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113. 
 

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 9. Статута Месне заједнице Стара Моравица, Савет Месне 
заједнице Стара Моравица на седници одржаној дана 19.12.2006. године утврдио је да су грађани 
Месне заједнице Стара Моравица, у оквиру поступка личног изјашњавања, донели 
 

О Д Л У К У 
 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  СТАРА МОРАВИЦА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2007.-31.12.2013. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Стара Моравица уводи се Месни самодопринос за период од 01.01.2007. године до 
31.12.2013. године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Стара Моравица. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Стара Моравица у 
износу од 76.725.049,32 динара . 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 
 Улагања и комуналије : 

-израда свих сеоских путева, одржавање истих и одржавање тротоара ........................ 10% 
-реконструкција водоводне мреже и наставак изградње канализације ....................... 12,5% 
-куповина комбинованог ровокопача ..............................................................................  4,5% 
-даљња изградња и одржавање уличне расвете .............................................................. 12 % 
-Одржавање зграда –позориште, зграда Месне заједнице, школа, забавиште,  
амбуланта, Дом ватрогасаца, зграда старог комитета, зграда ногометног клуба ........... 6% 
-Оснивање фонда за развој предузетника ...................................................................... 6% 
Уговорне обавезе : 
-помоћ Удружењу пензионера ............................................................................................. 5% 
-допринос код сахрана ....................................................................................................... 1,5% 
Одржавање рада насељеног места : 
-за рад Месне заједнице ........................................................................................................ 8% 
-за помоћ цивилним организацијама, удружењима .......................................................... 20% 
Брига о деци : 
-зајам за студенте виших школа као и за студенте факултета .......................................... 4% 
-помоћ новорођеним бебама, као и помоћ даровитим ученицима ................................. 2,5% 
Остало : 
-одржавање разних скупова у селу, информативна делатност ......................................... 5% 
-резервни фонд ...................................................................................................................... 3% 
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Члан 6. 
 

 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Стара Моравица и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на 
подручју Месне заједнице Стара Моравица, односно имају непокретну имовину на подручју Месне 
заједнице Стара Моравица, 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, 
- 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 
- 2% 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 Стара Моравица 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. 
 

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 његови заменици. 
 

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. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара Моравица за период од 
01.01.2007. године до 31.12.2013. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис, у периоду од 4-17.децембра 2006. године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова Одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 
01.01.2007. године. 
 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СТАРА МОРАВИЦА Председник 
Број: 910/2006 Савета Месне заједнице Стара Моравица 
Дана: 19.12.2006. године Фазекаш Роберт, с.р., 
Стара Моравица  
 
 
114. 
 

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 8.Статута Mесне заједнице Бајша, Савет Месне заједнице 
Бајша, на седници одржаној дана 18.12.2006. године утврдио је да су грађани Месне заједнице Бајша, 
у оквиру поступка личног изјашњавања, донели 
 

О Д Л У К У 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША ЗА ПЕРИОД 
ОД 01.01.2007-31.12.2014. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Бајша уводи се Месни самодопринос за период од 01.01.2007. године до 31.12.2014. 
године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бајша. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
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Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Бајша у износу од 
15.000.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 

 Средства самодоприноса из члана  4. ове Одлуке распоређују се за следеће намене : 
- Реконструкција и одржавање водоводне и путне мреже...........................................................40% 
- Одржавање зграда и објеката од општег интереса ....................................................................15% 
- Уличне расвете и одржавање .......................................................................................................20% 
- Функционисање Месне заједнице ...............................................................................................10% 
- Техничко осавремењавање и опремање ........................................................................................3% 
- Културне манифестације, развој креативних активности спорта и туризма.............................6% 
- Дотације цивилним организацијама.............................................................................................. 6%. 
 

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то: 
 - 3% 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, 
 - 5% на приход од вршења самосталне делатности, 
 - 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 
 - 2% 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 Бајша 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. 
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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 његов заменик. 
 

