СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XXXIX – Број 1.

ТЕМЕРИН 16. ЈАНУАР 2006.

Примерак 30,00 динара

1.
На основу члана 7. Одлуке о облику и начину изјашњавања грађана Месне
заједнице Сириг за увођење самодоприноса (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 14/2005) и члана 14. став 1. алинеја 9. Статута Месне заједнице Сириг,
Савет Месне заједнице Сириг је на основу резултата изјашњавања грађана уз
потпис о увођењу самодоприноса на 1. седници одржаној дана 14.01.2006. године,
донео

ЗАКЉУЧАК
О ПРОГЛАШАВАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

Проглашава се Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Сириг, коју су донели грађани Месне заједнице Сириг личним
изјашњавањем уз потпис у времену од 09.01. до 14. 01. 2006. године.
Акт о проглашавању Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Сириг се доставља Служби Скупштине општине Темерин, ради
објављивања донете Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Сириг за период од 01.02.2006. до 31.01.2011. године у ''Службеном листу општине
Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
БРОЈ: 3/06
ДАНА: 14.01.2006. ГОДИНЕ
СИРИГ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

Бранко Трбојевић, с.р.
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2.
На основу члана 90. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004)
Грађани Месне заједнице Сириг у времену од 09.01. до 14.01.2006.
године, путем личног изјашњавања уз потпис, донели су

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СИРИГ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана према Програму
намене самодоприноса Месне заједнице Сириг, уводи се самодопринос за
подручје Месне заједнице Сириг (у даљем тексту: Месна заједница).
Самодопринос за подручје Месне заједнице уводи се за период од
01.02.2006. године до 31.01.2011. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 15.600.000,оо
динара.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
1. Изградња канализације.............................................. 4.680.000,оо дин. 30%
2. Изградња,оправка и одржавање
тротоара и путева у насељу....................................... 1.560.000,оо дин 10%
3. Одржавање и осавремењавање
јавне расвете............................................................... 1.248.000,оо дин. 8%
4. Изградње и одржавање ком.објеката
и објеката Месне заједнице........................................4.680.000,оо дин. 30%
5. Помоћ културним, спортским, друшт.
и грађанским удружењима......................................... 1.248.000,оо дин. 8%
6. Финансирање стручне службе и
материјалних трошкова............................................. 2.148.000,оо дин 14%
УКУПНО: 15.600.000,00 ДИН.

Утрошак средстава за финансирање изградње канализације одобрава
Савет Месне заједнице, уз комплетну грађевинску документацију и одабраног
извођача.
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Члан 4.
Oбавезе овог месног самодоприноса се обрачунају и наплаћују по
следећим стопама:
1. 3% (три) на нето зараде, односно плате из радног односа, као и на нето
зараде по основу повременог и привременог обављања послова, као и на
остала примања, која имају карактер личних примања, односно прихода,
као и на приход од самосталних делатности,
2. на приходе од пољопривредних делатности по стопи од 10% (десет) од
основице за разрез пореза и доприноса.
Члан 5.
Обвезници самодопириноса су грађани чије је пребивалиште на подручју
Месне заједнице, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице, ако поседују непокретну имовину на подручју Месне
заједнице, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те
имовине.
Непокретна имовина из претходног става овог члана не односи се на
пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја.
За грађане који немају пребивалиште, а поседују непокретну имовину на
подручју Месне заједнице, самодопринос се утврђује само на приход од
имовине, односно имовинских права и вредности имовине и то 0,5% од
вредности имовине, односно 0,5% прихода од имовине за грађане који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Сириг, ако на
подручју Месне заједнице имају непокретну имовину, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 6.
Самодопринос се не уводи на примања и имовину која су према
одредбама закона којим се уређује порез на доходак грађана, изузети од
опорезивања.
Члан 7.
Обрачун и наплату самодоприноса на зараде и остала лична примања
врши исплатилац тих примања, истовремено са њиховом исплатом.
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Члан 8.
Утврђивање и наплату самодоприноса на приходе од самосталних
делатности и на приходе од пољопривреде врши Пореска управа, Филијала
Темерин.
За вршење послова из става 1. овог члана закључује се Уговор о
пружању услуга између овлашћених представника Месне заједнице и Пореске
управе, филијала Темерин.
Члан 9.
У погледу принудне наплате, казни, камате повраћаја и застарелости
самодоприноса, примењује се одредба закона којим се уређује порез на
доходак грађана.
Члан 10.
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом
Месне заједнице.
Средства самодоприноса за финансирање намена предвиђених у члану
3. ове Одлуке, воде се на рачуну Месне заједнице.
Наредбодавац за коришћење средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице..
Савет Месне заједнице дужан је да се стара око прикупљања и наменског
коришћења средстава самодоприноса.
Члан 11.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са
одредбама Закона о књиговодству, а исту ће водити служба која врши
књиговодствене послове за Месну заједницу.
Члан 12.
Надзор над трошењем средстава самодоприноса од стране грађана
вршиће се на тај начин, што ће Савет Месне заједнице два пута годишње
поднети извештај, и то путем Збора грађана и преко средстава јавног
информисања.
Савет Месне заједнице ће подносити, током периода наплаћивања
самодоприноса полугодишњи и годишњи извештај Скупштини општине о
убирању и трошењу средстава самодоприноса.
Остварењем укупног износа средстава која се прикупљају за
самодопринос пре истека времена самодоприноса, самодопринос се
обуставља.
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Члан 13.
О Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице ће се изјаснити грађани на начин и у време утврђен посебном
одлуком Скупштине општине Темерин.
Члан 14.
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
се
сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана који
имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице и грађана из
члана 5. Предлога ове одлуке.
Члан 15.
Донету Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
ће прогласити Савет Месне заједнице и Одлука ће се објавити у ''Службеном
листу општине Темерин'' и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
БРОЈ: 3/06
ДАНА: 14.01.2006. ГОДИНЕ
СИРИГ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Бранко Трбојевић, с.р.
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САДРЖАЈ

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

1.

ЗАКЉУЧАК
О ПРОГЛАШАВАЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СИРИГ

1

2.

ОДЛУКА
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СИРИГ

2

* *

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине
општине Темерин
Годишња претплата: 300,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За "Службени лист општине Темерин"
Телефон број: 021/ 843-888

