На оснсову члана 90. Закона о локалној самоуправи “Службени гласник Републике Србије”, број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 4. став 4. Предлога Одлуке о увођењу самодопринса на подручју Месне заједнице Утрине (''Службени лист
општине Ада'', број 23/2005) и резултата писменог изјашњавања грађана о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Утрине спроведеног у периоду од 14. 11. 2005. године до 20. 11. 2005. године,
Савет Месне заједнице Утрине, на седници одржаној 23. новембра 2005. године, утврђује да су грађани Месне заједнице
Утрине донели, те проглашава

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УТРИНЕ
(НАСЕЉЕНА МЕСТА УТРИНЕ , ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО)
Члан 1.
За задовољавање потреба грађана на подручју Месне заједнице Утрине (у даљем тексту: МЗ) уводи се самодопринос, и то:
I . НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА УТРИНЕ:
1. за одржавање и изградњу ком. објеката , путева, тротоара,земљишних путева и улепш. нас.места,
2. за изградњу и одржавање водоводне мреже, и бушење новог бунара,
3. за одржавање уличне расвете,
4. за потребе основне школе и забавишта , за културу и спорт,
5. за потребе жупног уреда,
6. за функционисање добровољ. Ватрогасног друштва Утрине,
7. за одржавање и изградњу јавних грађевина , гробља и дома здравља,
8. за помоћ социјално угрожених лица,
9. за реализација програма месног самодоприноса и функционисање стручне службе МЗ.
II. НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОБОРЊАЧА:
1. за изградњу и одржавање водоводне мреже и бушење новог бунара,
2. за одржавање уличне расвете,
3. за одржавање и изградњу ком.објеката,путева, тротоара, земљишних путева и улепш. нас. места,
4. одржавање и изградња јавних грађевина , гробља , дом здравља и млина
5. за жупни уред,
6. за потребе основне школе и забавишта, за културу и спорт,
7. за функционисаје ДВД Утрине,
8. за помоћ социјално угрожених лица,
9. за реализација програма МСД и функционисање струћне службе МЗ.
III. НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТЕРИЈИНО:
1. за изградња и одржавања водоводне мреже и бушење новог бунара,
2. за одржавање и изградња ком. објеката,путева, тротоара, земљиш.путева и улепш.нас.места,
3. за одржавање и изградња јавних грађевина, дом здравља,дом омладине и цркве,
4. за потребе основне школе, одржавање културних и спортских манифестација,
5. за одржавање уличне расвете,
6. за помоћ социјално угрожених лица,
7. за реализација програма МСД и функционисање стручне службе МЗ.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се за време од 01.јануара 2006.године до 31.децембра 2012.године.
Члан 3.
Укупна средства која ће се прикупити самодоприносом износе 14.000.000,00 динара.
Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу и у радној снази.
Укупан износ планираних средстава износи 14.000.000,00 динара.
Члан 5.
Основицу самодоприноса у новцу чине зараде (плате) запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана
Самодопринос у новцу се обрачунава на основицу одговарајућих примања и прихода утврдене у складу са прописима
којима се уређује опорезивање одговарајућих прихода по умањену плаћених пореза и доприноса.

Члан 6.
Самодопринос се не уводи на примања која се према одредбама Закона којим се уређује порез на доходак грађана
изузимају од опорезивања.
Самодопринос не плаћају лица којима је признато право на сталну новчану помоћ путем Центра за социјални рад, на
основу Решења тог Центра.
У погледу осталих ослобађања обавеза плаћања самодоприноса примењују се одредбе Закона којим се уређује порез на
доходак градана.
Члан 7.
Обвезници самодоприноса у новцу су грађани који имају пребивалисте на подручју МЗ Утрине (насељених места Утрине,
Оборњача и Стеријино).
Грађани плаћају самодопринос у новцу на:
-зараде (плате) и друга лична примања …................................................................................................ по стопи од 3 %
-приходе од самосталне делатности и вршења инелектуалних услуга ….............................................. по стопи од 3 %
-за нето примања по уговор о делу …....................................................................................................... по стопи од 3 %
-приходе од пољопривреде и шумарства,- годишње у противредности од 20 кг/ ха пшенице прве класе на бази
откупне цене, утврдене одлуком надлежних органа РС.
Обвезници самодоприноса у радној снази су пунолетни и радно способни грађани чије је пребивалиште на подручју МЗ
Утрине (насељених места Утрине, Оборњача и Стеријино), а у чијем породичном домаћинству нема обвезника
самодоприноса у новцу.
Самодопринос у раду утврђује се у вредности једне наднице годишње, по пунолетном и радно способном члану
домаћинства, с тим да њену конкретну висину одређује Савет МЗ у периоду када се радови извршавају.
У случају када то обвезник жели или избегава да испуни своју обавезу у раду, та обавеза се замењује обавезом плаћања
новчане накнаде у висини наднице утврђене сагласно одредбама претходног става.
Члан 8.
Средства самодоприноса користиће се са основном наменом самодоприноса утврђеном чланом 1. ове Одлуке.
Проценат уцешћа за поједине намене из члана 1. ове Одлуке као и приоритет улагања од укупно остварених средстава
самодоприноса у износу од 14.000.000,00 динара утврдује се према следећем:
% учешћа
у укупним средствима