Члан 14. 
 

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

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. 9/2002, 33/2004 и 135/2004). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од 
01.01.2007. године до 31.12.2014. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис у периоду од 02-18. децембра 2006. године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова одлука  се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола» а примењује се од 
01.01.2007. године. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЈША 
Број: 651/06                                                                                     Председник 
Дана: 18.12.2006. године                                                Савета Месне заједнице Бајша 
Бајша                                                                                            Лацковић Карољ, с.р. 
 
 
 
 



Број 12. 22.12.2006. СТРАНА   233. OLDAL 2006.12.22.  12. szám 

  
 

115. 
 

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 9. Статута Mесне заједнице Ново Орахово, Савет Месне 
заједнице Ново Орахово, на седници одржаној дана 19.12.2006. године утврдио је да су грађани 
Месне заједнице Ново Орахово, у оквиру поступка личног изјашњавања, донели 
 

О Д Л У К У 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО ОРАХОВО ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2007.-31.12.2011. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Ново Орахово уводи се Месни самодопринос за период од 01.01.2007. године до 
31.12.2011. године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Ново Орахово. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Ново Орахово у 
износу од 9.000.000,00 динара (на бази цена из јуна 2006. године). 
 

Члан 5. 
 

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

-Изградња и одржавање путева-тротоара и јавних површина.............................20 % 
-Улична расвета и одржавање ................................................................................20% 
-Изградња и одржавање зграда од општег интереса.............................................18% 
-Дотација цивилним и спортским организацијама и установама........................15% 
-Интервентне мере......................................................................................................5% 
-Реконструкција и одржавање водовода..................................................................5% 
-Техничко осавремењавање и опремање.................................................................5% 
-Трошкови функционисања Месне заједнице и информисање становништва ...5% 
-Екологија и сметлиште ...........................................................................................5 % 
-Учешће у трошковима сахрањивања грађана........................................................2%. 
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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 Ново Орахово и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју 
Месне заједнице Ново Орахово, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 
Ново Орахово, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 

 
Члан 7. 

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

- 3% 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, 

- 3% на приход од вршења самосталне делатности, 
- 2% на пензију остварену у земљи, ако самовољно потпише пензионер 
- 20 кг. пшенице по катастарском јутру обрадивог земљишта у динарској протувредности по 

ценама из текуће године, за пољопривредне произвођаче и плодоуживаоце земљишта. 
 

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 Ново Орахово 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. 
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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. 
 

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. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово за период од 
01.01.2007. године до31.12.2011. године донели су  пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис, у периоду од 2-19.децембра 2006. године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 
01.01.2007.године. 
 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
НОВО ОРАХОВО 
Број:  175/06                                                                                          Председник 
Дана: 19.12.2006. године                                                Савета Месне заједнице Ново Орахово             
Ново Орахово                                                                                 Славчев Сенка, с.р. 
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116. 
 

На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Србије» 
број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 37. Статута Месне заједнице Томиславци, Савет Месне 
заједнице Томиславци, на седници одржаној дана 17.12.2006. године утврдио је да су грађани Месне 
заједнице Томиславци, у оквиру поступка личног изјашњавања, донели 

 
О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  ТОМИСЛАВЦИ ЗА ПЕРИОД 

ОД 02.03.2007.- 01.03.2014. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Томиславци уводи се Месни самодопринос за период од 02.03.2007. године до 01.03.2014. 
године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Томиславци. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

 Самодопринос се уводи ради задовољавања потреба у Месној заједници Томиславци у 
износу од 7.000.000,00 динара ( на бази цена из октобра 2006, године) . 
 

Члан 5. 
 

