
 109

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 8             Нови Бечеј     22.04.2011. године                          година   XLV 

 

 

1. Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Нови Бечеј је на основу члана 23. став 1. Закона о референдуму и народној 
иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) и Записника о раду Комисије 

Месне заједнице Нови Бечеј на утврђивању резултата референдума о увођењу 
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, утврдила је 

 

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА РЕФЕРЕНДУМУ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 1. Референдум о изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса на подручју 

Месне заједнице Нови Бечеј расписала је Скуштина општине Нови Бечеј Одлуком о 
изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј, број 19/2010) 28. децембра 2010. године. 
 

 2. Референдум је спровела Комисија за спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, коју је образовала Скупштина 

општине Нови Бечеј на седници одржаној 28. децембра 2010. године. 

 
 3. Гласање на референдуму је обављено 14. јануара, 15. јануара, 16. јануара, 17. 

јануара, 18. јануара, 19. јануара, 20. јануара, 21. јануара, 22. јануара и 23. јануара 2011. 
године. 

 

4. Резултат референдума је следећи: 
 

1. Да према изводима из бирачког списка, има укупно УПИСАНИХ ГЛАСАЧА .......... 11343  
 

2. Да је за гласање ПРЕДАТО укупно гласачких листића  ....................................... 11325 
 

3. Да је остало НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ............................................  5006 

 
4. Да је укупно ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ .........................................6320 

 
(Заокружени редни бројеви у изводима из бирачког списка) 

 

                                          што износи ................................................................  55,72 % 
 

5. Да је у гласачким кутијама било УКУПНО ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ..........................6307 
 

5.1. Да је УКУПНО било НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића ................................. 28 

 
5.2. Да је УКУПНО било ВАЖЕЋИХ гласачких листића ..................................6279 

 
5.2.1 Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “ДА” ......... 5828 

 
                                          што износи ..................................................................51,38 % 
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 5.2.2. Да је број гласачких листића на којима је заокружена реч “НЕ” ........451 

 
                                          што износи ..................................................................3,98 % 

 
5. Комисија је утврдила да је РЕФЕРЕНДУМ ПУНОВАЖАН у смислу члана 24. став 

1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 

11/98), пошто је на њему гласала већина грађана који имају бирачко право и који су 
уписани у бирачки списак општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј. 

 
 6. Комисија је утврдила да се ОДЛУКА о увођењу самодоприноса на подручју 

Месне заједнице Нови Бечеј сматра ДОНЕТОМ у смислу члана 24. став 2. Закона о 
референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98), пошто 

је на референдуму већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки 

списа општине Нови Бечеј за насељено место Нови Бечеј гласала са „ДА“ на питање „Да ли 
сте за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј на период од 01. 

фебруара 2011. године до 31. децембра 2020. године.“ 
 

7. Овај извештај се сходно члану 23. став 1. и 3. Закона о референдуму и народној 

иницијативи („Службени гласник РС“, број 48/94 и 11/98) доставља Скупштини општине 
Нови Бечеј и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: 1-46/2011 
Дана: 24.01.2011. године                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

   Н о в и   Бечеј                                                                               Милош Лалић с.р. 
 

2. На основу члана 20. до 23. 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 Нови Бечеј 

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 
НОВИ БЕЧЕЈ 

 

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

подручју Месне заједнице Нови Бечеј. 
 

Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Нови Бечеј на седници 
од 14.12.2010. 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 03.05.2011. године до 31.12.2020. године. 

 
Члан 3. 

Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 350.000.000,00 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. приход 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 Нови Бечеј. 

 
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 Нови Бечеј. 

 
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 приход 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 Нови Бечеј. 
 

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 

Нови Бечеј по поступку који је предвиђен за вођење буџетског књиговодства. 
 

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, донели су грађани који имају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, 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, а износ који 

евентуално буде наплаћен преко предвиђеног, ће се вратити обвезницима на начин 
како је и убран повратним редоследом у једнократном износу у року од 30 дана од дана 

доношења одлуке о обустави. 
 

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 ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Нови Бечеј, а примењиваће се од 03.05.2011. године. 

 

 
ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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САДРЖАЈ: 

 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. Извештај о резултатима гласања на референдуму о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј 

8 109 

 

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

2. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови 

Бечеј 

8 110 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 


