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122. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 23 Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 

91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени 

дин.изн., 95/2018-др.закон,  86/2019-усклађени дин.изн. и 126/2020-усклађени дин.изн.) и члана 39. 

Статута Месне заједнице Панонија („Службени лист општине Бачка Топола“ број 13/2013 и 

22/2017) Савет Месне заједнице Панонија на седници одржаној дана 21.јуна 2021. године утврдио је 

да су грађани Месне заједнице Панонија, путем спроведеног референдума, донели 

 

ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПАНОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД  01.07.2021 ДО 30.06.2031. 

 

Члан 1. 

У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Панонија уводи се самодопринос за период од 01.07.2021.године до 30.06.2031. године на 

примања грађана. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Панонија. 

Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Панонија у износу од 

45.000.000,00 динара (на бази цена из 2020. године). 

Члан 5. 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене: 

- Реконструкцију и одржавање путне мреже..........................15%.......6.750.000,00 дин. 

- Одржавање зграда од општег значаја.................................... 15%......6.750.000,00 дин. 

- Улична расвета - одржавање.................................................. 10%......4.500.000,00 дин. 

- Трошкови електричне енергије(расвета)............................... 15%......6.750.000,00 дин. 

- Развој спорта и културе............................................................. 6%.......2.700.000,00 дин. 

- Дотација цивилним организацијама........................................ 4%......1.800.000,00 дин. 

- Интервентне мере-помоћ при елементарним непогодама........3%......1.350.000,00 дин. 

- Санација дивљих депонија..........................................................5%......2.250.000,00 дин. 

- Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне 

заједнице..................................................................................27%.....12.150.000.,00 дин. 

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 Панонија 

и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице 

Панонија, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Панонија, а услови 

коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

Члан 7. 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и 

техничких унапређења, 

- 4% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима 

добијеним од Службе за катастар непокретности. 

Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца 

претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени 

начин није утврђена исту утврђује Општинско веће  за територију општине Бачка Топола. 

- 1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише 

писану изјаву. 

 

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. 

Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и наплату 

јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Члан 10. 

Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при 

Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура 

Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и 

наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Евиденција о средствима самодоприноса се води у складу са прописима. 

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. 
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Члан 13. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су председник 

Савета месне заједнице и његов заменик. 

Члан 14. 

Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса збору 

грађана у свакој години. 

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 Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 

95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-

усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон,  и 86/2019-усклађени дин.изн.). 

Члан 17. 

Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Панонија за период од 01.07.2021. 

године до 30.06.2031. године, донели су грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице Панонија или имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 

Панонија, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса, путем 

референдума који је спроведен у периоду од 12.06.2021. године до 20.06.2021. године у времену од 

8,00 до 14,00 сати радним данима и од 8,00 до 19,00 сати викендом у просторијама Месне заједнице 

на Панонији. 

Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПАНОНИЈА 

Број: 184/21 

Дана: 21.06.2021. 

Панонија 

Председник 

Савета Месне заједнице Панонија 

Горан Плећаш, с.р. 
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123. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 23 Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 

91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени 

дин.изн., 95/2018-др.закон,  86/2019-усклађени дин.изн. и 126/2020-усклађени дин.изн.) и члана 39. 

Статута Месне заједнице Криваја („Службени лист општине Бачка Топола“ број 13/2013, 8/2014 и 

22/2017) Савет Месне заједнице Криваја на седници одржаној дана 22.06.2021. године утврдио је да 

су грађани Месне заједнице Криваја, путем спроведеног референдума, донели 

 

ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КРИВАЈА ЗА ПЕРИОД ОД  01.07.2021 ДО 30.06.2031. 
 

Члан 1. 

У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 

заједници Криваја уводи се самодопринос за период од 01.07.2021.године до 30.06.2031. године на 

примања грађана. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Криваја. 

Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Криваја у износу од 

14.000.000,00 динара (на бази цена из 2020. године). 

Члан 5. 

Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке, распоређују се за следеће намене: 

- Пројекти за реконструкцију и одржавање путне мреже..... 40% (5.600.000,00) дин. 

- Пројекти за одржавање ел.енергије за јавну расвету...........10% (1.400.000,00) дин. 

- Пројекти за водоводне мреже и рад 3 бунара за воду......... 10% (1.400.000,00) дин. 

- Пројекти за одржавање зелених површина и набавка еколошких 

контејнера...................................................................................5% (700.000,00 ) дин. 

-  Пројекти за опремање дечијих игралишта .......................... 5% (700.000,00 ) дин. 

- Пројекти за одржавање зграда и објеката од општег интереса... 10% (1.400.000,00)  дин. 

- Пројекти за интервентне мере - помоћ при елементарним непогодама.....10% (1.400.000,00)  

дин. 

- Остваривање програма самодоприноса и функционисање месне заједнице.....10% 

(1.400.000,00) дин. 

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 Криваја и 

грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју Месне заједнице Криваја, 

односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице Криваја, а услови коришћења исте 

се побољшавају средствима самодоприноса. 

Члан 7. 

Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то : 

- 2% на нето зараде односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних 

примања, односно прихода, као и на приходе од имовине, патената, ауторских права и 

техничких унапређења, 

- 4% на приход од вршења самосталне делатности, 

- 20 кг. жита по хектару обрадивог земљишта за власнике земљишта, по подацима 

добијеним од Службе за катастар непокретности.  

Цена се утврђује на основу просечне цене меркантилне пшенице у последња три месеца 

претходне године одређена на Продуктној берзи у Новом Саду. Уколико цена на наведени 

начин није утврђена исту утврђује Општинско веће  за територију општине Бачка Топола. 

- 1% на пензију остварену у земљи и иностранству, ако пензионер самовољно потпише 

писану изјаву. 

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. 

Поступак утврђивања и наплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и наплату 

јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Члан 10. 

Новчана средства самодоприноса уплаћују се на прописане уплатне рачуне при 

Министарству финансија Републике Србије Управе за трезор, филијала Суботица, експозитура 

Бачка Топола. Контролу обрачуна наплате и уплате самодоприноса врши Одељење за утврђивање и 

наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Евиденција о средствима самодоприноса се се води у складу са прописима. 

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. 
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Члан 13. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана и програма утрошка самодоприноса су председник 

Савета месне заједнице и његов заменик. 

Члан 14. 

Савет месне заједнице је дужан да поднесе писмени извештај о утрошку самодоприноса збору 

грађана у свакој години. 

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 Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике 

Србије“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 

95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон, 96/2017-

усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн., 95/2018-др.закон,  и 86/2019-усклађени дин.изн.). 

Члан 17. 

Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за период од 01.07.2021. 

године до 30.06.2031. године, донели су грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју Месне заједнице Криваја или имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 

Криваја, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса, путем референдума 

који је спроведен у периоду  од 12.06.2021. године до 20.06.2021. године у временском периоду од 

8,00 до 14,00 сати радним данима и од 8,00 до 19,00 сати викендом у просторијама сале Месне 

заједнице Криваја. 

Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка 

Топола“. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„КРИВАЈА“ 
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Председник 
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Никола Суџуковић, с.р. 
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123. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Криваја за 
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Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2021. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