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

- Замену уличне водоводне мреже ....................................................................18,14% 
- Изградњу канализационе мреже ....................................................................13,33% 
- Асфалтирање улица и адаптацију постојећих улица ...................................13,16 % 
- Уређење фасада зграда Дома културе, амбуланте и школе као и уређење  
   паркова и ограда истих .....................................................................................6,58% 
-  Набавку и одржавање опреме и објеката.........................................................4,44% 
- Уређење гробља и изградњу или куповину објекта за капелу ......................6,03% 
-  Одржавање уличне расвете и набавку нове опреме ......................................1,64% 
-  Трошкове електричне енергије ......................................................................16,45% 
-  Пошумњавање и уређење локалних путева ...................................................2,25% 
-  Развој спорта и културе ....................................................................................2,74% 
-  Трошкове вођења пословних књига ................................................................7,13% 
-  Трошкове осигурања ........................................................................................7,67% 
-трошкове провизије и банкарске услуге ...........................................................0,44%  

 
Члан 6. 

 
 Обвезници месног самодоприноса су грађани чије је пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Томиславци и грађани који остварују приход од имовине-имовинског права на подручју 
Месне заједнице Томиславци, односно имају непокретну имовину на подручју Месне заједнице 
Томиславци, а услови коришћења исте се побољшавају средствима самодоприноса. 
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Члан 7. 

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

- 3%  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, 

- 3%  на приход од вршења самосталне делатности, 
- 15%  на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, и 
- 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 Томиславци 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. 
 

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 његов заменик. 
 

Члан 14. 
 

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

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. 
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Члан 16. 

 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од 
02.03.2007. године до 01.03.2014. године донели су  пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис у периоду од 08-17. децембра 2006. године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова одлука  се објављује  у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 
02.03.2007. године. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ТОМИСЛАВЦИ 
Број:  2/2006                                                                                   Председник 
Дана: 17.12.2006. године                                           Савета Месне заједнице Томиславци                                                 
Томиславци                                                                            Мирко Спасојевић, с.р. 
 
117. 
 

На основу члана 90.. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и члана 15. Статута Meсне заједнице Бачки Соколац, Савет Месне заједнице Бачки 
Соколац, на седници одржаној дана 14.12.2006. године утврдио је да су грађани Месне заједнице 
Бачки Соколац , у оквиру поступка личног изјашњавања, донели 

 
О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ  САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ ЗА ПЕРИОД  

01.03.2007. – 28.02.2012.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

 У циљу обезбеђења средстава ради задовољавања заједничких интереса и потреба у Месној 
заједници Бачки Соколац уводи се самодопринос за период од 01.03.2007. године до 28.02.2012. 
године на примања грађана. 
 

Члан 2. 
 

 Самодопринос се уводи за подручје Месне заједнице Бачки Соколац. 
 

Члан 3. 
 

 Самодопринос се уводи у новцу. 
 

Члан 4. 
 

Самодопринос се уводи за задовољавање потреба у Месној заједници Бачки Соколац у 
износу од 3.500.000,00 динара. 
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Члан 5. 

 
 Средства самодоприноса из члана 4. ове Одлуке намењена су за следеће намене: 
 

- реконструкција водоводне мреже 2000 м дужине ..................................... 40% 
- изградња сеоских путева и одржавање тротоара ....................................... 15% 
  (земљаних као и путеви на управама) 
- изградња и одржавање уличне расвете....................................................... 10% 
- развој креативних активности, спорта и туризма ...................................... 10% 
- помоћ угроженим категоријама становништва............................................ 5% 
- изградња кухиње и санитарног чвора у Дому културе ............................. 15% 
- одржавање сеоског гробља ............................................................................ 5% 

 
Члан 6. 

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

Члан 7. 
 

 Обвезници плаћају самодопринос у новцу за намене из члана 5. ове Одлуке и то: 
 - 3% 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 техничких 
унапређења, 
 - 3% на приход од вршења самосталне делатности, 
 - 10% на доходак од катастарског прихода за пољопривредну делатност, 
 - 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 Бачки Соколац 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 уводи у складу са прописима о књиговодству. 
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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 његов заменик. 
 

Члан 14. 
 

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

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. 9/2002, 33/2004 и 135/2004). 
 

Члан 17. 
 

 Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац за период од 
01.03.2007. године до 28.02.2012. године донели су пунолетни грађани личним изјашњавањем уз 
потпис у периоду од 02-14. децембра 2006 године. 
  

Члан 18. 
 

 Ова одлука се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола», а примењује се од 
01.03.2007. године. 
 
САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАЧКИ СОКОЛАЦ 
Број: 28/06 Председник  
Дана: 14.12.2006.године    Савета Месне заједнице Бачки Соколац 
Бачки Соколац Тодорић Мирко, с.р.      
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118. 
 
 На основу члана 26. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 39/02, 
43/03 и 101/05) а у складу са Одлуком Министарства за капиталне инвестиције бр. 
401-00-01766/13/2006-04 од дана 28.11.2006. године, доносим 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА  
ИЗГРАДЊИ И САНАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 

 
I 
 

 Образује се Комисија за јавну набавку грађевинских радова на изградњи и санацији локалних 
путева у општини Бачка Топола у следећем саставу: 
 1. Манић Иштван - за председника 
 2. Нерић Лазар - за члана 
 3. Барат Анико - за члана 
 4. Кнежевић Смиљана - за члана 
 5. Јаковљевић Видоје - за члана 
 6. Нађ Ото - за члана 
 7. Седлар Петер - за члана. 

 

II 
 

 Комисија је дужна, да у име и за рачун Министарства за капиталне инвестиције као 
наручиоца, спроведе поступак доделе уговора о јавној набавци грађевинских радова на изградњи и 
санацији локалних путева у општини Бачка Топола, најкасније до 30.12.2006. године. 

 
III 

 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола». 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-63/2006-I Председник општине 
Дана: 18.12.2006. Баби Атила с.р., 
Бачка Топола 
 
119. 
 На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 25/2000) и члана 101. Статута општине Бачка 
Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004,14/2004 
и 2/2006) Председник општине Бачка Топола, дана 1. децембра 2006. године доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
 

 У Решењу о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка Топола 
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 1/2003, 3/2003, 6/2004, 16/2004 и 10/2005) у тачки I 
тачке 1., 2. и 3. мењају се и гласе: 
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''1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 
а) за физичка лица                                                                                   27,32 дин/м3 
б) за установе                                                                                           27,32 дин/м3 
в) за школе и обданишта                                                                         13,66 дин/м3 
г) микроводне заједнице                                                                         21,86 дин/м3 
д) за правна лица и Војску Србије                                                         81,97 дин/м3 
 

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
а) за физичка лица                                                                                   13,66 дин/м3 
б) за установе и                                                                                        13,66 дин/м3 
ц) школе и обданишта                                                                               6,83 дин/м3 
в) за правна лица и Војску Србије                                                           40,98 дин/м3 
                                                                         
3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 
а)  за физичка лица                                                                                   2,18 дин/м2 
б) за установе, школе и обданишта                                                         2,18 дин/м2 
ц) за правна лица                                                                                       6,83 дин/м2''. 
 

II 
 

 Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од 
01.12.2006. године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 38-12/2006 
Дана: 01.12.2006. год.                                                                           Председник општине 
Бачка Топола                                                                                               Баби Атила с.р., 

 

Ред. 
бр. С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   
113. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Стара 

Моравица за период од 01.01.2007.-31.12.2013. године 228 
   
114. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за 

период од 01.01.2007.-31.12.2014. године 230 
   
115. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Ново Орахово 

за период од 01.01.2007.-31.12.2011. године 233 
   
116. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за 

период од 02.03.2007.-01.03.2014. године 236 
   
117. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Соколац 

за период од 01.03.2007.-28.02.2012. године 238 
   
118. Решење о образовању Комисије за јавну набавку грађевинских радова на 

изградњи и санацији локалних путева у општини Бачка Топола 241 
   
119. Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП 

«Комград» Бачка Топола 241 

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. 
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2006. годину 
износи 8.100,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине 
Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
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