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93. 
 

На основу члана 75 Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014)  
члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013) и члана  3. Олдуке о расписивању референдума на територији месне заједнице Мали Иђош 
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.14/2015) а на основу Предлога Одлуке о  увођењу самодоприноса 
за подручје месне заједнице Мали Иђош за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. 
године(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 14/2015) Комисија за спровођење референдума на 
територији месне заједнице Мали Иђош на седници дана 23.11.2015.године утврдила да је од укупног 
броја oд 4407 уписаних гласача укупно 2327 грађана , односно 52,80%  су се изјаснили за увођење 
самодоприноса и донели следећу  
 

О Д Л У К У 
о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Мали Иђош за период од 01. 01. 2016. године 

до 31. 12. 2025. године 
 

Члан 1. 
 

У циљу обезбеђивања средстава за задовољавање заједничких интереса и потреба у месној заједници 
Мали Иђош уводи се самодопринос за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. године на 
примања грађана.  

Члан 2. 
 

Самодопринос се уводи за подручје месне заједнице Мали Иђош.  
 

Члан 3. 
Самодопринос се убира у новцу.  

Члан 4. 
 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у месној заједници Мали Иђош у износу од 
120.000.000,00 динара (на бази цена из 2014. године).  
Износ из става 1. овог члана се годишње валоризује на основу стопе просечне годишње инфлације из 
претходнe године.  

Члан 5. 
 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене :   
- Изградња и одржавање путева, атарских путева, тротоара и јавних површина ......... 15%;  
- Улична расвета и одржавање уличне расвете .................................................. 20%;  
- Изградња и одржавање водовода, зграда и објеката од општег интереса ............................................. 
25%;  
- Дотација цивилним и спортским организацијама, верским заједницама, образовним установама, 
новорођенима и пензионерима, и трошкови функционисања месне заједнице.................40%.  
  
Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се, односно снизиће се у складу са 
процентом прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.  

 
 

Члан 6. 
 

Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице Мали Иђош 
и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју месне заједнице Мали 
Иђош, односно имају непокретну имовину на подручју месне заједнице Мали Иђош, а услови 
коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса.  
 

Члан 7. 
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Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :   
  1. 2,5% 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,  
   2. 2,5% на нето приход од вршења самосталне делатности,   
  3. 45 кг. пшенице по хектару обрадивог земљишта у динарској противвредности по ценама из 
текуће године (текућа цена на Продуктној берзи у Новом Саду на дан 31. 07. претходне године), за 
пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.   
  4. 1% на пензију остварену у земљи или иностранству, на основу личне изјаве пензионера. 
 

Члан 8. 
 

Обрачун и наплату и контролу наплате самодоприноса врши Локална Пореска Администрација 
општине Мали Иђош.  
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 и воде се на посебном рачуну код Министарства 
финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала Суботица, експозитура Бачка Топола.  
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 месне заједница 
Мали Иђош.  
 

Члан 13. 
 

Месна заједница је дужна да поднесе извештај о утрошку средстава самодоприноса скупштини 
општине једном годишње.  
Грађани остварују надзор над трошењем прикупљених средстава преко надзорног тела СО Мали 
Иђош надлежног за послове финансије.  
У случају да се остваре средства у износу изнад износа који је одређен овом одлуком, престаће се 
наплата месног самодоприноса на територији месне заједнице Мали Иђош.  
У случају из става 3. овог члана вишак уплаћених средстава се враћа обвезницима у складу са 
пореским прописима.  

Члан 14. 
 

На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/2006,47/2011,93/2012 и 99/2013) и други прописи 
који регулишу обрачун и наплату јавних прихода. 
 

Члан 15. 
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Ова Олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Мали 
Иђош», а примењује се од 01.јануара 2016.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
МАЛИ ИЂОШ       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
Комисија за спровођење референдума                   Левенте Кормањош с.р. 
на територији месне заједнице Мали Иђош 
Број:014-2-14/2015-02 
Дана: 23. 11. 2015. године 
Мали Иђош 
 
 

______________.________________ 
 

94. 
На основу члана 75 Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014)  

члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013) и члана  3. Олдуке о расписивању референдума на територији месне заједнице Фекетић 
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.14/2015) а на основу Предлога Одлуке о  увођењу самодоприноса 
за подручје месне заједнице Фекетић за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. 
године(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 14/2015) Комисија за спровођење референдума на 
територији месне заједнице Фекетић на седници дана 23.11.2015.године утврдила да је од укупног 
броја од 3425 уписаних гласача укупно 1815 грађана односно 52,99%  су се изјаснили за увођење 
самодоприноса и донели следећу  
 

О Д Л У К У  
о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Фекетић за период од 01. 01. 2016. године до 

31. 12. 2025. године 
 

Члан 1. 
 

У циљу обезбеђивања средстава за задовољавање заједничких интереса и потреба у месној заједници 
Фекетић уводи се самодопринос за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. године на примања 
грађана.  

Члан 2. 
 

Самодопринос се уводи за подручје месне заједнице Фекетић.  
 

Члан 3. 
Самодопринос се убира у новцу.  

Члан 4. 
 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у месној заједници Фекетић у износу од 
90.000.000,00 динара (на бази цена из 2014. године).  
Износ из става 1. овог члана се годишње валоризује на основу стопе просечне годишње инфлације из 
претходне године.  

Члан 5. 
 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене :   
- Изградња и одржавање путева, атарских путева, тротоара и јавних површина ......... 15%;  
- Улична расвета и одржавање уличне расвете .................................................. 20%;  
- Изградња и одржавање водовода, зграда и објеката од општег интереса ............................................. 
25%;  
- Дотација цивилним и спортским организацијама, верским заједницама, образовним установама, 
новорођенима и пензионерима, и трошкови функционисања месне заједнице.................40%.  
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Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се, односно снизиће се у складу са 
процентом прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.  

 
 

Члан 6. 
 

Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице Фекетић и 
грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју месне заједнице Фекетић, 
односно имају непокретну имовину на подручју месне заједнице Фекетић, а услови коришћења исте 
се побољшавају средствима самодоприноса.  

