
На  оснсову  члана  90.   Закона  о  локалној  самоуправи  “Службени  гласник  Републике  Србије”,  број  9/2002,  33/2004  и 
135/2004), члана 20. Предлога Одлуке о увођењу самодопринса на подручју Прве месне заједнице Ада (‘’Службени лист 
општине Ада’’, број 16/2006) и резултата писменог изјашњавања грађана о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 
подручју Прве месне заједнице Ада спроведеног у периоду од 10. до 27. новембра 2006. године,
Савет Прве месне заједнице Ада, на седници одржаној 08. децембра 2006. године, утврђује да су грађани Прве месне 
заједнице Ада донели, те проглашава

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА

Члан 1.
За задовољавање потреба грађана на подручју Прве Месне заједнице Ада (у даљем тексту: МЗ)  уводи се самодопринос за 
реализацију:
I. ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА, ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА 
И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ

1. 1Наставак изградње канализације и  уређење сметлишта,

II. САМОСТАЛНОГ ПРОГРАМА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА
1. Обнављање и одржавање путева,
2. Изградња о одржавање тротоара,
3. Одржавање уличне расвете,
4. Озелењавање и одржавање зелених површина,
5. Одржавање рекреационог центра
6. Изградња и одржавање отворених канала, спречавање и санација евентуалних елементарних непогода,
7. За остале потребе:

• Учешће у одржавању и опремању основне и средње школе, забавишта и обданишта,
• Учешће у изградњи и одржавању јавних објеката, дечјих игралишта,
• Помоћ удружењима грађана, друштвеним и цивилним организацијама,
• Помоћ спортским клубовима,
• Информисање становништва,
• Непредвиђене потребе и помоћ социјално угрожених лица,
• Несметано снабдевање становништва пијаћом водом.

8. Остваривање програма самодоприноса и функционисање МЗ.

Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од шест година, и то почев од 01.јануара 2007.године до 
31.децембра 2012.године.

Члан 3.
Укупан износ средства која ће се прикупљати самодоприносом износи  70.000.000,00 динара.

Члан 4.
Самодопринос се  прикупља у новцу.

Члан 5.
Обвезник самодоприноса је грађанин – физичко лице са пребивалиштем на подручју МЗ:

•  које остварује примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају зарадом, приходе 
по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике прихода који се на основу 
одредаба закона којим се уређује  порез на добит предузећа сматрају  дивидендом,  као и  приходе по основу 
уговора о делу, приходи по основу: допунског рада, трговинског заступања, волонтерског рада, примања чланова 
управног и надзорног одбора правног лица, накнада посланицима и одборницима, примања стечајних управника, 
судских вештака, судија поротника и судских тумача, 



• које остварује приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу на доходак грађана,
• које је као власник, ималац права коришћења или плодоуживалац замљишта уписано у катастру земљишта и има 

статус  пореског  обвезника  на  приходе  од  пољопривреде  и  шумарства  према  одредбама  Закона  о  порезу  на 
доходак грађана.

Пензионери  нису  обвезници  самодоприноса  али  на  основу  посебне  писане  изјаве  могу  добровољно  уплаћивати 
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.

Члан 6.
Основицу  самодоприноса чине зараде из члана 5. ове одлуке, 50% бруто дивиденди и других прихода  остварених учешћем 
у добити расподељених обвезнику,  приходи по основу уговора о делу, приходи по основу: допунског рада, трговинског 
заступања,  волонтерског  рада,  примања  чланова  управног  и  надзорног  одбора  правног  лица,  накнада  посланицима и 
одборницима, примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача и приходи од самосталне 
делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, по 
умањењу плаћених пореза и доприноса.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стане пензионера сагласно одредбама става 2. претходног члана 
ове одлуке, основицу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.

Члан 7.
У погледу ослобађања од  обавезе плаћања самодоприноса  примењују  се одредбе закона којим се уређује порез на 
доходак грађана.
Одредбе закона из претходног става о евентуалном неутврђивању и неплаћању пореза на приходе од пољопривреде и 
шумарства за поједине године нису од утицаја на обавезу утрврђивања и плаћања самодоприноса по овој одлуци.

Члан 8.
Стопа самодоприноса је пропорционална и износи 3% на основице из члана 5. ст. 1 тач 1. ове Одлуке.

Члан 9.
На приходе од пољопривреде и шумарства самодопринос се плаћа у висини важеће откупне цене 20 кг. пшенице прве класе 
по хектару, - годишње.
На пензије остварене у земљи и иностранству, под условима из члана 5. ст. 2. ове одлуке, самодопринос са плаћа по стопи 
од  2 % .