НАМЕНА

Износ у дин

I. ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО УТРИНЕ:
1.одржав. и изград.ком.обј.путева,тротоара
улепш.насељеног места

земљиш.пут.и

18,00%

1.254.960,00

2.изград.и одрж.водов.мреже и буш.новог бунара

15,00%

1.045.800,00

3.одржавање уличне расвете

10,00%

697.000,00

4.за потребе ос.школе и забавишта,за култ. и спорт

16,00%

1.115.520,00

5.за потребе жупног уреда

5,00%

348.600,00

6.функц.добровољ.ватро.друштва Утрине

15,00%

1.045.800,00

7.одрж.и изгр.јавних грађ. гробље и дом здравља

5,00%

348.600,00

8.за помоћ соц.угрожених лица

2,00%

139.440,00

9.реал.прог.МСД и функ.стручне службе МЗ

14,00%

976.080,00

1.изград.и одрж.водов.мреж.и буш.новог бунара

25,00%

1.109.500,00

2.одржавање уличне расвете

10,00%

443.800,00

3.одрж. и изгр.ком.обј.путева , тротоара, земљиш.пут. и улепш.
насељеног места

30,00%

1.331.400,00

4.одрж.и изгр.јавних грађ.гробља,дом здравља и старог млина

3,00%

133.140,00

5.за жупни уред

5,00%

221.900,00

6.за потребе ос.школе и забавишта,за култ.и спорт

6,00%

266.280,00

II. ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ОБОРЊАЧА:

7.за функционисање ДВД Утрине

5,00%

221.900,00

8.за помоћ соц.угрож.лица

2,00%

88.760,00

9.реал.прог.МСД и функ. Стручне службе МЗ

14,00%

621.320,00

30,00%

777.000,00

15,00%

388.500,00

3.одрж.и изгр.јавних грађ.дом здравља, дом омладине и цркве

15,00%

388.500,00

4.за потребе ос.школе,одрж.кул.и спорт.манифест.

14,00%

362.600,00

5.одржавање уличне расвете

10,00%

259.000,00

6.за помоћ соц.угрожених лица

2,00%

51.800,00

7.реал.прог.МСД и функ.стручне службе МЗ

14,00%

362.600,00

III. ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СТЕРИЈИНО:
1.изгр.и одрж.водов.мреж. и буш.новог бунара
2.одрж.и изгр.ком.објек.путева,тротоара,
улепш.насељеног места

земљишних

пут.и

Проценат уцешћа за поједине намене као и приоритет улагања средстава самодоприноса утврђен претходним ставом ове
Одлуке може се мењати Одлуком Савета МЗ у случају да је реализација програмских садржаја условљена техничким,
технолошким разлозима, законским прописима или другим објективним разлозима.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала примања, - у случају када се обрачун врши по систему пореза по
одбитку, врше исплатиоци тих примања, истовремено са њиховом исплатом.
Разрез, наплату и принудну наплату месног самодоприноса на приходе од пољопривреде и шумарства као и на приходе од
самосталне делатности врши надлежна организациона јединица пореске управе.
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 10.
Средства самодоприноса за финансирање намена предвиђених у члану 1. ове Одлуке воде се на посебном рачуну МЗ код
пословних банака.
Неутрошена средства из претходног самодоприноса преносе се и користиће се са основном наменом самодоприноса
утврденом чланом 1.ове Одлуке.
Члан 11.
О утрошку средстава самодоприноса одлучује Савет МЗ.
Наредбодавац за пренос и утрошак средстава је Секретар МЗ.
Члан 12.
Савет МЗ обавља следеће послове у вези самодоприноса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

стара се о реализацији програма самодоприноса,
одређује инвеститоре за објекте,
удружује средства са другим заинтересованим субјектима ради реализације програма,
доноси планове у вези реализације програма,
одлучује код које ће банке депоновати средства,
подноси, најмање једном годишње, извештај зборовима грађа МЗ о реализацији
самодоприноса и о наменском коришћењу средстава,
обавља и друге послове неопходне за реализацију програма самодоприноса.

Члан 13.
Привремено расположива средства самодоприноса на рачуну МЗ могу се краткорочно пласирати код банака или других
финансијских организација закључивањем уговора о кредиту и куповини краткорочних хартија од вредности.
Уговор из става 1. овог члана у име МЗ закључује председник Савета МЗ на основу одлуке Савета МЗ.
Уговором о кредиту из става 1. овог члана не могу се утврдити услови пласмана неповољнији од услова на тржсту новца и
краткорочних хартија од вердности.
Члан 14.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са законом.

Члан 15.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из цлана 2. ове Одлуке престаје обавеза плаћања самодоприноса.
Члан 16.
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 Републицког 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 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Ада».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УТРИНЕ
Број: 179/05
Ада, 23. новембра 2005. године
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ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ,
Берзе Тибор с.р.

