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3. 
 

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) и члана 9 Статута Mесне заједнице Његошево, Савет Месне заједницеЊегошево, 
на седници одржаној дана 24.12.2008. године утврдио је да су грађани Месне заједнице Његошево, 
путем спроведеног референдума, донели 
 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЊЕГОШЕВО ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2009.-31.12.2013. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Његошево уводи се Месни самодопринос за период од 01.01.2009. године до 31.12.2013. 
године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Његошево. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Његошево у износу од 
5.800.000,00 динара (на бази цена из децембра 2008. године). 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 
 
-Реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже.....................................30 % 
-Одржавање зграда од општег интереса.................................................................10% 
-Улична расвета и одржавање.................................................................................10% 
-Трошкови електричне енергије.............................................................................12% 
-Развој спорта и културе............................................................................................5% 
-Дотација цивилним и спортским организацијама.................................................3 % 
-Интервентне мере.....................................................................................................2 % 
-Екологија и сметлиште…………………………………………………………....2% 
-Трошкови месне заједнице и л.д. радника...........................................................25 % 
-Остали трошкови месне заједнице.........................................................................1%. 
 
 Све ставке предвиђене програмом у динарском износу повећаће се у складу са процентом 
прилива средстава месног самодоприноса до завршетка планског периода. 
 

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

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

- 4% 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, 

- 6% на приход од вршења самосталне делатности, 
- 25 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској противредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта.  
- 1% на пензију остварену у земљи, 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 Његошево 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 месног самодоприноса су 
председник Савета месне заједнице и Секретар Месне заједнице. 
 

Члан 14. 
 

 Савет месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса збору 
грађана у свакој години. 
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Члан 15. 
 

 Средства која се остваре из месног 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) ). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за период од 
01.01.2009. године до 31.12.2013. године донели су  пунолетни грађани на референдуму одржаном 
дана 21.децембра 2008. године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 
01.01.2009.године. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЊЕГОШЕВО 
Број:  109/2008                                                                                 Заменик председника 
Дана: 24.12.2008. године                                                   Савета Месне заједнице Његошево             
Његошево                                                                                         Огризовић  Владо , с.р.                                                    
 
 
 
4. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачка Топола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за општу управу 
и друштвене делатности 
Број:016-4/2009-II 
Дана: 28.01.2009. год. 
Бачка Топола 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

О  СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА МОРАВИЦА  

 
 На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице  Стара Моравица 
број : 016-27/2008-IV коју је донео Председник Скупштине општине Бачка Топола дана 18. септембра 
2008. године («Службени лист општине Бачка Топола» број 12/2008), расписани су избори за чланове 
Савета месне заједнице Стара Моравица за 19. октобар 2008. године. 
 Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводила је Изборна комисија месне заједнице у 
складу са одредбама Статута месне заједнице. 
 На основу Извештаја Изборне комисије Месне заједнице Стара Моравица ,  изабрани чланови 
Савета месне заједнице су : 
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 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  СТАРА МОРАВИЦА-ЧЛАНОВИ САВЕТА  
  
1.ФАЗЕКАШ РОБЕРТ 
2.РАДАКОВИЋ РОЗАЛИЈА 
3.ПЕЧЕНКА АНДРАШ 
4.Г.ЧАКВАРИ ХАЈНАЛКА 
5.ГУЉАШ МИКЛОШ 
6.МЕХЕШ ГЕЗА 
7.ДАРОЦИ РОБЕРТ 
8.МАЈЛАТ БЕЛА мл. 
9.ХОРАК ФЕРЕНЦ 
10.ГЕЛЕР ТИБОР 
11.ПАЛФИ ДЕЛИ АНАМАРИА 
12.ХАЛГАТО ЛАСЛО 
13.МЕХЕШ АТИЛА 
14.КЕРЕПЕШ ЗОРАН 
15.ШЕФЕР АТИЛА 
16.ФОРО КРИСТИАН 
17.ТОТ БАГИ МАРТА 
18.ФАБРИК АТИЛА 
 
 За ПРЕДСЕДНИКА Савета месне заједнице Стара Моравица изабран је ФАЗЕКАШ РОБЕРТ 
 
 За ПОТПРЕДСЕДНИКА Савета месне заједнице Стара Моравица изабран је ПЕЧЕНКА 
АНДРАШ 
 На поступак спровођења избора у месној заједници била је једна примедба од стране 
Чекић Ержебет која је отклоњена од стране Изборне комисије а уз присуство подносиоца 
примедбе. 
 
 Оделење за општу управу 
 и друштвене делатности 
 

 

Редни 
број С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
3. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Његошево за 

период од 01.01.2009 – 31.12.2013. године  3 
   

4. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Стара 
Моравица 5 

   

 
Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни 
                уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2009. годину износи 
  10.200,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 
  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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