Члан 7. 
 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :   
  1. 2,5% 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,  
   2. 2,5% на нето приход од вршења самосталне делатности,   
  3. 45 кг. пшенице по хектару обрадивог земљишта у динарској противвредности по ценама из 
текуће године (текућа цена на Продуктној берзи у Новом Саду на дан 31. 07. претходне године), за 
пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.   
  4. 1% на пензију остварену у земљи или иностранству, на основу личне изјаве пензионера. 
 

Члан 8. 
 

Обрачун и наплату и контролу наплате самодоприноса врши Локална Пореска Администрација 
општине Мали Иђош.  
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 и воде се на посебном рачуну код Министарства 
финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала Суботица, експозитура Бачка Топола.  
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 месне заједница 
Фекетић.  
 

Члан 13. 
 

Месна заједница је дужна да поднесе извештај о утрошку средстава самодоприноса скупштини 
општине једном годишње.  
Грађани остварују надзор над трошењем прикупљених средстава преко надзорног тела СО Мали 
Иђош надлежног за послове финансије.  
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У случају да се остваре средства у износу изнад износа који је одређен овом одлуком, престаће се 
наплата месног самодоприноса на територији месне заједнице Фекетић.  
У случају из става 3. овог члана вишак уплаћених средстава се враћа обвезницима у складу са 
пореским прописима.  

Члан 14. 
 

На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/2006,47/2011,93/2012 и 99/2013) и други прописи 
који регулишу обрачун и наплату јавних прихода. 
 

 Члан 15. 
 

Ова Олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Мали Иђош», а примењује се од 01.јануара 2016.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
МАЛИ ИЂОШ      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
Комисија за спровођење референдума                   Халгато Шандор с.р. 
на територији месне заједнице Фекетић 
Број:014-4-15/2015-02 
Дана: 23. 11. 2015. године 
Мали Иђош 
 

 ______________.________________ 
95. 
 

На основу члана 75 Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014)  
члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013) и члана  3. Олдуке о расписивању референдума на територији месне заједнице Ловћенац  
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.14/2015) а на основу Предлога Одлуке о  увођењу самодоприноса 
за подручје месне заједнице Ловћенац за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. 
године(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 14/2015) Комисија за спровођење референдума на 
територији месне заједнице Ловћенац на седници дана 23.11.2015.године утврдила да је од укупног 
броја од 2756  уписаних гласача укупно 1497  грађана односно 54,31%  су се изјаснили за увођење 
самодоприноса и донели следећу  
 

О Д Л У К У  
о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Ловћенац за период од 01. 01. 2016. године до 

31. 12. 2025. године 
 

Члан 1. 
 

У циљу обезбеђивања средстава за задовољавање заједничких интереса и потреба у месној заједници 
Ловћенац уводи се самодопринос за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2025. године на 
примања грађана.  

Члан 2. 
 

Самодопринос се уводи за подручје месне заједнице Ловћенац.  
 

Члан 3. 
Самодопринос се убира у новцу.  

Члан 4. 
Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у месној заједници Ловћенац у износу од 
90.000.000,00 динара (на бази цена из 2014. године).  
Износ из става 1. овог члана се годишње валоризује на основу стопе просечне годишње инфлације из 
претходне године.  
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Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене :   
- Изградња и одржавање путева, атарских путева, тротоара и јавних површина ......... 15%;  
- Улична расвета и одржавање уличне расвете .................................................. 20%;  
- Изградња и одржавање водовода, зграда и објеката од општег интереса ............................................. 
25%;  
- Дотација цивилним и спортским организацијама, верским заједницама, образовним установама, 
новорођенима и пензионерима, и трошкови функционисања месне заједнице.................40%.  
  
Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се, односно снизиће се у складу са 
процентом прилива средстава самодоприноса до завршетка планског периода.  

 
 

Члан 6. 
 

Обвезници самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју месне заједнице Ловћенац и 
грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју месне заједнице Ловћенац, 
односно имају непокретну имовину на подручју месне заједнице Ловћенац, а услови коришћења исте 
се побољшавају средствима самодоприноса.  

Члан 7. 
 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то :   
  1. 2,5% 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,  
   2. 2,5% на нето приход од вршења самосталне делатности,   
  3. 45 кг. пшенице по хектару обрадивог земљишта у динарској противвредности по ценама из 
текуће године (текућа цена на Продуктној берзи у Новом Саду на дан 31. 07. претходне године), за 
пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.   
  4. 1% на пензију остварену у земљи или иностранству, на основу личне изјаве пензионера. 
 

Члан 8. 
 

Обрачун и наплату и контролу наплате самодоприноса врши Локална Пореска Администрација 
општине Мали Иђош.  
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 и воде се на посебном рачуну код Министарства 
финансија Републике Србије-Управа за трезор, филијала Суботица, експозитура Бачка Топола.  
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. 
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Средства самодоприноса користиће се на основу годишњег финансијског плана месне заједница 
Ловћенац.  

 
Члан 13. 

 
Месна заједница је дужна да поднесе извештај о утрошку средстава самодоприноса скупштини 
општине једном годишње.  
Грађани остварују надзор над трошењем прикупљених средстава преко надзорног тела СО Мали 
Иђош надлежног за послове финансије.  
У случају да се остваре средства у износу изнад износа који је одређен овом одлуком, престаће се 
наплата месног самодоприноса на територији месне заједнице Ловћенац.  
У случају из става 3. овог члана вишак уплаћених средстава се враћа обвезницима у складу са 
пореским прописима.  
 

Члан 14. 
 

На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и Закона о финансирању 
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 62/2006,47/2011,93/2012 и 99/2013) и други прописи 
који регулишу обрачун и наплату јавних прихода. 
 

Члан 15.  
 

Ова Олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Мали 
Иђош», а примењује се од 01.јануара 2016.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
МАЛИ ИЂОШ      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: 
Комисија за спровођење референдума   Маркишић Радован с.р. 
на територији месне заједнице Ловћенац 
Број:014-3-13/2015-02 
Дана: 23. 11. 2015. године 
Мали Иђош 

 
 
 

______________.________________
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93. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 75. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 
és 83/2014), a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény 23. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 62/2006, 47/2011, 93/2012 és 99/2013), a népszavazás kiírásáról szóló határozat a 
kishegyesi helyi közösség területén 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 14/2015 
szám) és a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatjavaslat a kishegyesi helyi közösség területén 
a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 14/2015 szám) 
alapján, a népszavazást lefolytató bizottság a kishegyesi helyi közösség területén a 2015. 
november 23-án megtartott ülésén megerősítette, hogy a 4407 bejegyzett szavazó közül 2327 
szavazópolgár, azaz 52,80% a helyi járulék bevezetése mellett döntött, és meghozta a következő  

 
HATÁROZATOT 

a helyi járulék bevezetéséről a kishegyesi helyi közösség területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti 
időszakra 

 
1. szakasz 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 
bevezetjük a helyi járulékot a polgárok jövedelmére a kishegyesi helyi közösség területén a  
2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra. 
 

