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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 6             Нови Бечеј     28.03.2011. године                          година   XLV 

 

 

И С П Р А В К А 

 
1. Исправља се грешка У ''Службену листу општине Нови Бечеј'', број 2/2011 у Одлуци о 

увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Кумане у члану 6. став 1. тачка 5. где 
уместо: ''катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са коефицијентом 

3%'' треба да стоји: ''катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен 

са коефицијентом 3''. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Омашком у куцању приликом израде ''Службеног листа општине Нови Бечеј'', број 2 од 

28.01.2011. године дошло је до техничке грешке где је у члану 6. став 1. тачка 5. Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Кумане, грешком иза коефицијента 3 

додат и знак за % који не треба да стоји. С обзиром да у изворном тексту Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Кумане не постоји грешка, као ни у 

свим осталим материјалима и предлозима наведене Одлуке који је такође објављен у 
''Службеном листу општине Нови Бечеј'' број 19/2010, врши се само исправка текста 

објављеног у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'' и објављује исправљен текст. 

 
И С П Р А В К А 

 
2. На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј 

(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), грађани Месне заједнице Кумане су 
путем референдума који је одржан од 14.01.2011. до 23.01.2011. године донели следећу  

 
ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
KУМАНЕ 

 

Члан 1. 
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на 

подручју Месне заједнице Кумане. 
 

Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Кумане на седници од 

15.12.2010. године за следеће потребе: 
 

1. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих      60% 
 

Средства из тачке 1. користиће се за – изградњу путева у улицама, изградњу 

канализационе мреже отпадних и атмосверских вода, изградња уличне мреже гасовода, 
уређење града, одржавање комуналних објеката као и друге потребе. 

 
2. Издвајање за друштвене делатности                                                 25% 

 
3. Учешће у пројектима       10% 
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     4. Трошкови самодоприноса и стручне службе                                        5% 

 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним 

изјашњавањем на гласачким листићима. 
 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2011. године до 01.02.2016. године. 
 

Члан 3. 
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 60.000.000,00 динара.  

 
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом 

индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених. 

 
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода врши се сваке године 

применом индекса повећања раста катастарског прихода. 
 

Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се 

сваке године применом индекса повећања раста прихода и броја предузетника. 
 

Члан 4. 
Основицу самодоприноса представља: 

 
1. остварена нето зарада запосленог и остала примања која имају карактер зарада, 

2. катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од 

пољопривреде и шумарства, 
3. приход остварен обављањем самосталне делатности, 

4. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права, 
5. пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса, 

6. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на 

територији Месне заједнице Кумане. 
 

Члан 5. 
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као и 

лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Кумане, а нема 

пребивалиште на територији Месне заједнице Кумане. 
 

Самодопринос се плаћа: 
- по одбитку од сваког појединачног прихода, 

- на основу решења надлежног органа. 
 

Члан 6. 

Стопе самодоприноса: 
1. на нето зараде, односно плате радника ............................................ ..............3% 

2. на стварни приход од пољопривреде и шумарства ........................... ..............3% 
3. на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3% 

4. на приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац 

сродних права .................................................................................................3% 
5. катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са  

коефицијентом...................................................................................................3 
6. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...1% 

7. на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ...........................0,05% 
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Члан 7. 

Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина, која су Законом о 
порезу на доходак грађана (''Службени гласник РС'', број 24/2001, 80/2002, 135/2004, 

62/2006, 31/2009, 44/2009 и 18/2010) изузета од опорезивања. 
 

Члан 8. 

За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне 
заједнице Кумане. 

 
Члан 9.  

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су приход 
Буџета општине и строго су наменског карактера. 

 

Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница 
Кумане. 

 
Члан 10. 

Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку средстава 

самодоприноса на зборовима грађана, преко средстава информисања и на друге начине 
најмање једном годишње. 

 
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне 

заједнице. 
 

Члан 11. 

Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају изборно 
право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Кумане, као и грађани који немају 

пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

 

Члан 12. 
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре истека 

трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање програма коришћења средстава 
ће својом одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса. 

 

Члан 13. 
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса 

преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин. 
 

Члан 14. 
Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', а ступа на снагу 

01.02.2011. године. 

