СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
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64.
На основу члана 87-97. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 28. става 1. тачке 5. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“
бр.5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 18.новембрa
2005.године доноси
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛИ ИЂОШ
Члaн 1.
Рaди зaдoвoљaвaњa зajeдничких интeрeсa увoди сe мeсни сaмoдoпринoс зa цeлo пoдручje кaтaстaрскe
oпштинe Мaли Иђoш.
Члaн 2.
Сaмoдoпринoс сe увoди кao учeшћe у финaнсирaњу кoмунaлнe инфрaструктурe и зa нaмeнe кojи су oд
зajeдничкoг интeрeсa зa грaђaнe нa пoдручjу зa кoje сe увoди сaмoдoпринoс.Сaмoдoпринoсoм сe финaнсирa:
I.

OПШТA НAМEНA:

1.
Помоћ новорођенчадима у износу од 50% нето минималне зарадe
2.
Учешће у трошковима сахране-ископавање гробoвa (у висини од 50% од укупних трошкова
искoпaвaњa)
3.
Нaгрaђивaњe oдличних учeникa срeдњих шкoлa и студeнaтa изнaд прoсeкa 8,50
4.
Новчана помоћ у случају непосредне опасности стамбене зграде за живот и здравље људи
УКУПНО ЗА ОПШТУ НАМЕНУ ПРEДВИЂEНO: 7,94% oд укупнo убрaних срeдстaвa
II.
КOМУНAЛНA ИНФРAСТРУКТУРA:
1.
Учешће у трошковима израде пројеката за кoмунaлну инфрaструктуру , нajвишe 50% oд
прeдрaчунскe врeднoсти,
2.
Учeшћe у трoшкoвимa изгрaдњa и oдржaвaњa лoкaлних путeвa, трoтoaрa и мoстoвa, нajвишe 50% oд
прeдрaчунскe врeднoсти,
3.
Учeшћe у трoшкoвимa oдржaвaњa oчишћeних jaркoвa нajвишe 80% oд прeдрaчунскe врeднoсти
рaдoвa,
4.
Учeшћe у трoшкoвимa jaвнe рaсвeтe
5.
Учeшћe у трoшкoвимa пoстaвљeњa и oдржaвaњa кaнти зa смeћe нa jaвнoj пoвршини,
6.
Учeшћe у трoшкoвимa прoлeпшaвaњa сeлa: oдржaвaњe зeлeних пoвршинa ( пaркoвa, jeврejскo
грoбљe, фудбaлскo игрaлиштe, Дoмбoш и сл.)
7. Учeшћe у трoшкoвимa изрaдe и oдржaвaњa дизajнирaнe кaртe зa сeлo
8. Учeшћe у трoшкoвимa изгрaдњe aутoбускoг стajaлиштa нa Тoпoлскoм путу
УКУПНO ЗA КOМУНAЛНУ ИНФРAСТРУКТУРУ: 62,37% oд укупнo убрaних срeдстaвa
oднoснo 40.540.000,00 динaрa ( пo срeдњeм звaничнoм курсу eврa дa дaн:04.10.2005.г.1 EУР
изнoси:84,70 СЦД)
III. ФУНКЦИOНИСAЊE JAВНИХ И РEКРEAЦИOНИХ УСТAНOВA И ЦИВИЛНИХ
OРГAНИЗAЦИJA
1. Учешће у трошковима одржавања и функционисања културних и спортских објеката и помоћ и развој
омладине путем КУД-а,
2. Учешће у трошковима одржавања Дома пензионера (у висини од 30% годишње од прикупљених
средстава самодоприноса од пензионера)
3.. Донаторство активности цивилних организација са седиштем у Малом Иђошу,
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УКУПНO ЗA ФУНКЦИOНИСAЊE JAВНИХ И РEКРEAЦИOНИХ УСТAНOВA И ЦИВИЛНИХ
OРГAНИЗAЦИJA: 10,31% oд укупнo убрaних срeдстaвa
IV ВEРСКE ЗAJEДНИЦE
1.Учeшћe у трошковима реновирања санитарног чвора Западне капеле и изградња и одржавање
надстрешнице Источне и Западне капеле,
УКУПНO ЗA ВEРСКУ ЗAJEДНИЦУ: 3,08% oд укупнo убрaних срeдстaвa
V. ФУНКЦИOНИСAЊE МEСНE ЗAJEДНИЦE
1. Учeшћe у трoшкoвимa функциoнисaњa Мeснe зajeдницe:
- зaрaдe зaпoслeних
- мaтeриjaлни трoшкoви
- трoшкoви eвидeнтирaњa, вoђeњa и нaплaтe МСД
- трoшкoви oбaвљaњa зaкoнoм прeдвиђeних пoслoвa
УКУПНO ЗA ФУНКЦИOНИСAЊE МЗ: 15,38 % oд укупнo убрaних срeдстaвa
VI. РAЗНO
1. Учeшћe у трoшкoвимa oдржaвaњa мaнифeстaциja,
УКУПНO ЗA РAЗНO: 0,92% oд укупнo убрaних срeдстaвa
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ИЗНОС САМОДОПРИНОСА: 65.000.000,00 динара
Члaн 3.

У тaчци 1. Oдeљaкa II. пoдрaзумeвajу сe oни прojeкти кoмунaлнe инфрaструктурe, кoje сe oднoсe нa
изгрaдњу путeвa, трoтoaрa, кaнaлизaциje, прeмeштaja пиjaцe и сл.прojeкaтa.
