
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%.    
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.  
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 
 


