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На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002) и члана
17. тачке 2. Статута Месне заједнице Мали Београд, Савет Месне заједнице Мали Београд на
седници одржаној дана 12. јуна 2002. године, утврдио је да су грађани у спроведеном поступку
тајног гласања донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД 2002-2006. ГОДИНЕ
Члан 1.
У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној
заједници Мали Београд, а у складу са планом развоја Месне заједнице Мали Београд установљава
се самодопирнос за период од 12. јуна 2002. до 11. јуна 2006. године на примања и рад грађана.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Мали Београд.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за задовољавање потреба грађана Месне заједнице Мали Београд.
Члан 4.
Средства самодоприноса намењене су за следеће намене:
-

одржавање уличне расвете,
реконструкцију уличне водовдодне мреже (замена уличних водова, замена резервоара
бунара),
редовно одржавање водоводне мреже,
опремање ђачких аутобуских стајалишта,
одржавање објеката Месне заједнице.
Члан 5.

Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне
заједнице Мали Београд и грађани који остварују приход од имовине – имовинских права као и
друге приходе на подручју Месне заједнице Мали Београд.
Члан 6.
Обвезници плаћају самодопринос у новцу по следећој основи:
- 3% на нето зараде, односно плате, као и на друга примања која имају карактер личних
примања, односно прихода,као и приходе од имовине, патенте, ауторских права и техничких
унапређења,
- 2% на пензију остварену у земљи и иностранству,
- 10% на доходак од катастарског прихода на пољопривредну делатност,
- 3% на приход од вршења самосталне делатности.
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Члан 7.
Самодопринос се не уводи на примања која имају карактер олакшица и ослобођења према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Члан 8.
Обрачун, обуставу и уплату самодоприноса из зарада запослених вршиће изсплатиоци
зараде при свакој исплати зарада.
Обрачун обуставу и уплату самодоприноса на пензије врши фонд пензијског осигурања
исплатиоца пензије при свакој исплати пензије.
Разрез и наплату самодоприноса из катастарског прихода, на зараде лица која самостално
обављају делатност личним ардом у својини грађана и на остале приходе врши Републичка управа
јавних прихода подручја јединица Бачка Топола у складу са одредбама закона којим се уређује
порез на доходак грађана.
Члан 9.
Ако обвезник не изврши уплату самодоприноса у року, наплата ће се извршити принудним
путем.
У погледу принудне наплате, камате, трошкове и других питања наплате самодоприноса
сходно ће се примењивати прописи који важе за доприносе и порезе грађана.
Члан 10.
Новчана средства месног самодоприноса воде се на посебном рачуну код НБЈ Службе за
платни промет и надзор у Бачкој Тополи.
Контролу обрачуна, наплате и уплате самодопринос врши Републичка управа јавних
прихода.
Члан 11.
Средства самодоприноса у планираном износу за 2002. годину од 1.090.000,00 динара ће се
користити на основу годишњег плана који доноси Савет Месне заједнице Мали Београд.
Члан 12.
Наредбодавац за спровођење финансијских обавеза код реализације Плана рада Месне
заједнице, као и свих других финансијских обавеза везаних за рад и живот Месне заједнице Мали
Београд је Савет Месне заједнице Мали Београд.
Члан 13.
Савет Месне заједнице је дужан да поднесе извештај о утрошку месног самодоприноса
Збору грађана годишње.
Члан 14.
Неутрошена средства самодоприноса на крају године се пребацују у наредну годину и
узимају се у обзир у изради Плана рада за наредну годину.
Планом рада Месне заједнице непредвиђено остварени приход ће се трошити на основу
Одлуке Савета Месне заједнице.
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Члан 15.
На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Бачка Топола», а примењује се од 12. јуна 2002. године.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАЛИ БЕОГРАД
БРОЈ: 12/2002
ДАНА:12.06.2002. г.
Мali Beograd

Ред.
бр.
43.
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Стеван Лозановић, с.р.

САДРЖАЈ

СТРАНА

Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице
Мали Београд за период 2002—2006. године

91

Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну помоћ
Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине.
Аконтација претплате за 2002. годину износи 4.080,00 динара. Жиро рачун број: 45200-637-3-245
Општинска управа Бачка Топола за „Службени лист општине Бачка Топола”».