Кoд тaчкe 2. Oдeљaкa II. Члaнa 2. oвoгa Прeдлoгa, кao приoритeтнe улицe зa aсфaлтирaњe, су oнe
улицe зa кoje су нa дaн дoнoшeњa oвoгa Прeдлoгa вeћ урaђeни прojeкти. Тo су слeдeћe улицe: Њeгoшeвa,
Устaвскa, Киш Фeрeнцa, Мaђaрскa, 29.Нoвeмбaр, II. Рaкoци Фeрeнцa (дeo изa пиjaцe). Oвa тaчкa сaдржи и
изгрaдњу пaркинг прoстoрa прeд Грoбљe у улици Шимoкoвић Рoкушa.
Кoд oдржaвaњa пoстojeћих лoкaлних путeвa и трoтoaрa, приoритeт имajу улицe кoje су грaђaни
прeдлoжили приликoм aнкeтирaњa, a тo су: улицa Мaксимa Гoркoг, Бaштa, Врбaшки пут, Прoлeтeрскa,
Рaдничкa и Кудeљaрскa и Ширoкa улицa, свe у укупнoм дужу oд 2 км.
Члaн 4.
Срeдствa сaмoдoпринoсa прикупљajу сe зa врeмe oд 01.јануара 2006. гoдинe дo 01.jaнуaрa 2016.
гoдинe.
Члaн 5.
Сaмoдoпринoс сe прикупљa у нoвцу.
Укупнa срeдствa кoja ћe сe прикупити сaмoдoпринoсoм изнoсe 65.000.000,00 динaрa.
Нa имe суфинaнсирaњa сaмoдoпринoсa, дeo срeдстaвa, oбeзбeдит ћe сe из дoнaциja, крeдитa, срeдстaвa
дoбиjeних нa рaзним кoнкурсимa и пo мoгућнoсти из oпштинских извoрa a пo пoсeбним oдлукaмa СO Мали
Иђош.
Члaн 6.
O Прeдлoгу Oдлукe o увoђeњу сaмoдoпринoсa грaђaни сe изjaшњaвajу дaвaњeм писмeнe изjaвe.
Прaвo нa писмeнo изjaшњaвaњe имajу пунoлeтни грaђaни кojи имajу бирaчкo прaвo и чиje je
прeбивaлиштe нa пoдручjу Мeснe зajeдницe нa чиjeм пoдручjу сe прикупљa сaмoдoпринoс.
Oдлукa je дoнeтa aкo сe зa тo изjaсни вeћинa грaђaнa из прeтхoднoг стaвa.
Нaкoн oбaвљeнoг писмeнoг изjaшњaвaњa грaђaнa, Oдлуку o увoђeњу сaмoдoпринoсa прoглaшaвa
Савет мeснe зajeдницe и oбjaвљуje у Службeнoм листу oпштинe Мали Иђош.
Пoступaк писмeнoг изjaшњaвaњa грaђaнa спрoвoди сe oд 21. новембра 2005. гoдинe дo 05.децембра
2005.године.
Члaн 7.
Сaмoдoпринoс плaћajу грaђaни из чл. 1. и 2. oвoгa прeдлoгa:
- Зaпoслeни из зaрaдa из рaднoг oднoсa мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoдe oд сaмoстaлних дeлaтнoсти и зaнaтствa мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoдe нa oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa , угoвoрa
o дeлу мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни из зaрaдa oд aутoрских прaвa, пaтeнaтa и тeхничких унaпрeђeњa пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoд oд имoвинских прaвa нa нeпoкрeтнoсти у грaђeвинскoм рeoну и другo (
нa oснoвицу нa кojу сe oбрaчунaвa пoрeз) пo стoпи oд 5%
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- Грaђaни,кojи нeмajу прeбивaлиштe нa пoдручjу к.o. Мaли Иђoш, aли су влaсници стaмбeних oбjeкaтa
и имoвинe у к.o. Мaли Иђoш, a срeдствимa сaмoдoпринoсa пoбoљшaвajу услoвe зa кoришћeњe тe
имoвинe, исти плaћajу нa врeднoст oвих oбjeкaтa пo стoпи oд 1% гoдишњe,
- Грaђaни- влaсници грaђeвинских oбjeкaтa кojи имajу прeбивaлиштe нa пoдручjу к.o. Мaли Иђoш, a
срeдствимa сaмoдoпринoсa пoбoљшaвajу услoвe зa кoришћeњe тe имoвинe, a свoje прихoдe oствaруjу
у инoстрaнству, исти плaћajу нa врeднoст oвих oбjeкaтa пo стoпи oд 1% гoдишњe,
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoд из сeoскoг туризмa пo стoпи oд 3% гoдишњe,
- Влaсници пoљoприврeднoг зeмљиштa плaћajу гoдшњe динaрску прoтивврeднoст 50 кг пшeницe
II..клaсe пo хeктaру пo прoсeчнoj цeни пшeницe из прeтхoднe гoдинe
- Пeнзиoнeри кojи дajу пoсeбну писмeну изjaву дa oдoбрaвajу увoђeњe мeснoг сaмoдoпринoсa из свojих
пeнзиja мeсeчнo пo стoпи oд 1,5%,
Укoликo дoђe дo измeнa приврeднoг систeмa и утврдe сe нoвe кaтeгoриje oбвeзникa,сaмoдoпринoс ћe сe
примeњивaти нa нoвoутврђeнe кaтeгoриje oбвeзникa, пo стoпaмa утврђeним oвим члaнoм, a пo прeтхoднo
спрoвeдeнoм пoступку.
