
П Р Е Д Л О Г  
 

На основу члана 75. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014) 
чланова од 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'' бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15)  чланова од 35. до 45. и 77. Статута општине Чока (,,Службени лист 
општине Чока''  бр. 3/11-пречишћени текст ) и по предлогу  Савета Месне заједнице Остојићево, 
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана      --------------------2016. године  донела је  

 
  ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е 

 О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  
НА  ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТОЈИЋЕВО 

 

Члан 1. 
За задовољавање потреба грађана на подручју Месне заједнице Остојићево уводи се 

самодопринос за реализацију Програма Месне заједнице и то : 
1. Изградња инфраструктуре                                                    
2. Tекуће и  инвестиционо одржавање                                            
3. Учешће у изради пројеката                                                              
4. Култура                                                                                             
5. Спорт                                          
6. Образовање,здравство, социјална заштита                               
7. Месне организације и удружења                                        
8. Стручна служба Месне заједнице                                               
9. Непланирани трошкови                                                                

Члан 2. 
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду  почев од 01.07. 2016. године до 

30.06.2026.године. 
Члан 3. 

Укупан износ средстава која ће се прикупити самодоприносом износи  40.000.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
Самодопринос се може изразити у новцу.  

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

Остојићево, као и лице које има имовину, а нема пребивалиште на подручју МЗ Остојићево  
 - Који остварује зараду (плату) као запослени, имају приходе од пољопривреде и шумарства, на 
приход од имовине и имовинских права, на приходе остварене од ауторских права, права сродних 
ауторском праву и праву ундустријске својине, на приходе од игара на срећу, на лична примања по основу 
уговора о привременим и повременим пословима, на приходе од права на патенте и техничка 
унапређења, на приходе које грађани остварују обављањем занатских и других прифесионалних 
делатности, на приходе од издавања  у закуп стамбеног и пословног простора и све друге приходе од 
рада или имовине који подлежу плаћању пореза у складу са законом који уређује порез на доходак 
грађана, остварују  пензију.  
 

Члан 6. 
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом  изузети од 

опорезивања. 
           Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензије на основу писане 
изјаве, након спроведеног референдума. 
 
 

Члан 7. 
Обвезници самодоприноса плаћају самодопринос у новцу по следећим стопама: 
 
- 2 % на нето зараде запослених радника на неодређено и одређено време, на приход од 
пољопривреде и шумарства, на приход од имовине и  имовинских права и вредности имовине, 
на приходе остварене од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске 
својине, на приходе од игара на срећу,  на лична примања по Уговору о привременим и 



повременим пословима, на приходе од права на патенте и техничка унапређења, на приходе 
које грађани остварују обављањем занатских и других професионалних делатности, на приходе 
од издавања у закуп стамбеног и пословног простора и све друге приходе (од рада) или 
имовине који подлежу плаћању пореза, у смислу Закона о порезу на доходак грађана који по 
својој природи чине доходак физичког лица; 
- 20% на катастарски приход од пољопривреде и шумарства, на годишњем нивоу; 
- 2 %   на приход од капитала, дивиденди и удела у добити, а на основу Закона о порезу на 
доходак грађана; 
 
- 1 %   на пензије оних пензионера који дају посебну писмену изјаву да желе да плаћају месни 
самодопринос након спроведеног референдума . 

 
Члан 8. 

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. 
 Самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства (тј на катастарски приход), на приходе 
од самосталне делатности и на вредност имовине утврђује и наплаћује општинска управа општине Чока и 
по захтеву преноси на рачун МЗ Остојићево. 
 Списак грађана, који немају пребивалиште, а поседују непокретну имовину на подручју Месне 
заједнице  Остојићево се доставља Општинској управи са тачним подацима о власнику и некретнини. 
 Обрачун и наплата добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања 
приликом њиховог обрачуна, а на основу достављене посебне писмене изјаве. 
 

Члан 9. 
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују 
одредбе Закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 10. 
Средства самодоприноса користиће се за основне намене утврђене чланом 1. ове Одлуке у 

следећим процентуалним сразмерама : 
 

НАМЕНА – ПРОГРАМ                                          %                     ИЗНОС (дин.) 
1. Изградња инфраструктуре                                                    10%                   4.000.000,00 
2. Tекуће и  инвестиционо одржавање                                             15%                   6.000.000,00 
3. Учешће у Изради пројекта                                                               3%                   1.200.000,00   
4. Култура                                                                                              7%                   2.800.000,00 
5. Спорт                                           15%                   6.000.000,00 
6. Образовање,здравство, социјална заштита                                10%                    4.000.000,00 
7. Месне организације и удружења                                         10%                    4.000.000,00 
8. Стручна служба Месне заједнице                                                25%                  10.000.000,00 
9. Непланирани трошкови                                                                   5%                    2.000.000,00 

Члан 11. 
 Новчана средства која се прикупљају  на основу одлуке о самодоприносу су строго наменског 
карактера и представљају приход буџета Општине Чоке. Савет Месне заједнице мора да води рачуна о 
утврђеним приоритетима. 
 О утрошку средстава самодоприноса одлучује Председник Општине, на основу предлога Савета 
Месне заједнице.  

Члан 12. 
 Средства која се остваре изнад износа, који је Одлуком одређен, усклађује се ребалансом 
финансисјког плана. 

Члан 13. 
 Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са законом. 
 

Члан 14. 
 Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из члана 2. ове Одлуке престаје обавеза 
плаћања самодоприноса. 



Члан 15. 
 Грађани Месне заједнице Остојићево једном годишње се обавештавају о реализацији програма 
самодоприноса путем зборова грађана или путем средстава јавног информисања. 
 

Члан 16. 
 Овај  Предлог Одлуке ступа на снагу по спроведеном референдуму, који ће се спровести од од 
15.05.2016.године до 25.05.2016.године у времену од 08,00 до 16,00 часова, ако се за њу определи 
50% плус један грађанин, који има бирачко право и уписан је бирачки списак општине Чока са 
пребивалиштем  на подручју МЗ Остојићево. 
 
 

Члан 17. 
 Овај  Предлог Одлуке  ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока'' и  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  -  АП ВОЈВОДИНА         Председница Скупштине општине 
ОПШТИНА ЧОКА          Мирјана  Марјанов                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА                      
Број:                
Дана:   
Ч  О  К  А 
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