2. szakasz 

A helyi járulék bevezetése a kishegyesi helyi közösség területére vonatkozik. 
 

3. szakasz 

Pénzbeli járulékról van szó. 
4. szakasz 

A járulékot a kishegyesi helyi közösség szükségletei kielégítése érdekében vezetjük be, melynek 
összege 120.000.000,00 dinár (a 2014-es év árai alapján). 
E szakasz 1. bekezdésében említett összeg évente átértékelődik az előző év átlaginflációjának alap 
részaránya alapján. 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszában említett járulékból befolyt összeget a következő célokra fordítjuk: 
- Utak, határutak, járdák és közterületek építése és karbantartása………..15%, 

- Közvilágítás és annak karbantartása……20%, 

- Vízhálózat, közérdekű épületek és létesítmények kiépítése és karbantartása……25% 

- Adományok civil szervezetek és sportegyesületek, vallási közösségek, oktatási 
intézmények, újszülöttek és nyugdíjasok részére, és a helyi közösség működésének 
költségei……40%. 

A programban előlátott tételek dinár értékben emelkednek vagy csökkennek a járulékból 
befolyt eszközöktől függően a tervezett időszak végéig. 
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6. szakasz 

A járulék kötelezettjei azok a polgárok, akik lakhelye a kishegyesi helyi közösség területén van, 
vagy ingatlanból-ingatlanjogból kifolyólag bevételt valósítanak meg a kishegyesi helyi közösség 
területén, illetve ingatlanja van a kishegyesi helyi közösség területén, és annak használati feltételeit 
javítja a járulékkal. 

7. szakasz 

A kötelezettek pénzbeli járulékot fizetnek a határozat 5. szakaszában említett célokra: 
1. 2,5% a nettó jövedelemre, illetve a keresetre, valamint minden egyéb személyi jövedelem 

karakterű bevételre, az ingatlanból, szabadalomból, szerzői jogból és technikai fejlesztésből 
befolyt bevételre, 

2. 2,5% a nettó bevételre önálló tevékenység végzése esetén, 

3. 45 kg búza hektáronként dinár ellenértékben (az előző év július 31-én az újvidéki árutőzsde 
szerint érvényben lévő ár alapján) a mezőgazdasági termelők és haszonélvezettel 
rendelkezők számára. 

4. 1% a megvalósított hazai vagy külföldi nyugdíjra, a nyugdíjas személyes kijelentése 
alapján. 

8. szakasz 

A járulék elszámolását és megfizettetését és a megfizettetés ellenőrzését Kishegyes község Helyi 
Adóhivatala végzi. 
A járulék meghatározásának módjánál, elszámolásánál, a megfizettetés elavulásánál, határidejénél 
és a kamat elszámolásánál és egyebeknél, amely nincs külön előírva ezen határozattal, az 
adóeljárást és adóadminisztrációt meghatározó törvény rendeletei érvényesek. 
 

9. szakasz 

Ha a kötelezett nem fizeti be időben a járulékot, a megfizettetés kényszerbehajtás útján történik. 
A kényszerbehajtás tekintetében a kamat, a költségek és egyéb kötelezettségek megfizettetésénél 
az adóra és a polgárok illetékeire érvényes előírásokat kell alkalmazni. 
 

10. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt összeget külön számlán vezetik- a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma- Kincstári hivatal, Szabadkai fiókintézet, Topolyai kirendeltségénél. 
A hozzájárulásból befolyt eszközök nyilvántartását a könyvelésre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vezetik. 
 

11. szakasz 

A törvény alapján kivételt képező bevételekre és ingatlanra nem vonatkozik a hozzájárulás. 
 

12. szakasz 
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A hozzájárulásból befolyt eszközöket a kishegyesi helyi közösség pénzügyi évi tervének alapján 
használják fel. 

13. szakasz 

A helyi közösség köteles évente egyszer jelentést adni a képviselő testületnek az eszközök 
felhasználásáról. 
A polgárok felügyelhetik a begyűjtött eszközök elköltését Kishegyes község Képviselő-testülete 
pénzügyekkel megbízott felügyelő testületén keresztül. 
Ha az ebben a határozatban meghatározott összeg feletti eszközök valósulnak meg, megszűnik a 
helyi járulék megfizettetése a kishegyesi helyi közösség területén. 
E szakasz 3. bekezdésében említett esetben a befolyt eszköztöbbletet visszafizetik a 
kötelezetteknek, az adóra vonatkozó előírásokkal összhangban. 
 

14. szakasz 

Azokra a kérdésekre, amelyek nincsenek külön meghatározva ezzel a határozattal, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 szám-egyéb 
törvény) és a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 
47/2011, 93/2012 és 99/2013), és egyéb előírások érvényesek, amelyek a közbevételek 
elszámolását és megfizettetését szabályozzák. 
 

15. szakasz 

 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2016. január 1-től alkalmazandó.  
 
Kishegyes község                                                                                    Kormányos Levente, s.k. 
Képviselő-testülete                                                                                      a bizottság elnöke 
A népszavazást lefolytató bizottság 
a kishegyesi helyi közösség területén 
Szám: 014-2-14/2015-02 
Kelt:2015. november 23-án 
Kishegyes 

______________.________________ 
 
 
94. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 75. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 
és 83/2014), a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény 23. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 62/2006, 47/2011, 93/2012 és 99/2013), a népszavazás kiírásáról szóló határozat a 
bácsfeketehegyi helyi közösség területén 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 14/2015 
szám) és a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatjavaslat a bácsfeketehegyi helyi közösség 
területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
14/2015 szám) alapján, a népszavazást lefolytató bizottság a bácsfeketehegyi helyi közösség 
területén a 2015. november 23-án megtartott ülésén megerősítette, hogy a 3425 bejegyzett szavazó 
közül 1815 szavazópolgár, azaz 52,99% a helyi járulék bevezetése mellett döntött, és meghozta a 
következő  
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HATÁROZATOT 
a helyi járulék bevezetéséről a bácsfeketehegyi helyi közösség területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. 

közötti időszakra 
 

1. szakasz 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 
bevezetjük a helyi járulékot a polgárok jövedelmére a bácsfeketehegyi helyi közösség területén a  
2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra. 
 