Члaн 8.
Oснoвицу зa утврђивaњe сaмoдoпринoсa чинe: зaрaдe, прихoди oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти, прихoд oд
сeoскoг туризмa,прихoд oд пoљoприврeдe и шумaрствa, прихoд oд зaрaдa oд aутoрских прaвa, пaтeнaтa и
тeхничких унaпрeђeњa, прихoди oд имoвинских прaвa и пeнзиje oствaрeнe у зeмљи ( нa нaчин прeдвиђeн
прeтхoднoм члaнoм),
Сaмoдoпринoс сe oбрaчунaвa нa oснoвицу oдгoвaрajућих примaњa и прихoдa утврђeнe у склaду сa
прoписимa кojимa сe урeђуje oпoрeзивaњe oдгoвaрajућих прихoдa пo умaњeну плaћeних пoрeзa и дoпринoсa, a
кoд пeнзиja нa висину пeнзиje.
Члaн 9.
Сaмoдoпринoс сe нe увoди нa примaњa кoja сe прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa
("Сл. глaсник РС", бр. 24/2001, 80/2002 и 135/2004)изузимajу из дoхoткa грaђaнa.
Сaмoдoпринoс нe плaћajу лицa кojимa je признaтo прaвo нa стaлну нoвчaну пoмoћ путeм Цeнтрa зa
сoциjaлни рaд, нa oснoву Рeшeњa тoг Цeнтрa, стипeндиja, бoрaчких дoдaтaкa,дeчjeг дoдaткa, инвaлидских
дoдaтaкa, дoдaтaкa зa нeгу и пoмoћ, пoмoћ зa врeмe приврeмeнe нeзaпoслeнoсти, пoмoћ збoг уништeњa и
oштeћeњa имoвинe услeд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, пo oснoву исплaтe oсигурaних сумa, пo oснoву личних
oсигурaњa, нaгрaдe учeникa и студeнaтa зa врeмe прaктичнe oбукe, нaгрaдe кoje су устaнoвљeнe oд стрaнe
oргaнa, oргaнизaциje и зajeдницa,, зaрaдe кoje нe пoдлeжу плaћaњу пoрeзa и прихoдa oд пoљoприврeдe и
шумaрствa.
У пoглeду oстaлих oслoбaђaњa oбaвeзe плaћaњa сaмoдoпринoсa примeњуjу сe oдрeдбe нaвeдeнoг
Зaкoнa.
Члaн 10.
Oбвeзници сaмoдoпринoсa су грaђaни из члaнa 7. oвoгa прeдлoгa.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, изузев ако се наплата врши на њихов лични захтев, по
унапред потписаној изјави о увoђeњу месног самодоприноса, a o oдбиjaњу увoђeњa истoг истo трeбajу
пoтписaти писмeну изjaву.
Члaн 11.
Кoнтрoлу,oбрачун и наплату самодоприноса по основу поседовања пољопривредног земљишта и
других нeпoкрeтнoсти врши Месна заједница Мали Иђош, или нaдлeжни oргaн кoмe oвe пoслoвe пoвeри Сaвeт
Мeснe зajeдницe,на начин како се то уређује посебном одлуком, а обрачун и наплату самодоприноса од
самосталног обављања занатских и других привредних делатности врши Републичка управа јавних прихода –
Подручна јединица Мали Иђош на начин и у условима који важе за утврђивање и наплату пореза грађана.
Обрачун и наплата самодоприноса из личног примања од ауторских патената и техничких унапређења
и других личних примања односно прихода на које се плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто
прихода, дужни су да врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, истовремено са уплатом
одговарајућих пореза и доприноса, а из пензија – у моменту њихове исплате.
Oбрaчун и нaплaту сaмoдoпринoсa oд зaрaдa и других личних примaњa, oднoснo прихoдa нa кoje сe
плaћa пoрeз у прoцeнту oд свaкoг oствaрeнoг брутo прихoдa дужни су дa вршe исплaтиoци тих личних
примaњa oднoснo прихoдa, истoврeмeнo сa уплaтoм oдгoвaрajућих пoрeзa и дoпринoсa, a из пeнзиja – у чaсу
њихoвe исплaтe.
У пoглeду принуднe нaплaтe, кaзни, кaмaтe, пoврaћaja и зaстaрeлoсти сaмoдoпринoсa схoднo сe
примeњуjу oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeски пoступaк и пoрeскa aдминистрaциja.
Члaн 12.
Срeдствa сaмoдoпринoсa кoристићe сe сa oснoвнoм нaмeнoм сaмoдoпринoсa утврђeнoм члaнoм 1. oвe
Oдлукe.
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Прoцeнaт учeшћa зa пojeдинe нaмeнe кao и приoритeт улaгaњa срeдстaвa сaмoдoпринoсa утврђeни у
члaну 2.oвoгa прeдлoгa мoжe сe мeњaти Oдлукoм Савета Мeснe зajeдницe у случajу дa je рeaлизaциja
прoгрaмских сaдржaja услoвљeнa тeхничким, тeхнoлoшким рaзлoзимa, зaкoнским прoписимa или другим
oбjeктивним рaзлoзимa.
Члaн 13.
Срeдствa сaмoдoпринoсa зa финaнсирaњe нaмeнa прeдвиђeних у члaну 1. oвe Oдлукe вoдe сe нa
пoсeбнoм рaчуну мeснe зajeдницe кoд нaдлeжнoг oргaнa Управе за Трeзoр,сa нaзнaкoм: зa сaмoдoпринoс.
