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Година 21. Нова Црња 20.07.2011.године Број:

Република Србија -  АПВ 
Општина Нова Црња 
-Скупштина општине- 
Број: II-06-7/11-1 
Дана: 20.07.2010.године

39.На основу члана 25. став 3.
Закона о референдуму и народној 
иницијативи (''Сл. гласник РС'', бр. 48/94 и 
11/98), члана 24. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“ број 62/2006), члана 32. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС“ број 129/200?) и члана 27. Статута 
Општине Нова Црња (''Службени лист 
општине Нова Црња'', бр. 9/2008), на основу 
Извештаја о резултатима спроведеног 
гласања Комисије за спровођење 
референдума за увођење самодоприноса, 
Скупштина општине Нова Црња, на 
седници одржаној дана 20.07.2010 .године, 
донелаје

ОДЛУКУ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О 

УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА

Члан1.
ПРОГЛАШАВА СЕ донетом 

Одлука о увођењу самодоприноса на 
територији МЗ Војвода Степа, за период од
01.августа 2011. године до 31.јула 2016. 
године.

Члан 2.
Одлука се сматра донетом даном 

одржавања референдума : 08.-10.06.2010. 
године.

Члан 3.

Председник СО 
Милорад Васиљевић

40.На основу члана 23. Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ број 62/2006), и 
члана 27. Статута Општине Нова Црња 
(''Службени лист општине Нова Црња'', бр. 
9/2008), грађани МЗ Војвода Степа, на 
референдуму одржаном од 08.07. -  
10.07.2011 .године, донели су следећу

ОДЛУКУ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
ВОЈВОДА СТЕПА

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких 

потреба и интереса грађана Месне 
заједнице Војвода Степа, уводи се 
самодопринос у новцу за:

1. финансирање редовне 
делатности Месне заједнице

2. одржавање уличне расвете
3. одржавање сеоског гробља и 

осталих јавних површина у селу
4. одржавање сеоске каналске 

мреже
5. финансирање -  дотације за 

институције школства, културе 
и спорта

6. финансирање друштава без 
сопствених извора прихода

7. друге активности и потребе у 
складу са програмом.

Начин коришћења и трошења 
средстава самодоприноса за утврђене 
намене из предходног става,као и обим и 
приоритет његовог коришћења,утврђује 
Савет Месне заједнице Војвода Степа.
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Члан 2.
Месни самодопринос за МЗ Војвода 

Степа уводи се за временски период од 
01.август 2011. године до 31.јула 2016. 
године, на територији Месне заједнице 
Војвода Степа.

Члан 3.
Укупан износ самодоприноса за цео 

период за који се самодопринос уводи, 
износи 17.500.000,00 динара.

Ако се остваре средства од 
самодоприноса изнад или испод 
планираних,Савет Месне заједнице ће 
вршити корекције намена предвиђених 
чланом 1.ове Одлуке.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим 

стопама:
- 4% на нето зараде из радног односа
- 4% од самосталног обављања 

привредне и професионалне 
делатности, ауторских права, 
патената и техничких унапређења и 
од зараде од привремене и 
професионалне делатности од 
сваког појединачно оствареног 
бруто прихода

- 30 килограма пшенице прве класе 
по катастарском јутру, прерачунато 
и динарској противвредности за 
земљораднике

Члан 5.
Обвезници плаћања самодоприноса 

су сви радни људи и грађани, 
пољопривредна и друга домаћинства 
,као и правна и физичка лица чије је 
пребивалиште на подручју Месне 
заједнице Војвода Степа и она правна и 
физичка лица која немају пребивалиште 
на територији Месне заједнице Војвода 
Степа али на том подручју имају 
непокретну имовину .

Члан 6.
Основицу за обрачун 

самодоприноса чине зараде (плате) 
запослених, приходи од пољопривреде 
и шумарства и приходи од самосталне

делатности, на које се плаћа порез на 
доходак граћана у складу са законом 
који уређује порез на доходак грађана 
односно вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 7.
У погледу начина утврђивања 

самодоприноса, обрачунавања 
застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог што није 
посебно уређено овом одлуком, 
примењиваће се одредбе закона којим се 
уређује порески поступак и пореска 
администрациј а.

Члан 8.
Грађани остварују надзор над 

наплатом и употребом средстава преко 
финансијког плана и завршног рачуна 
Месне заједнице Војвода Степа.

Члан 9.
Од обавезе плаћања самодоприноса 

ослобађају се пензије и инвалиднине као и 
примања и имовина који су Законом о 
порезу на доходак грађана (''Сл. гласник 
РС'', бр. 24/01), изузети од опорезивања.

Пензионери могу самостално 
уплаћивати самодопринос по основу 
пензија остварених у земљи и 
иностранству, на основу писане изјаве.

Члан 10.
За остваривање програма 

коришћења средстава самодоприноса, 
одговоран је Савет Месне заједнице 
Војвода Степа.

Члан 11.
Савет Месне заједнице Војвода 

Степа дужан је да сваких 6 месеци 
информише грађане о остварењу и утрошку 
средстава самодоприноса.

Наредбодавац исплате из средстава 
самодоприноса је председник Савета МЗ 
Војвода Степа.

Члан 12.
Одлуку о увођењу самодоприноса 

доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју МЗ Војвода 
Степа, као и грађани који немају
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пребивалиште и изборно право на подручју 
МЗ Војвода Степа, ако на подручју МЗ

Црња за 2010.годину,под бројем 6/51 од 
20.06.2011.године.

Војвода Степа имају непокретну имовину а
средствима из самодоприноса се Члан 2.
побољшавају услови за коришћење те
имовине. Ова одлука ступа на снагу даном

Члан 13. објављивања у „Службеном листу општине
У случају да се утврђени износ Нова Црња“.

самодоприноса у члану 3. предлога Одлуке, 
наплати пре истека рока увођења
самодоприноса, орган надлежан за Председник СО
остваривање програма коришћења Милорад Васиљевић
средстава ће својом Одлуком обуставити 
даљу наплату самодоприноса.

Члан 14.
Одлуку о увођењу месног 

самодоприноса у Месној заједници Војвода 
Степа објавити у ''Службеном листу 
општине Нова Црња'' након спроведеног 
поступка референдума.

Члан 15.
Предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса на територији Месне 
заједнице Војвода Степа ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Нова Црња“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 
-Скупштина општине-
Број: II-06-7/11-2 
Дана: 20.07.2011.год.

41.На основу члана 79. и 92. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бој 54/09, 73/10 и 101/10), и члана 
41.Статута општине Нова Црња,
(„Службени лист општине Нова Црња“број 
9/2008), Скупштина општине Нова Црња, 
на седници одржаној дана 20.07.2011. 
године, донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

У с в а ј а с е Извештај независног 
ревизора о обављеној ревизији нацрта 
завршног рачуна буџета општине Нова
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