СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС

БРОЈ 4 ВРБАС 09. ЈУЛ 2002. ГОДИНА XXXVIII
54.
На основу члана 87, 88, 90. и 91. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије» број 9/2002), члана 65. Статута општине Врбас («Службени
лист општине Врбас» број 7/99), и члана 25. Статута Месне заједнице Равно Село
(«Сл.лист општине Врбас» број 4/2000), на седници Савета месне заједнице Равно Село
одржаној 09. јула 2002. године, проглашена је

О Д Л У К А
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
РАВНО СЕЛО ЗА ПЕРИОД ОД 01.ЈУНА 2002. ГОДИНЕ ДО
31.МАЈА 2007.ГОДИНЕ
Члан 1.
Ради наменског задовољавања одређених заједничких интереса и потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје насељеног места Равно Село.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
- комуналне инвестициије (водовод, објекти физичке културе, месног
гробља, путеви, тротоари и пројекат канализације).... 48%
- за одржавање уличне расвете ..................................................... 6%
- за рад хигијеничарске службе ..................................................... 4%
- за одржавање Дома културе и рад секција................................. 8%
- за редовну делатност физичке културе ......................................10%
- за редовну делатност ДВД-а ........................................................ 3%
- за редовну делатност СИР-а ....................................................... 2%
- за одржавање споменика културе - црква ................................. 3%
- за опремање предшколске установе .......................................... 2%
- за трошкове опремања фискултурне сале и набавку
фискултурних средстава и учила за основну школу...................4%
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за трошкове месне заједнице за реализцију програма
месног самодоприноса .............................................................. 10%
Члан 3.

Прилив средстава самодоприноса од обвезника из радног односа на нето зараде
од 3%, од пензионера 2%, од самосталних делатности 3%, и на катастарски приход од
пољопривредника 20% биће следећи:
-

године 2002 од 05. до 12.месеца.....................1.050.000,00 динара
године 2003...................................................... 1.980.000,00 динара
године 2004...................................................... 2.178.000,00 динара
године 2005...................................................... 2.395.800,00 дианра
године 2006...................................................... 2.635.300,00 динара
године 2007 до 06 месеца.............................. 1.098.000,00 динара.

Укупан планирани прилив средстава самодоприноса износи 11.337.100,00 динара.
Уколико се оствари износ већи од износа који је одлуком одређен, враћање
средстава вршиће се Одлуком Савета месне заједнице.
Члан 4.
Новчана средства самодоприноса воде се на посебном рачуну.
Средства самодоприноса могу се користити само у оквиру предвиђених намена из
члана 2. ове Одлуке а према програму који утврди Савет Месне заједнице за сваку
годину унапред.
Члан 5.
У циљу бржег и ефикаснијег решавања програмских задатака и планираних
намена средстава самодоприноса могу се међусобно удруживати са средствима других
субјеката намењених за реализацију програма.
Промене намена утврђених овом Одлуком могу се вршити само ако се грађани о
томе изјасне по поступку по коме је самодопринос уведен.
Члан 6.
Ради реализације програма самодоприноса сваке године доноси се финансијски
план и завршни рачун.
Финансијским планом се утврђује висина годишњег усмеравања средстава
самодоприноса у оквиру намена утврђених овом Одлуком, с тим да се глобалне намене
из ове Одлуке не наруше у периоду од пет година.
Финансијски план и завршни рачун доноси Савет месне заједнице о којима
информише грађане.
Савет месне заједнице је дужан да обавештава грађане о утрошку средстава
самодоприноса најмање једанпут годишње.
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Члан 7.
Самодопринос се уводи на време од пет година и то од: 01.06.2002. године до
31.05.2007. године.
Члан 8.
Самодопринос се уводи у новцу и обрачунаваће се на основице прописане
Законом по следећим стопама:
- на месечни износ прихода по основу зарада..............................3%
- на лична примања по Уговору о делу, примања на основу грађевинскоправног односа, хонорара и ауторских права .....3%
- на лична примања од пензија ......................................................2%
- на лична примања лица која се баве самосталном занатском или другом
привредном делатношћу..................................................3%
- на утврђени годишњи катастарски приход од пољопривредне
делатности..................................................................................... 20%
Члан 9.
Самодопринос плаћају грађани чије је пребивалиште на подручју односно
територији на којој је самодопринос уведен.
Члан 10.
Обрачун самодоприноса врше сви исплатиоци зарада и других личних примања
као и исплатиоци пензија. На приходе остварене од пољопривреде, односно катастарски
приход и приход грађана који обављају смосталну делатност, обрачун ће вршити
надлежни орган који врши обрачун пореза и доприноса.
Члан 11.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на зараде и друга лична примања која
имају карактер зарада су истоветни са моментом исплата зарада и личних примања.
Рокови за обрачун и уплату самодоприноса на пензије су истоветни са моментом исплате
пензија. Рокови за обрачун и исплату самодоприноса на приход од грађана од
пољопривреде и на приход од обављања самосталних делатности су исти као и за
обрачун пореза на доходак.
Члан 12.
Надзор наменског утрошка средстава самодоприноса врше грађани путем
разматрања извештаја о утрошку средстава смодоприноса.
Члан 13.
Самодопринос се не уводи и не плаћа на приходе и зараде који су изузети
Законом и другим законским прописима.
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Члан 14.
Стручне, административне и друге послове у вези самодоприноса обавља стручна
служба радне заједнице Месне заједнице.
Служба Месне заједнице ће свим исплатиоцима самоприноса доставити извод ове
Одлуке.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Врбас», а примењиваће се од 01.јуна 2002. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 46/2002
Дана: 09. јула 2002. године
ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
Светозар Јелић,с.р.
55.
Исправка по извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у
"Службеном листу општине Врбас" број 3/2002. од 21. јуна 2002. године поткрала
грешка па се даје следећа
ИСПРАВКА

Секретар Скупштине општине,
Предраг Живановић
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ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО РАВНО СЕЛО ЗА ПЕРИОД ОД
01.ЈУНА 2002. ГОДИНЕ ДО 31.МАЈА 2007.ГОДИНЕ
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