Члан 10.
Обрачун и наплату самодоприноса у случају када се обрачун врши по систему пореза по одбитку, врше исплатиоци тих 
примања, истовремено са њиховом исплатом, односно истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Самодоприноса на приходе од пољопривреде и шумарства као и на приходе од самосталне делатности у целости утврђује, 
наплаћује и контролише МЗ.
За послове из  претходног  става за чије вршење није оспособљена,  МЗ може сама или посредством јединице локалне 
самоуправе да закључи уговор о пружању техничке и друге помоћи уз накнаду са надлежном организационом јединицом 
пореске управе или пак да њихово вршење повери некој другој специјализованој  организацији или агенцији,  на основу 
посебног уговора.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања приликом њиховог обрачуна.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате 
и осталог,  сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којима 
се утврђује порез на доходак грађана.

Члан 11.
Средства самодоприноса користиће се за основне намене утврђене  чланом 1. ове Одлуке у следећим процентуалним 
сразмерама:

НАМЕНА–ПРОГРАМ % УЧЕШЋА ИЗНОС(дин.)
I. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА, ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА И 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОЛ
1.Наставак изградње канализације и уређење сметлишта 35% 24.500.000,00



II. САМОСТАЛНИ ПРОГРАМ ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА
1.Обнављање и одржавање путева 15% 10.500.000,00
2.Изградња и одржавање тротоара 8% 5.600.000,00
3.Одржавање уличне расвете 3% 2.100.000,00
4.Озелењавање и одржавање зелених површина 5% 3.500.000,00
5.Одржавање рекреационог центра 3% 2.100.000,00
6.Изградња  и  одржавање  отворених  канала  спречавање  и  санација 
евентуалних елементарних непогода 3%

2.100.000,00

7. За остале потребе:
7.1. Учешће у одржавању и опремању основне и средње школе, 
забавишта и обданишта 2%

1.400.000,00

7.2.  Учешће  у  изградњи  и  одржавању  јавних  објеката,  дечјих 
игралишта 3%

2.100.000,00

7.3.  Помоћ  удружењима  грађана,  друштвеним  и  цивилни 
организацијама 2%

1.400.000,00

7.4. Помоћ спортским клубовима 2% 1.400.000,00
7.5. Информисање становништва 2% 1.400.000,00
7.6. Непредвиђене потребе и помоћ социјално угрожених лица 2% 1.400.000,00
7.7. Несметано снабдевање становништва пијаћом водом 1% 700.000,00

8. Остваривање програма самодоприноса и функционисање МЗ 14% 9.800.000,00
100% 70. 000.000,00

Проценат учешћа за поједине намене из претходног става, као и приоритет улагања средстава самодоприноса може се 
мењати  Одлуком  Савета  МЗ  у  случају  да  је  реализација  програмских  садржаја  условљена  техничко-технолошким 
разлозима, законским прописима или другим објективним разлозима.

Члан 12.
Средства самодоприноса воде се на посебном рачуну МЗ код надлежне Управе за трезор Министарства финансије РС.
Неутрошена средства из претходног самодоприноса преносе се и користиће се за основне намене самодоприноса утврђене 
овом Одлуком.

Члан 13.
О утрошку средстава самодоприноса одлучује Савет МЗ.
Наредбодавац за пренос  и утрошак средстава је Секретар МЗ.

Члан 14.
Средства која се остваре изнад износа који је одлуком одређен, враћају се исплатиоцима на основу евиденције о уплаћеним 
средствима. Ислатиоци су дужни да та средства, врате обвезницима самодоприноса у року од три дана од дана враћања 
средстава од стране МЗ.

Члан 15.
Савет МЗ обавља следеће послове у вези самодоприноса:

1. стара се о реализацији програма самодоприноса,
2. одређује инвеститоре за објекте,
3. удружује средства са другим заинтересованим субјектима  ради реализације програма,
4. доноси планове у вези реализације програма,
5. подноси, најмање једном годишње, извештај зборовима грађа МЗ о реализацији самодоприноса и о наменском 

коришћењу средстава,
6. обавља и друге послове неопходне  за реализацију програма самодоприноса.



Члан 16.
Евиденција о средствима самодоприноса  водиће се у складу са  законом.
 

Члан 17.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из члана 2. ове Одлуке престаје обавеза  плаћања самодоприноса.

Члан 18.
Ако се износ планираних средстава оствари пре истека рока за који је самодопринос уведен а прикупљена средства не 
обезбеђују реализацију програма, Савет МЗ може донети одлуку о ревалоризацији укупног износа потребних средстава за 
реализацију истог са индексом  раста цена  на мало према  подацима надлежног Републичког органа, за период од дана 
уводења самодоприноса до дана остваривања  укупног износа средстава утврђеног у члану 3. ове Одлуке, а најдуже до 
последњег дана утврђеног у члану 2. ове Одлуке.
 

Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу  општине Ада».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА
Број: 111/2006 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ,
Ада,  8. децембра 2006. године Ваштаг Јанош с.р.


