заједнице који нису чланови Савета месне
заједнице.
Надзорни одбор врши контролу наплате
и трошења средстава самодоприноса у складу
са Законом, овом Одлуком и документацијом,
о чему подноси годишњи извештај Савету
месне заједнице.
Члан 15.
Саставни део ове Одлуке чини Програм
самодоприноса за насељено место Бингула за
период од 5 (пет) година.
Члан 16.
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из члана 2. ове
Одлуке.
Комисија за спровођење референдума
подноси извештај о спроведеном референдуму
Скупштини општине Шид.
Члан 17.
Одлука о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Бингула за период
од 5 (пет) година ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Шид“, а примењиваће се од 1.
фебруара 2015. године.
Комисија за спровођење
Mесној заједници Бингула.

референдума

у

Број: 8/2015
Дана, 18. јануара 2015. године
Бингула
ПРЕДСЕДНИК
Марко Крамар

3

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 19. јануар 2015.

САДРЖАЈ
Број
акта

Назив

Страна
акта

ОПШТИНА ШИД
Месна заједница Бингула
Одлуке
1. Одлукa о увођењу самодоприноса на подручју Mесне заједнице Бингула за период од 5
(пет) година ..................................................................................................................................................... 1
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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