 
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ 

 
И С П Р А В К А 

 

3. Исправља се грешка У ''Службену листу општине Нови Бечеј'', број 2/2011 у Одлуци о 
увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Бочар у члану 6. став 1. тачка 5. где 

уместо: ''катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са коефицијентом 
3%'' треба да стоји: ''катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен 

са коефицијентом 3''. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Омашком у куцању приликом израде ''Службеног листа општине Нови Бечеј'', број 2 од 

28.01.2011. године дошло је до техничке грешке где је у члану 6. став 1. тачка 5. Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Бочар, грешком иза коефицијента 3 

додат и знак за % који не треба да стоји. С обзиром да у изворном тексту Одлуке о 

увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Бочар не постоји грешка, као ни у 
свим осталим материјалима и предлозима наведене Одлуке који је такође објављен у 

''Службеном листу општине Нови Бечеј'' број 19/2010, врши се само исправка текста 
објављеног у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'' и објављује исправљен текст. 

 
И С П Р А В К А 

 
4. На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј 

(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), грађани Месне заједнице Бочар су 
путем референдума који је одржан 14.01.2011. године донели следећу 

 

 
ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БОЧАР 

 

Члан 1. 
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на 

подручју Месне заједнице Бочар. 
 

Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Бочар на седници од 
14.12.2010. године за следеће потребе: 

 

4. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих      60% 
Средства из тачке 1. користиће се за – поправку и одржавање путева у улицама, изргадњу 

атмосферских канала, уређење села, одржавање комуналних објеката, као и друге потребе. 
 

5. Финансирање дела трошкова за спорт, омладину, удружења грађана и 

издвајање за друштвене делатности                                                30% 
 

6. Оснивање фонда за развој села      10% 
 

 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним 

изјашњавањем на гласачким листићима. 

 
Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2011. године до 31.12.2015. године. 
 

Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 20.000.000,00 динара.  
 

Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом 
индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених. 
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Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода врши се сваке године 

применом индекса повећања раста катастарског прихода. 
 

Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се 
сваке године применом индекса повећања раста прихода и броја предузетника. 

 

Члан 4. 
Основицу самодоприноса представља: 

 
7. остварена нето зарада запосленог и остала примања која имају карактер зарада, 

8. катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од 
пољопривреде и шумарства, 

9. приход остварен обављањем самосталне делатности, 

10. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права, 
11. пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса, 

12. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Бочар. 

 

Члан 5. 
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као и 

лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Нови Бечеј, а 
нема пребивалиште на територији Месне заједнице Бочар. 

 
Самодопринос се плаћа: 

- по одбитку од сваког појединачног прихода, 

- на основу решења надлежног органа. 
 

Члан 6. 
Стопе самодоприноса: 

8. на нето зараде, односно плате радника ............................................ ..............3% 

9. на стварни приход од пољопривреде и шумарства ........................... ..............3% 
10. на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3% 

11. на приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац 
сродних права .................................................................................................3% 

12. катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са  

коефицијентом...................................................................................................3 
13. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...2% 

14. На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ...........................0,05% 
 

Члан 7. 
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина, која су Законом о 

порезу на доходак грађана (''Службени гласник РС'', број 24/2001, 80/2002, 135/2004, 

62/2006, 31/2009, 44/2009 и 18/2010) изузета од опорезивања. 
 

Члан 8. 
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне 

заједнице Бочар. 

 
Члан 9.  

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су приход 
Буџета општине и строго су наменског карактера. 

 
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница Бочар. 
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Члан 10. 
Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку средстава 

самодоприноса на зборовима грађана, преко средстава информисања и на друге начине 
најмање једном годишње. 

 

Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне 
заједнице. 

 
Члан 11. 

Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају изборно 
право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Бочар, као и грађани који немају 

пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а средствима се 

побољшавају услови коришћења те имовине. 
 

Члан 12. 
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре истека 

трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање програма коришћења средстава 

ће својом одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса. 
 

Члан 13. 
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса 

преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин. 
 

Члан 14. 

Ова Одлука се објављује у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', а ступа на снагу 
01.02.2011. године. 

 
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР 

 
САДРЖАЈ: 
 

УРЕДНИК СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
 

1.  Исправка 6 101 

2. Исправка Одлуке о увођењу самодопруиноса на подручју Месне 
заједнице Кумане 

6 101 

3. Исправка 6 103 

4. Исправка Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне 
заједнице Бочар 

6 104 

 

 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј, 
одговорни уредник секретар Скупштине општине, Тамара Иванишевић. 
 