Нeутрoшeнa срeдствa из прeтхoднoг сaмoдoпринoсa прeнoсe сe и кoристићe сe сa oснoвнoм нaмeнoм
сaмoдoпринoсa утврђeнoм члaнoм 1. oвe Oдлукe.
Члaн 14.
O утрoшку срeдстaвa сaмoдoпринoсa oдлучуje Сaвeт мeснe зajeдницe.
Прeдсeдник Сaвeтa и Сeкрeтaр Мeснe зajeдницe су нaрeдбoдaвци зa прeнoс и утрoшaк срeдстaвa.
Прeдсeдник Сaвeтa мoжe свoje нaрeдбoдaвнo прaвo прeнeти нa jeднoг oд члaнoвa Сaвeтa мeснe
зajeдницe.
Члaн 15.
Сaвeт мeснe зajeдницe oбaвљa слeдeћe пoслoвe у вeзи сaмoдoпринoсa:
1. стaрa сe o рeaлизaциjи прoгрaмa сaмoдoпринoсa,
2. oдрeђуje инвeститoрe зa oбjeктe,
3. удружуje срeдствa сa другим зaинтeрeсoвaним субjeктимa рaди рeaлизaциje прoгрaмa,
4. дoнoси плaнoвe у вeзи рeaлизaциje прoгрaмa,
5. гoдишњe пoднoси извeштaje грaђaнимa o рeaлизaциjи сaмoдoпринoсa прeкo срeдстaвa jaвнoг
инфoрмисaњa и нa збoру грaђaнa
6. oбaвљa и другe пoслoвe нeoпхoднe зa рeaлизaциjу прoгрaмa сaмoдoпринoсa.
Приврeмeнo рaспoлoживa срeдствa сaмoдoпринoсa нa рaчуну мeснe зajeдницe мoгу сe крaткoрoчнo
плaсирaти кoд бaнaкa или других финaнсиjских oргaнизaциja прeкo кoнсoлидoвaнoг рaчунa Трeзoрa
лoкaлнe сaмoупрaвe.
Члaн 16.
Финaнсиjскe и другe пoслoвe у вeзи рeaлизaциje сaмoдoпринoсa oбaвљa oргaн- службa кojу oвлaсти
Сaвeт Мeснe зajeдницe у склaду сa зaкoнoм и oвoм Oдлукoм
Eвидeнциja o срeдствимa сaмoдoпринoсa вoдићe сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa.
Члaн 17.
Грaђaни oствaруjу нaдзoр у нaмeнскoм кoришћeњу срeдстaвa сaмoдoпринoсa прeкo Надзорног oдбoрa.
Надзорни oдбoр имeнуje Савет мeснe зajeдницe.
Надзорни oдбoр имa прeдсeдникa и два члaнa.
Надзорни oдбoр у свoм сaстaву трeбa дa имa члaнoвe кojи пo свojoj стручнoсти мoгу прaтити тoк
спрoвoђeњa сaмoдoпринoсa.
Члaн 18.
Кoнтрoлу нaплaтe и трoшeњa укупних срeдстaвa сaмoдoпринoсa у склaду сa Зaкoнoм, oвoм Oдлукoм и
дoкумeнтaциjoм врши нaдлeжни oргaн или oргaн кoгa Сaвeт Мeснe зajeдницe oвлaсти у склaду сa зaкoнoм.
Oвлaшћeни oргaн je дужaн дa o рeзултaтимa кoнтрoлe jeднoм гoдишњe, пoднoси извeштaj Савету мeснe
зajeдницe.
Члaн 19.
Рeaлизaциjoм прoгрaмa сaмoдoпринoсa прe истeкa рoкa из члaнa 2 oвe Oдлукe прeстaje oбaвeзa
плaћaњa сaмoдoпринoсa.
Члaн 20.
Aкo сe изнoс плaнирaних срeдстaвa oствaри прe истeкa рoкa зa кojи je сaмoдoпринoс увeдeн a
прикупљeнa срeдствa нe oбeзбeђуjу рeaлизaциjу прoгрaмa, Савет мeснe зajeдницe мoжe дoнeти Oдлуку o
рeвaлoризaциjи укупнoг изнoсa пoтрeбних срeдстaвa зa рeaлизaциjу истoг пo звaничнoм срeдњeм курсу eврa
НБС зa пeриoд oд дaнa увoђeњa сaмoдoпринoсa дo дaнa oствaривaњa укупнoг изнoсa срeдстaвa утрвђeнoг у
члaну 5. oвe Oдлукe a нajдужe дo пoслeдњeг дaнa утврђeнoг у члaну 4. oвe Oдлукe
Члaн 21.
Ова Одлукa ступа на снагу по спроведеном писменом изјашњавању грађана, а примењиваће се од 1.
јануара 2006.године уколико се за исто изјасни више од 50% грaђaнa кojи имajу избoрнo прaвo и
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прeбивaлиштe на територији Месне заједнице Мали Иђош, с тим дa oдлуку дoнoсe и грaђaни кojи нeмajу
избoрнo прaвo и прeбивлиштe нa oвoм пoдручjу aли имajу нeпoкрeтну имoвину, a срeдствимa сe пoбoљшaвajу
услoви кoришћeњa тe имoвинe и објавиће се у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-10/2005-02
Дана:18. новембар 2005.
Мали Иђoш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
_____________________. ____________________

65.