2. szakasz 

A helyi járulék bevezetése a bácsfeketehegyi helyi közösség területére vonatkozik. 
 

3. szakasz 

Pénzbeli járulékról van szó. 
4. szakasz 

A járulékot a bácsfeketehegyi helyi közösség szükségletei kielégítése érdekében vezetjük be, 
melynek összege 90.000.000,00 dinár (a 2014-es év árai alapján). 
E szakasz 1. bekezdésében említett összeg évente átértékelődik az előző év átlaginflációjának alap 
részaránya alapján. 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszában említett járulékból befolyt összeget a következő célokra fordítjuk: 
- Utak, határutak, járdák és közterületek építése és karbantartása………..15%, 

- Közvilágítás és annak karbantartása……20%, 

- Vízhálózat, közérdekű épületek és létesítmények kiépítése és karbantartása……25% 

- Adományok civil szervezetek és sportegyesületek, vallási közösségek, oktatási 
intézmények, újszülöttek és nyugdíjasok részére, és a helyi közösség működésének 
költségei……40%. 

A programban előlátott tételek dinár értékben emelkednek vagy csökkennek a járulékból 
befolyt eszközöktől függően a tervezett időszak végéig. 
 

6. szakasz 

A járulék kötelezettjei azok a polgárok, akik lakhelye a bácsfeketehegyi helyi közösség területén 
van, vagy ingatlanból-ingatlanjogból kifolyólag bevételt valósítanak meg a bácsfeketehegyi helyi 
közösség területén, illetve ingatlanja van a bácsfeketehegyi helyi közösség területén, és annak 
használati feltételeit javítja a járulékkal. 

7. szakasz 

A kötelezettek pénzbeli járulékot fizetnek a határozat 5. szakaszában említett célokra: 
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5. 2,5% a nettó jövedelemre, illetve a keresetre, valamint minden egyéb személyi jövedelem 
karakterű bevételre, az ingatlanból, szabadalomból, szerzői jogból és technikai fejlesztésből 
befolyt bevételre, 

6. 2,5% a nettó bevételre önálló tevékenység végzése esetén, 

7. 45 kg búza hektáronként dinár ellenértékben (az előző év július 31-én az újvidéki árutőzsde 
szerint érvényben lévő ár alapján) a mezőgazdasági termelők és haszonélvezettel 
rendelkezők számára. 

8. 1% a megvalósított hazai vagy külföldi nyugdíjra, a nyugdíjas személyes kijelentése 
alapján. 

8. szakasz 

A járulék elszámolását és megfizettetését és a megfizettetés ellenőrzését Kishegyes község Helyi 
Adóhivatala végzi. 
A járulék meghatározásának módjánál, elszámolásánál, a megfizettetés elavulásánál, határidejénél 
és a kamat elszámolásánál és egyebeknél, amely nincs külön előírva ezen határozattal, az 
adóeljárást és adóadminisztrációt meghatározó törvény rendeletei érvényesek. 
 

9. szakasz 

Ha a kötelezett nem fizeti be időben a járulékot, a megfizettetés kényszerbehajtás útján történik. 
A kényszerbehajtás tekintetében a kamat, a költségek és egyéb kötelezettségek megfizettetésénél 
az adóra és a polgárok illetékeire érvényes előírásokat kell alkalmazni. 
 

10. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt összeget külön számlán vezetik- a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma- Kincstári hivatal, Szabadkai fiókintézet, Topolyai kirendeltségénél. 
A hozzájárulásból befolyt eszközök nyilvántartását a könyvelésre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vezetik. 
 

11. szakasz 

A törvény alapján kivételt képező bevételekre és ingatlanra nem vonatkozik a hozzájárulás. 
12. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt eszközöket a bácsfeketehegyi helyi közösség pénzügyi évi tervének 
alapján használják fel. 

13. szakasz 

A helyi közösség köteles évente egyszer jelentést adni a képviselő testületnek az eszközök 
felhasználásáról. 
A polgárok felügyelhetik a begyűjtött eszközök elköltését Kishegyes község Képviselő-testülete 
pénzügyekkel megbízott felügyelő testületén keresztül. 
Ha az ebben a határozatban meghatározott összeg feletti eszközök valósulnak meg, megszűnik a 
helyi járulék megfizettetése a bácsfeketehegyi helyi közösség területén. 
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E szakasz 3. bekezdésében említett esetben a befolyt eszköztöbbletet visszafizetik a 
kötelezetteknek, az adóra vonatkozó előírásokkal összhangban. 
 

14. szakasz 

Azokra a kérdésekre, amelyek nincsenek külön meghatározva ezzel a határozattal, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 szám-egyéb 
törvény) és a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 
47/2011, 93/2012 és 99/2013), és egyéb előírások érvényesek, amelyek a közbevételek 
elszámolását és megfizettetését szabályozzák. 
 

15. szakasz 

 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2016. január 1-től alkalmazandó.  
 
Kishegyes község                                                                                    Hallgató Sándor, s.k. 
Képviselő-testülete                                                                                      a bizottság elnöke 
A népszavazást lefolytató bizottság 
a bácsfeketehegyi helyi közösség területén 
Szám: 014-4-15/2015-02 
Kelt:2015. november 23-án 
Kishegyes 
 

______________.________________ 
95. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 75. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 
és 83/2014), a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény 23. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 62/2006, 47/2011, 93/2012 és 99/2013), a népszavazás kiírásáról szóló határozat a 
szeghegyi helyi közösség területén 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 14/2015 szám) 
és a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatjavaslat a szeghegyi helyi közösség területén a 
2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 14/2015 szám) 
alapján, a népszavazást lefolytató bizottság a szeghegyi helyi közösség területén a 2015. november 
23-án megtartott ülésén megerősítette, hogy a 2756 bejegyzett szavazó közül 1497 szavazópolgár, 
azaz 54,31% a helyi járulék bevezetése mellett döntött, és meghozta a következő  

 
HATÁROZATOT 

a helyi járulék bevezetéséről a szeghegyi helyi közösség területén a 2016.01.01. és 2025.12.31. közötti 
időszakra 

 
1. szakasz 

A közös érdekek és szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása érdekében 
bevezetjük a helyi járulékot a polgárok jövedelmére a szeghegyi helyi közösség területén a  
2016.01.01. és 2025.12.31. közötti időszakra. 