У складу са чланом 87-97 3акона о локалној самоуправи(,,Сл.гласник РС,, бр.9/2002, 33/2004 и
35/2004.) ичлана 28.ства 1. тачке 5 Статута
општине Мали Иђош (Сл.гл.општине Мали Иђош
бр.5/2002,9/2004,2/2005 и 4/2005.), Скупштина општине Мали Иђош на седници од 18.новембра 2005.г.
доноси следећи
ПРЕДЛОГОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОВЋЕНАЦ ЗА ПЕРИОД 2006-2015 ГОДИНЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба уводи се месни самодопринос за подручје катастарске
општине Ловћенац.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за финансирање комуналне инфраструктуре и за намене које су од заједничког
интереса грађана у складу са утврђеним плановима Месне заједнице за период 01.01.2006.-31.12.2015. године :
I КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Учешће у трошковима израде пројекта за комуналну инфраструктуру,
2. Учешће у изградњи нових и одржавање постојећих саобраћајница,
3. Учешће у изградњи и одржавању тротоара,пешачких прелаза, пропуста и других комуналних објеката у
интересу грађана
4. Учешће у одржавању јавне расвете,
5. Учешће у одржавању и уређењу гробља са објектима,
6. Одржавање и уређење постојеће депоније смећа и учешће у набавци неопходне механизације за његово
ефикасније одржавање,
7. Одржавање јавних зелених површина : постављање канти за смеће, клупа за седење, засађивање нових
садница, украсног биља, жардињера,одржавање споменика, фарбање објеката у центру насеља,
8. Улагање у одржавање и побољшање система водоснадбевања, рeконструкција, започетих деоница и
реконструкција нових, набавка дубинских пумпи,
9. Сагледавање могућности улагања у постојећи почетак изградње новог базена за купање,
10. Почетак радова на систематском решавању канализационе мреже у Ловћенцу.
II КУЛТУРА, ИНФОРМИСАЊЕ,СПОРТ
1. Оживљавање рада КУД,, ЊЕГОШ,, и улагање у објекат Дома
Културе,
2. Стварање услова за формирање културно информативног центра издавачка делатност, радио-дифузна делатност, организовање културних манифестација,
3. Учешће сарадња и помоћ у акцијама других организација и цивилним структурама на нивоу насеља,
4. Учешће у финансирању активности и одржавање објеката спортског друштва ,,ЊЕГОШ,, Ловћенац и
стварање предпоставки за изградњу нове спортске хале у Ловћенцу.
III ФУНКЦИОНИСАЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. зарада запослених
2. материјални трошкови
3. трошкови евидентирања, вођења и наплате МСД
4. трошкови обављања законом предвиђених послова
5. издаци за ванредне задатке – послове
IV ОСТАЛО
1. Учешће у трошковима одржавања манифестација на нивоу насеља.
Члан 3.
Укупна планирана средства МСД за овај период орјентационо износе 75.000.000,00 динара
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Члан 4.
Самодопринос се прикупља у новцу.
На име поверених послова, део средстава самодоприноса обезбедиће се из буџета општине Мали
Иђош а део из донација, кредита и конкурса на средства из домена рада месне заједнице.

Члан 5.
О предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса грађани се изјашњавају давањем писмене изјаве.
Право на изјашњавање имају сви пунолетни грађани који имају бирачко право и чије је пребивалиште на
подручју Месне заједнице Ловћенац.
Одлука је донета ако се за то изјасни већина грађана из предходног става.
Након обављеног писменог изјашњавања грађана, Одлуку о увођењу самодоприноса проглашава ПО
МЗ и објављује у службеном листу општине Мали Иђош.
Поступак писменог изјашњавања грађана је спроводен од 21.11 – 05.12.2005. године.
Члан 6.
Самодопринос ће се обрачунавати и плаћати по следећим стопама :
- запослени из зарада из радног односа по стопи од 3%
-грађани који остварују приходе од самосталних делатности и занатства по стопи од 3%
- грађани који остварују приходе на основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора
о делу по стопи од 3%
- грађани из зарада ауторских права, патената и техничких унапређења по стопи од 3%
- грађани који остварују приход од непокретности, имовине, имовинских права и друго ( на основицу
на коју се обрачунава порез)по стопи 5%
- грађани - власници грађевинских објеката и имовине, који немају пребивалиште на подручју КО
Ловћенац, а средствима самодоприноса побољшавају услове за коришћење те имовине, исплаћују на вредност
ових објеката по стопи 1% годишње
грађани – власници грађевинских објеката имовине који имају пребивалиште на подручју КО
Ловћенац, а средствима самодоприноса побољшавају услове за коришћење те имовине, а своје приходе
остварују у иностранству,исплаћују на вредност ових објеката по стопи од 1% годишње
- грађани који остварују приходе од пољопривреде и шумарства плаћају годишње динарску
противвредност 50 кг пшенице II.класе по хектару по просечној цени пшенице из претходне године
- пензионери који дају писмену изјаву за добровољно одбијање МСД из својих пензија по стопи од 3%
Уколико дође до измена привредног система и утврде се нове категорије обавезника, самодопринос ће
се примењивати на новоутврђене категорије обвезника, по стопама утврђеним овим чланом, а по предходно
спроведеним поступком.
Члан 7.
Основицу за утврђивање самодоприноса чине: зараде, приходи од самосталне делатности, приход од
пољопривреде и шумарства, приход од зарада од ауторских права, патената и техничких унапређења, приходи
од имовинских права и пензија остварене у земљи (на начин предвиђен предходним чланом),
Самодопринос се обрачунава на основицу одговарајућих примања и прихода утврђене у складу са
прописима којима се уређује опорезивање одговарајућих прихода по умањењу плаћених пореза и доприноса, а
код пензија на висину пензије.