2. szakasz 

A helyi járulék bevezetése a szeghegyi helyi közösség területére vonatkozik. 
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3. szakasz 

Pénzbeli járulékról van szó. 
4. szakasz 

A járulékot a szeghegyi helyi közösség szükségletei kielégítése érdekében vezetjük be, melynek 
összege 90.000.000,00 dinár (a 2014-es év árai alapján). 
E szakasz 1. bekezdésében említett összeg évente átértékelődik az előző év átlaginflációjának alap 
részaránya alapján. 

5. szakasz 

A határozat 4. szakaszában említett járulékból befolyt összeget a következő célokra fordítjuk: 
- Utak, határutak, járdák és közterületek építése és karbantartása………..15%, 

- Közvilágítás és annak karbantartása……20%, 

- Vízhálózat, közérdekű épületek és létesítmények kiépítése és karbantartása……25% 

- Adományok civil szervezetek és sportegyesületek, vallási közösségek, oktatási 
intézmények, újszülöttek és nyugdíjasok részére, és a helyi közösség működésének 
költségei……40%. 

A programban előlátott tételek dinár értékben emelkednek vagy csökkennek a járulékból 
befolyt eszközöktől függően a tervezett időszak végéig. 
 

6. szakasz 

A járulék kötelezettjei azok a polgárok, akik lakhelye a szeghegyi helyi közösség területén van, 
vagy ingatlanból-ingatlanjogból kifolyólag bevételt valósítanak meg a szeghegyi helyi közösség 
területén, illetve ingatlanja van a szeghegyi helyi közösség területén, és annak használati feltételeit 
javítja a járulékkal. 

7. szakasz 

A kötelezettek pénzbeli járulékot fizetnek a határozat 5. szakaszában említett célokra: 
9. 2,5% a nettó jövedelemre, illetve a keresetre, valamint minden egyéb személyi jövedelem 

karakterű bevételre, az ingatlanból, szabadalomból, szerzői jogból és technikai fejlesztésből 
befolyt bevételre, 

10. 2,5% a nettó bevételre önálló tevékenység végzése esetén, 

11. 45 kg búza hektáronként dinár ellenértékben (az előző év július 31-én az újvidéki árutőzsde 
szerint érvényben lévő ár alapján) a mezőgazdasági termelők és haszonélvezettel 
rendelkezők számára. 

12. 1% a megvalósított hazai vagy külföldi nyugdíjra, a nyugdíjas személyes kijelentése 
alapján. 

8. szakasz 
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A járulék elszámolását és megfizettetését és a megfizettetés ellenőrzését Kishegyes község Helyi 
Adóhivatala végzi. 
A járulék meghatározásának módjánál, elszámolásánál, a megfizettetés elavulásánál, határidejénél 
és a kamat elszámolásánál és egyebeknél, amely nincs külön előírva ezen határozattal, az 
adóeljárást és adóadminisztrációt meghatározó törvény rendeletei érvényesek. 
 

9. szakasz 

Ha a kötelezett nem fizeti be időben a járulékot, a megfizettetés kényszerbehajtás útján történik. 
A kényszerbehajtás tekintetében a kamat, a költségek és egyéb kötelezettségek megfizettetésénél 
az adóra és a polgárok illetékeire érvényes előírásokat kell alkalmazni. 
 

10. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt összeget külön számlán vezetik- a Szerb Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma- Kincstári hivatal, Szabadkai fiókintézet, Topolyai kirendeltségénél. 
A hozzájárulásból befolyt eszközök nyilvántartását a könyvelésre vonatkozó előírásokkal 
összhangban vezetik. 
 

11. szakasz 

A törvény alapján kivételt képező bevételekre és ingatlanra nem vonatkozik a hozzájárulás. 
 

12. szakasz 

A hozzájárulásból befolyt eszközöket a szeghegyi helyi közösség pénzügyi évi tervének alapján 
használják fel. 

13. szakasz 

A helyi közösség köteles évente egyszer jelentést adni a képviselő testületnek az eszközök 
felhasználásáról. 
A polgárok felügyelhetik a begyűjtött eszközök elköltését Kishegyes község Képviselő-testülete 
pénzügyekkel megbízott felügyelő testületén keresztül. 
Ha az ebben a határozatban meghatározott összeg feletti eszközök valósulnak meg, megszűnik a 
helyi járulék megfizettetése a szeghegyi helyi közösség területén. 
E szakasz 3. bekezdésében említett esetben a befolyt eszköztöbbletet visszafizetik a 
kötelezetteknek, az adóra vonatkozó előírásokkal összhangban. 
 

14. szakasz 

Azokra a kérdésekre, amelyek nincsenek külön meghatározva ezzel a határozattal, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 szám-egyéb 
törvény) és a helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 
47/2011, 93/2012 és 99/2013), és egyéb előírások érvényesek, amelyek a közbevételek 
elszámolását és megfizettetését szabályozzák. 
 

15. szakasz 

 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2016. január 1-től alkalmazandó.  
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Kishegyes község                                                                                    Markiši ć Radovan, s.k. 
Képviselő-testülete                                                                                      a bizottság elnöke 
A népszavazást lefolytató bizottság 
a szeghegyi helyi közösség területén 
Szám: 014-3-13/2015-02 
Kelt:2015. november 23-án 
Kishegyes 
 
 
 

______________.________________ 
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93. 
 

Na osnovu člana 75 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. Glasnik RS br. 129/2007 i 83/2014)  člana 
23. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl. Glasnik RS br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i 
člana  3. Olduke o raspisivanju referenduma na teritoriji mjesne zajednice Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“ br.14/2015) a na osnovu Prijedloga Odluke o  uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice 
Mali Iđoš za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine(„Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 14/2015) 
Komisija za sprovođenje referenduma na teritoriji mjesne zajednice Mali Iđoš na sjednici dana 
23.11.2015.godine utvrdila da je od ukupnog broja od 4407 upisanih glasača ukupno 2327 građana odnosno 
52,80%  su se izjasnili za uvođenje samodoprinosa i donijeli slijedeću  
 

O D L U K U 
o uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice Mali Iđoš za period od 01. 01. 2016. godine do 

31. 12. 2025. godine 
 

Član 1. 
 