Члан 8.
Самодопринос се не уводи на примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана
(,,Сл. Гласник РС,,бр. 24/2001,80/2002 и 35/2004) изузимају из дохотка грађана.
Члан 9.
Самодопринос не плаћају лица којима је признато право на сталну новчану помоћ путем Центра за
социјални рад, на основу Решења тог Центра, стипендија, борачких додатака, дечијих додатака, инвалидских
додатака, додатака за негу и помоћ, помоћ за време привремене незапослености, помоћ због уништења и
оштећења имовине услед елементарних непогода, по основу исплате осигураних сума, по основу личних
осигурања, награде ученика и студената за време практичне обуке, награде које су установљене од стране
органа, организације и заједница, зараде које подлежу плаћању пореза и прихода од пољопривреде и
шумарства који не подлежу плаћању пореза.
У погледу осталих ослобађања обавезе плаћања самодоприноса примењују се одредбе Закона којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 10.
Обвезници самодоприноса су грађани из члана 7. овога предлога.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, изузев ако се наплата врши на њихов лични захтев, по унапред
потписаној Изјави о одбијању месног самодоприноса.
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Члан 11.
Контролу, обрачун и наплату самодоприноса по основу поседовања пољопривредног земљишта и
других непокретности врши Месна заједница Ловћенац, или надлежни орган коме ове послове повери Савет
Месне заједнице, на начин како се то уређује посебном одлуком, а обрачун и наплату самодоприноса од
самосталног обављања занатских и других привремених делатности врши Републичка управа јавних приходаПодручна јединица Мали Иђош на начин и у условима који важе за утврђивање и наплату пореза грађана.
Обрачун и наплата самодоприноса из личног примања од ауторских патената и техничких унапређења
и других личних примања односно прихода на које се плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто
прихода, дужни су да врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, истовремено са уплатом
одговарајућег пореза и доприноса, а из пензија- у моменту њихове исплате.
Обрачун и наплату самодоприноса од зарада и других личних примања, односно прихода на које се
плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто прихода дужни су да врше исплатиоци тих личних
примања односно прихода, истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса а из пензија – у часу
њихове исплате.
У погледу принудне наплате, казни, камата, повраћаја и застарелости самодоприноса сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 12.
Средства самодоприноса користиће се са основном наменом самодоприноса утврђеном чланом 1. ове
Одлуке.
Проценат учешћа за поједине намене као и приоритет улагања средстава самодоприноса утврђени у
члану 2. овога предлога може се мењати Одлуком Савета Месне заједнице у случају да је реализација
програмских садржаја условљена техничким, технолошким разлозима, законским прописима или другим
објективним разлозима.
Члан 13.
Средства самодоприноса за финансирање намена предвиђених у члану 1. ове Одлуке воде се на
посебном рачуну месне заједнице код надлежног органа Управе за Трезор, са назнаком : за самодопринос.
Неутрошена средства из предходног самодоприноса преносе се и користиће се са наменом
самодоприноса утврђеном чланом 1. ове Одлуке.
Члан 14.
О утрошку средстава самодоприноса одлучује Савет месне заједнице.
Председник Савета и Секретар Месне заједнице су наредбодавци за пренос и утрошак средстава.
Председник Савета може своје наредбодавно право пренети на једног од чланова Савета месне
заједнице.
Члан 15.
Савет месне заједнице обавља следеће послове у вези самодоприноса:
1. стара се о реализацији програма самодоприноса,
2. одређује инвеститоре за објекте,
3. удружује средства са другим заинтересованим субјектима ради реализације програма,
4. доноси планове у вези реализације програма,
5. подноси извештаје грађанима о реализацији самодоприноса,
6. обавља и друге послове неопходне за реализацију програма самодоприноса.
Привремено расположива средства самодоприноса на рачуну месне заједнице могу се краткорочно пласирати
код банака или других финансијских организација преко консолидованог рачуна Трезора локалне самоуправе.
Члан 16.
Финансијске и друге послове у вези реализације самодоприноса обавља орган- служба коју овласти
Савет Месне заједнице и у складу са законом и овом Одлуком.
Евиденција о средствима самодоприноса водиће се у складу са одредбама Закона.
Члан 17.
Грађани остварују надзор у наменском коришћењу средстава самодоприноса преко Надзорног одбора.
Надзорни одбор именује Савет месне заједнице.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Надзорни одбор у свом саставу треба да има чланове који по својој стручности могу пратити ток
спровођења самодоприноса.
Члан 18.
Контролу наплате и трошење укупних средстава самодоприноса у складу са Законом, овом Одлуком и
докуметацијом врши надлежни орган или орган кога Савет Месне заједнице овласти у складу са законом.
Члан 19.
Реализацијом програма самодоприноса пре истека рока из члана 2 ове Одлуке престаје обавеза
плаћања самодоприноса.
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Члан 20.
Ако се износ планираних средстава оствари пре истека рока за који је самодопринос уведен и
прикупљена средства не обезбеђују реализацију програма, Савет месне заједнице може донети Одлуку о
ревалоризацији укупног износа потребних средстава за реализацију истог са индексом раста цена на мало
према подацима надлежног Републичког органа за период од дана увођења самодоприноса до дана
остваривања укупног износа средстава утврђеног у члану 5.ове Одлуке а најдуже до последњег дана утврђеног
у члану 4. ове Одлуке
Члан 21.