U cilju obezbeđivanja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih interesa i potreba u mjesnoj zajednici Mali 
Iđoš uvodi se samodoprinos za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine na primanja građana.  

Član 2. 
 

Samodoprinos se uvodi za područje mjesne zajednice Mali Iđoš.  
 

Član 3. 
Samodoprinos se ubira u novcu.  

Član 4. 
 

Samodoprinos se uvodi radi zadovoljavanja potreba u mjesnoj zajednici Mali Iđoš u iznosu od 
120.000.000,00 dinara (na bazi cijena iz 2014. godine).  
Iznos iz stava 1. ovog člana se godišnje valorizuje na osnovu stope prosječne godišnje inflacije iz prethodne 
godine.  

Član 5. 
 

Sredstva samodoprinosa iz člana 4. ove Odluke raspoređuju se za sijedeće namjene :   
- Izgradnja i održavanje puteva, atarskih puteva, trotoara i javnih površina ......... 15%;  
- Ulična rasvjeta i održavanje ulične rasvjete .................................................. 20%;  
- Izgradnja i održavanje vodovoda, zgrada i objekata od opšteg interesa ............................................. 25%;  
- Dotacija civilnim i sportskim organizacijama, vjerskim zajednicama, obrazovnim ustanovama, 
novorođenima i penzionerima, i troškovi funkcionisanja mjesne zajednice.................40%.    
Sve stavke predviđene programom u dinarskom iznosu povećaće se, odnosno sniziće se u skladu sa 
procijentom priliva sredstava samodoprinosa do završetka planskog perioda.  

 
 

Član 6. 
 

Obveznici samodoprinosa su građani čije je prebivalište na području mjesne zajednice Mali Iđoš i građani 
koji ostvaruju prihod od imovine-imovinskog prava na području mjesne zajednice Mali Iđoš, odnosno imaju 
nepokretnu imovinu na području mjesne zajednice Mali Iđoš, a uslovi korišćenja iste se poboljšavaju 
sredstvima samodoprinosa.  
 

Član 7. 
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Obveznici plaćaju samodoprinos u novcu za namjene iz člana 5. ove Odluke i to :   
  1. 2,5% na neto zarade, odnosno plate, kao i na druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja, 
odnosno prihoda, kao i na prihode od imovine, patente, autorska prava i tehnička unapređenja,  
   2. 2,5% na neto prihod od vršenja samostalne djelatnosti,   
  3. 45 kg. pšenice po hektaru obradivog zemljišta u dinarskoj protivvrijednosti po cijenama iz tekuće 
godine (tekuća cijena na Produktnoj berzi u Novom Sadu na dan 31. 07. prethodne godine), za 
poljoprivredne proizvođače i plodouživaoce zemljišta.   
  4. 1% na penziju ostvarenu u zemlji ili inostranstvu, na osnovu lične izjave penzionera. 
 

Član 8. 
 

Obračun i naplatu i kontrolu naplate samodoprinosa vrši Lokalna Poreska Administracija opštine Mali Iđoš.  
U pogledu načina utvrđivanja samodoprinosa, obračunavanja zastarelosti naplate rokova i plaćanje, 
obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovom Odlukom, shodno se primenjuju odredbe 
zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.  
 

Član 9. 
 

Ako obveznik ne izvrši uplatu samodoprinosa u roku, naplata će se izvršiti prinudnim putem.  
U pogledu prinudne naplate kamate, troškove i druge obaveze naplate samodoprinosa shodno će se 
primenjivati propisi koji važe za poreze i doprinose građana.  
 

Član 10. 
 

Novčana sredstva samodoprinosa uplaćuju i vode se na posebnom računu kod Ministarstva finansija 
Republike Srbije-Uprava za trezor, filijala Subotica, ekspozitura Bačka Topola.  
Evidencija o sredstvima samodoprinosa se vodi u skladu sa propisima o knjigovodstvu. 
 

Član 11. 
 

 Samodoprinos se ne uvodi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.  
 

Član 12. 
 

Sredstva samodoprinosa koristiće se na osnovu godišnjeg finansijskog plana mjesne zajednica Mali Iđoš.  
 

Član 13. 
 

Mjesna zajednica je dužna da podnese izveštaj o utrošku sredstava samodoprinosa skupštini opštine jednom 
godišnje.  
Građani ostvaruju nadzor nad trošenjem prikupljenih sredstava preko nadzornog tijela SO Mali Iđoš 
nadležnog za poslove finansije.  
U slučaju da se ostvare sredstva u iznosu iznad iznosa koji je određen ovom odlukom, prestaće se naplata 
mjesnog samodoprinosa na teritoriji mjesne zajednice Mali Iđoš.  
U slučaju iz stava 3. ovog člana višak uplaćenih sredstava se vraća obveznicima u skladu sa poreskim 
propisima.  

Član 14. 
 

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi 
(«Službeni glasnik RS» br. 129/2007 i 83/2014-dr.zakon) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave 
(«Službeni glasnik RS» br. 62/2006,47/2011,93/2012 i 99/2013) i drugi propisi koji regulišu obračun i 
naplatu javnih prihoda. 
 

Član 15. 
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Ova Oluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu opštine Mali Iđoš», a 
primenjuje se od 01.januara 2016.godine. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE  
MALI I ĐOŠ       PREDSJEDNIK KOMISIJE: 
Komisija za sprovođenje referenduma                  Levente Kormanjoš s.r. 
na teritoriji mjesne zajednice Mali Iđoš 
Broj: 014-2-14/2015-02 
Dana: 23. 11. 2015. godine 
Mali I đoš 
 
 

______________.________________ 
 

94. 
Na osnovu člana 75 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. Glasnik RS br. 129/2007 i 83/2014)  člana 

23. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl. Glasnik RS br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i 
člana  3. Olduke o raspisivanju referenduma na teritoriji mjesne zajednice Feketić („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“ br.14/2015) a na osnovu Prijedloga Odluke o  uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice 
Feketić za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine(„Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 14/2015) 
Komisija za sprovođenje referenduma na teritoriji mjesne zajednice Feketić na sjednici dana 
23.11.2015.godine utvrdila da je od ukupnog broja od 3425 upisanih glasača ukupno 1815 građana odnosno 
52,99%  se izjasnilo za uvođenje samodoprinosa i donijeli slijedeću  
 

O D L U K U  
o uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice Feketić za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 

12. 2025. godine 
 

Član 1. 
 

U cilju obezbeđivanja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih interesa i potreba u mjesnoj zajednici 
Feketić uvodi se samodoprinos za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine na primanja 
građana.  

Član 2. 
 

Samodoprinos se uvodi za područje mjesne zajednice Feketić.  
 

Član 3. 
Samodoprinos se ubira u novcu.  

Član 4. 
 

Samodoprinos se uvodi radi zadovoljavanja potreba u mjesnoj zajednici Feketić u iznosu od 90.000.000,00 
dinara (na bazi cijena iz 2014. godine).  
Iznos iz stava 1. ovog člana se godišnje valorizuje na osnovu stope prosječne godišnje inflacije iz prethodne 
godine.  

Član 5. 
 

Sredstva samodoprinosa iz člana 4. ove Odluke raspoređuju se za sijedeće namjene :   
- Izgradnja i održavanje puteva, atarskih puteva, trotoara i javnih površina ......... 15%;  
- Ulična rasvjeta i održavanje ulične rasvjete .................................................. 20%;  
- Izgradnja i održavanje vodovoda, zgrada i objekata od opšteg interesa ............................................. 25%;  
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- Dotacija civilnim i sportskim organizacijama, vjerskim zajednicama, obrazovnim ustanovama, 
novorođenima i penzionerima, i troškovi funkcionisanja mjesne zajednice.................40%.    
Sve stavke predviđene programom u dinarskom iznosu povećaće se, odnosno sniziće se u skladu sa 
procijentom priliva sredstava samodoprinosa do završetka planskog perioda.  

 
 

Član 6. 
 

Obveznici samodoprinosa su građani čije je prebivalište na području mjesne zajednice Feketić i građani koji 
ostvaruju prihod od imovine-imovinskog prava na području mjesne zajednice Feketić, odnosno imaju 
nepokretnu imovinu na području mjesne zajednice Feketić, a uslovi korišćenja iste se poboljšavaju 
sredstvima samodoprinosa.  

Član 7. 
 

Obveznici plaćaju samodoprinos u novcu za namjene iz člana 5. ove Odluke i to :   
  1. 2,5% na neto zarade, odnosno plate, kao i na druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja, 
odnosno prihoda, kao i na prihode od imovine, patente, autorska prava i tehnička unapređenja,  
   2. 2,5% na neto prihod od vršenja samostalne djelatnosti,   
  3. 45 kg. pšenice po hektaru obradivog zemljišta u dinarskoj protivvrijednosti po cijenama iz tekuće 
godine (tekuća cijena na Produktnoj berzi u Novom Sadu na dan 31. 07. prethodne godine), za 
poljoprivredne proizvođače i plodouživaoce zemljišta.   
  4. 1% na penziju ostvarenu u zemlji ili inostranstvu, na osnovu lične izjave penzionera. 
 

Član 8. 
 

Obračun i naplatu i kontrolu naplate samodoprinosa vrši Lokalna Poreska Administracija opštine Mali Iđoš.  
U pogledu načina utvrđivanja samodoprinosa, obračunavanja zastarelosti naplate rokova i plaćanje, 
obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovom Odlukom, shodno se primenjuju odredbe 
zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.  
 

Član 9. 
 

Ako obveznik ne izvrši uplatu samodoprinosa u roku, naplata će se izvršiti prinudnim putem.  
U pogledu prinudne naplate kamate, troškove i druge obaveze naplate samodoprinosa shodno će se 
primenjivati propisi koji važe za poreze i doprinose građana.  
 

Član 10. 
 

Novčana sredstva samodoprinosa uplaćuju i vode se na posebnom računu kod Ministarstva finansija 
Republike Srbije-Uprava za trezor, filijala Subotica, ekspozitura Bačka Topola.  
Evidencija o sredstvima samodoprinosa se vodi u skladu sa propisima o knjigovodstvu. 
 

Član 11. 
 

 Samodoprinos se ne uvodi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.  
 

Član 12. 
 

Sredstva samodoprinosa koristiće se na osnovu godišnjeg finansijskog plana mjesne zajednica Feketić.  
 

Član 13. 
 

Mjesna zajednica je dužna da podnese izveštaj o utrošku sredstava samodoprinosa skupštini opštine jednom 
godišnje.  
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Građani ostvaruju nadzor nad trošenjem prikupljenih sredstava preko nadzornog tijela SO Mali Iđoš 
nadležnog za poslove finansije.  
U slučaju da se ostvare sredstva u iznosu iznad iznosa koji je određen ovom odlukom, prestaće se naplata 
mjesnog samodoprinosa na teritoriji mjesne zajednice Feketić.  
U slučaju iz stava 3. ovog člana višak uplaćenih sredstava se vraća obveznicima u skladu sa poreskim 
propisima.  

Član 14. 
 

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi 
(«Službeni glasnik RS» br. 129/2007 i 83/2014-dr.zakon) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave 
(«Službeni glasnik RS» br. 62/2006,47/2011,93/2012 i 99/2013) i drugi propisi koji regulišu obračun i 
naplatu javnih prihoda. 
 

 Član 15. 
 

Ova Oluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu opštine Mali 
Iđoš», a primenjuje se od 01.januara 2016.godine. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE  
MALI I ĐOŠ      PREDSJEDNIK KOMISIJE: 
Komisija za sprovođenje referenduma                  Halgato Šandor s.r. 
na teritoriji mjesne zajednice Feketić 
Broj: 014-4-15/2015-02 
Dana: 23. 11. 2015. godine 
Mali I đoš 
 

 ______________.________________ 
95. 
 

Na osnovu člana 75 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. Glasnik RS br. 129/2007 i 83/2014)  člana 
23. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl. Glasnik RS br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013) i 
člana  3. Olduke o raspisivanju referenduma na teritoriji mjesne zajednice Lovćenac  („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“ br.14/2015) a na osnovu Prijedloga Odluke o  uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice 
Lovćenac za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine(„Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 14/2015) 
Komisija za sprovođenje referenduma na teritoriji mjesne zajednice Lovćenac na sjednici dana 
23.11.2015.godine utvrdila da je od ukupnog broja od 2756  upisanih glasača ukupno 1497  građana 
odnosno 54,31%  su se izjasnili za uvođenje samodoprinosa i donijeli slijedeću  
 

O D L U K U  
o uvođenju samodoprinosa za područje mjesne zajednice Lovćenac za period od 01. 01. 2016. godine do 

31. 12. 2025. godine 
 

Član 1. 
 