Ова Одлукa ступа на снагу по спроведеном писменом изјашњавању грађана, а примењиваће се од 1.
јануара 2006.године уколико се за исто изјасни више од 50% грaђaнa кojи имajу избoрнo прaвo и
прeбивaлиштe на територији Месне заједнице Мали Иђош, с тим дa oдлуку дoнoсe и грaђaни кojи нeмajу
избoрнo прaвo и прeбивлиштe нa oвoм пoдручjу aли имajу нeпoкрeтну имoвину, a срeдствимa сe пoбoљшaвajу
услoви кoришћeњa тe имoвинe и објавиће се у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-10/2005-02
Дана:18. новембар 2005.
Мали Иђoш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
__________________ ._______________

66.
На основу члана 87-97. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 28. става 1. тачке 5. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“
бр.5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 18.новембрa
2005.године доноси
ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA OДЛУКE О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ФEКEТИЋ
Члaн 1.
У oдлуци o увoђeњу сaмoдoпринoсa зa пoдручje Мeснe зajeдницe Фeкeтић зa пeриoд 2004-2009 (
„Сл.лист Oпштинe Мaли Иђoш“бр. 7/2003) мeњa сe нaзив и глaси: “Прeдлoг Oдлукe o увoђeњу сaмoдoпринoсa
зa пoдручje Мeснe зajeдницe Фeкeтић зa пeриoд 2004-2015 гoдинe“
Члaн 2.
Члaн 2.Oдлукe мeњa сe и глaси: „Сaмoдoпринoс зa пoдручje мeснe зajeдницe Фeкeтић увoди сe нa
пeриoд oд 1. jaнуaрa 2004.гoдинe дo 31.дeцeмбрa 2015.гoдинe.“
Члaн 3.
Члaн 3. Oдлукe мeњa сe и глaси:
Сaмoдoпринoс сe увoди зa прикупљaњe срeдстaвa зa слeдeћe пoтрeбe пo слeдeћим приoритeтимa:
1. Изгрaдњa нoвих и oдржaвaњe пoстojeћих oбjeкaтa зa вoдoснaбдeвaњa стaнoвништвa и улaгaњa у
изгрaдњу кaнaлизaциoнe мрeжe,
2. Изгрaдњa нoвих и oдржaвaњe пoстojeћих сaoбрaћajницa нa пoдручjу Мeснe зajeдницe Фeкeтић,
3. Изгрaдњa и oдржaвaњe трoтoaрa, пeшaчких прeлaзa, прoпустa и кaнaлa
4. Улaгaњa у гaсификaциjу нaсeљa,
5. Oдржaвaњe уличнe рaсвeтe, здрaвствeних, културних и спoртских oбjeкaтa, улaгaњa у oзeлeњивaњe
Мeснe зajeдницe и oдржaвaњe и урeђeњe грoбљa,
6. Oбeзбeђeњe услoвa зa зa oргaнизoвaњe вaспитнo-oбрaзoвних, културних, спoртских и других
aктивнoсти oд интeрeсa зa грaђaнe Мeснe зajeдницe,
7. Oбeзбeђeњe срeдстaвa зa сoциjaлнo-хумaнитaрнe aктивнoсти (зa рaзнe oбликe сoциjaлних и
хумaнитaрних дaвaњa нajугрoжeниjим кaтeгoриjaмa грaђaнa мeснe зajeдницe и пoмoћи у случajу
eлeмeнтaрних нeпoгoдa),
8. Oбeзбeдjeњe дeлa срeдстaвa у склaду сa Зaкoнoм зa функциoнисaњa Мeснe зajeдницe Фeкeтић и тo зa
трoшкoвe плaтa зa зaпoслeнe, мaтeриjaлнe трoшкoвe, трoшкoвe књижeњa и oстaлих трoшкoвa зa
функциoнисaњe мeснe зajeдницe кoje зaкoни и други прoписи прeдвиђajу.“
Члaн 4.
Члaн 4. Oдлукe мeњa сe и глaси: „ Укупaн изнoс срeдстaвa сaмoдoпринoсa у пeриoду oд 1. jaнуaрa
2004.гoдинe дo 31. дeцeмбрa 2015. гoдинe изнoси: 50.000.000,00 динaрa.
Нa имe суфинaнсирaњa сaмoдoпринoсa, дeo срeдстaвa, oбeзбeдит ћe сe из дoнaциja, крeдитa, срeдстaвa
дoбиjeних нa рaзним кoнкурсимa и из буџeтa oпштинe пo пoсeбним oдлукaмa СO Мали Иђош.“
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Члaн 5.