U cilju obezbeđivanja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih interesa i potreba u mjesnoj zajednici 
Lovćenac uvodi se samodoprinos za period od 01. 01. 2016. godine do 31. 12. 2025. godine na primanja 
građana.  

Član 2. 
 

Samodoprinos se uvodi za područje mjesne zajednice Lovćenac.  
 

Član 3. 
Samodoprinos se ubira u novcu.  
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Član 4. 
Samodoprinos se uvodi radi zadovoljavanja potreba u mjesnoj zajednici Lovćenac u iznosu od 
90.000.000,00 dinara (na bazi cijena iz 2014. godine).  
Iznos iz stava 1. ovog člana se godišnje valorizuje na osnovu stope prosječne godišnje inflacije iz prethodne 
godine.  

Član 5. 
 

Sredstva samodoprinosa iz člana 4. ove Odluke raspoređuju se za sijedeće namjene :   
- Izgradnja i održavanje puteva, atarskih puteva, trotoara i javnih površina ......... 15%;  
- Ulična rasvjeta i održavanje ulične rasvjete .................................................. 20%;  
- Izgradnja i održavanje vodovoda, zgrada i objekata od opšteg interesa ............................................. 25%;  
- Dotacija civilnim i sportskim organizacijama, vjerskim zajednicama, obrazovnim ustanovama, 
novorođenima i penzionerima, i troškovi funkcionisanja mjesne zajednice.................40%.    
Sve stavke predviđene programom u dinarskom iznosu povećaće se, odnosno sniziće se u skladu sa 
procijentom priliva sredstava samodoprinosa do završetka planskog perioda.  

 
 

Član 6. 
 

Obveznici samodoprinosa su građani čije je prebivalište na području mjesne zajednice Lovćenac i građani 
koji ostvaruju prihod od imovine-imovinskog prava na području mjesne zajednice Lovćenac, odnosno imaju 
nepokretnu imovinu na području mjesne zajednice Lovćenac, a uslovi korišćenja iste se poboljšavaju 
sredstvima samodoprinosa.  

Član 7. 
 

Obveznici plaćaju samodoprinos u novcu za namjene iz člana 5. ove Odluke i to :   
  1. 2,5% na neto zarade, odnosno plate, kao i na druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja, 
odnosno prihoda, kao i na prihode od imovine, patente, autorska prava i tehnička unapređenja,  
   2. 2,5% na neto prihod od vršenja samostalne djelatnosti,   
  3. 45 kg. pšenice po hektaru obradivog zemljišta u dinarskoj protivvrijednosti po cijenama iz tekuće 
godine (tekuća cijena na Produktnoj berzi u Novom Sadu na dan 31. 07. prethodne godine), za 
poljoprivredne proizvođače i plodouživaoce zemljišta.   
  4. 1% na penziju ostvarenu u zemlji ili inostranstvu, na osnovu lične izjave penzionera. 
 

Član 8. 
 

Obračun i naplatu i kontrolu naplate samodoprinosa vrši Lokalna Poreska Administracija opštine Mali Iđoš.  
U pogledu načina utvrđivanja samodoprinosa, obračunavanja zastarelosti naplate rokova i plaćanje, 
obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovom Odlukom, shodno se primenjuju odredbe 
zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.  
 

Član 9. 
 

Ako obveznik ne izvrši uplatu samodoprinosa u roku, naplata će se izvršiti prinudnim putem.  
U pogledu prinudne naplate kamate, troškove i druge obaveze naplate samodoprinosa shodno će se 
primenjivati propisi koji važe za poreze i doprinose građana.  
 

Član 10. 
 

Novčana sredstva samodoprinosa uplaćuju i vode se na posebnom računu kod Ministarstva finansija 
Republike Srbije-Uprava za trezor, filijala Subotica, ekspozitura Bačka Topola.  
Evidencija o sredstvima samodoprinosa se vodi u skladu sa propisima o knjigovodstvu. 
 

Član 11. 
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 Samodoprinos se ne uvodi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.  
 

Član 12. 
 

Sredstva samodoprinosa koristiće se na osnovu godišnjeg finansijskog plana mjesne zajednica Lovćenac.  
 

Član 13. 
 

Mjesna zajednica je dužna da podnese izveštaj o utrošku sredstava samodoprinosa skupštini opštine jednom 
godišnje.  
Građani ostvaruju nadzor nad trošenjem prikupljenih sredstava preko nadzornog tijela SO Mali Iđoš 
nadležnog za poslove finansije.  
U slučaju da se ostvare sredstva u iznosu iznad iznosa koji je određen ovom odlukom, prestaće se naplata 
mjesnog samodoprinosa na teritoriji mjesne zajednice Lovćenac.  
U slučaju iz stava 3. ovog člana višak uplaćenih sredstava se vraća obveznicima u skladu sa poreskim 
propisima.  
 

Član 14. 
 

Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom primenjivaće se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi 
(«Službeni glasnik RS» br. 129/2007 i 83/2014-dr.zakon) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave 
(«Službeni glasnik RS» br. 62/2006,47/2011,93/2012 i 99/2013) i drugi propisi koji regulišu obračun i 
naplatu javnih prihoda. 
 

Član 15.  
 

Ova Oluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu opštine Mali Iđoš», a 
primenjuje se od 01.januara 2016.godine. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE  
MALI I ĐOŠ      PREDSJEDNIK KOMISIJE: 
Komisija za sprovođenje referenduma  Markišić Radovan s.r. 
na teritoriji mjesne zajednice Lovćenac 
Broj: 014-3-13/2015-02 
Dana: 23. 11. 2015. godine 
Mali I đoš 

 
 
 

______________.________________ 
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