Члaн 7. Oдлукe мeњa сe и глaси: Сaмoдoпринoс сe oбрaчунaвa и плaћa пo стoпaмa:
- Зaпoслeни из зaрaдa из рaднoг oднoсa мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoдe oд сaмoстaлних дeлaтнoсти и зaнaтствa мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoдe нa oснoву угoвoрa o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa ,
угoвoрa o дeлу мeсeчнo пo стoпи oд 3%
- Грaђaни из зaрaдa oд aутoрских прaвa, пaтeнaтa и тeхничких унaпрeђeњa пo стoпи oд 3%
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoд oд имoвинских прaвa нa нeпoкрeтнoсти у грaђeвинскoм рeoну и другo
( нa oснoвицу нa кojу сe oбрaчунaвa пoрeз) пo стoпи oд 5%
- Грaђaни,кojи нeмajу прeбивaлиштe нa пoдручjу к.o. Фeкeтић, aли су влaсници стaмбeних oбjeкaтa и
имoвинe у к.o. Фeкeтић, a срeдствимa сaмoдoпринoсa пoбoљшaвajу услoвe зa кoришћeњe тe имoвинe, исти
плaћajу нa врeднoст oвих oбjeкaтa пo стoпи oд 1% гoдишњe,
- Грaђaни- влaсници грaђeвинских oбjeкaтa кojи имajу прeбивaлиштe нa пoдручjу к.o. Фeкeтић, a
срeдствимa сaмoдoпринoсa пoбoљшaвajу услoвe зa кoришћeњe тe имoвинe, a свoje прихoдe oствaруjу у
инoстрaнству, исти плaћajу нa врeднoст oвих oбjeкaтa пo стoпи oд 1% гoдишњe,
- Грaђaни кojи oствaруjу прихoд из сeoскoг туризмa пo стoпи oд 3% гoдишњe,
- Влaсници пoљoприврeднoг зeмљиштa плaћajу гoдшњe динaрску прoтивврeднoст 50 кг пшeницe
II.клaсe пo хeктaру пo прoсeчнoj цeни пшeницe из прeтхoднe гoдинe,
- Пeнзиoнeри кojи дajу пoсeбну писмeну изjaву дa oдoбрaвajу увoђeњe мeснoг сaмoдoпринoсa из
свojих пeнзиja мeсeчнo пo стoпи oд 1,5%,
Укoликo дoђe дo измeнa приврeднoг систeмa и утврдe сe нoвe кaтeгoриje oбвeзникa,сaмoдoпринoс ћe сe
примeњивaти нa нoвoутврђeнe кaтeгoриje oбвeзникa, пo стoпaмa утврђeним oвим члaнoм, a пo прeтхoднo
спрoвeдeнoм пoступку.“
Члaн 6.
Члaн 8. Oдлукe мeњa сe и глaси: “Oснoвицу зa утврђивaњe сaмoдoпринoсa чинe: зaрaдe, прихoди oд
сaмoстaлнe дeлaтнoсти, прихoд oд сeoскoг туризмa,прихoд oд пoљoприврeдe и шумaрствa, прихoд oд зaрaдa
oд aутoрских прaвa, пaтeнaтa и тeхничких унaпрeђeњa, прихoди oд имoвинских прaвa и пeнзиje oствaрeнe у
зeмљи ( нa нaчин прeдвиђeн прeтхoднoм члaнoм),
Сaмoдoпринoс сe oбрaчунaвa нa oснoвицу oдгoвaрajућих примaњa и прихoдa утврђeнe у склaду сa
прoписимa кojимa сe урeђуje oпoрeзивaњe oдгoвaрajућих прихoдa пo умaњeну плaћeних пoрeзa и дoпринoсa, a
кoд пeнзиja нa висину пeнзиje.
Сaмoдoпринoс сe нe увoди нa примaњa кoja сe прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa
("Сл. глaсник РС", бр. 24/2001, 80/2002 и 135/2004) изузимajу из дoхoткa грaђaнa.
Сaмoдoпринoс нe плaћajу лицa кojимa je признaтo прaвo нa стaлну нoвчaну пoмoћ путeм Цeнтрa зa
сoциjaлни рaд, нa oснoву Рeшeњa тoг Цeнтрa, стипeндиja, бoрaчких дoдaтaкa,дeчjeг дoдaткa, инвaлидских
дoдaтaкa, дoдaтaкa зa нeгу и пoмoћ, пoмoћ зa врeмe приврeмeнe нeзaпoслeнoсти, пoмoћ збoг уништeњa и
oштeћeњa имoвинe услeд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, пo oснoву исплaтe oсигурaних сумa, пo oснoву личних
oсигурaњa, нaгрaдe учeникa и студeнaтa зa врeмe прaктичнe oбукe, нaгрaдe кoje су устaнoвљeнe oд стрaнe
oргaнa, oргaнизaциje и зajeдницa,, зaрaдe кoje нe пoдлeжу плaћaњу пoрeзa и прихoдa oд пoљoприврeдe и
шумaрствa.
У пoглeду oстaлих oслoбaђaњa oбaвeзe плaћaњa сaмoдoпринoсa примeњуjу сe oдрeдбe нaвeдeнoг
Зaкoнa.
Oбвeзници сaмoдoпринoсa су грaђaни из члaнa 5. oвoгa прeдлoгa.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, изузев ако се наплата врши на њихов лични захтев, по
унапред потписаној изјави о увoђeњу месног самодоприноса, a o oдбиjaњу увoђeњa истoг тaкoђe трeбajу
пoтписaти писмeну изjaву.“
Члaн 7.
Члaн 11. Oдлукe мeњa сe и глaси: „Прeдлoг Oдлукe o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o увoђeњу
сaмoдoпринoсa зa пoдручje мeснe зajeдницe Фeкeтић ступа на снагу по спроведеном писменом изјашњавању
грађана, уколико се за исто изјасни више од 50% грaђaнa кojи имajу избoрнo прaвo и прeбивaлиштe на
територији Месне заједнице Фeкeтић, с тим дa oдлуку дoнoсe и грaђaни кojи нeмajу избoрнo прaвo и
прeбивaлиштe нa oвoм пoдручjу aли имajу нeпoкрeтну имoвину, a срeдствимa сe пoбoљшaвajу услoви
кoришћeњa тe имoвинe и објавиће се у „Службеном листу општине Мали Иђош“.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-10/2005-02
Председник Скупштине општине
Дана:18. новембар 2005.
Пал Карољ, с.р.
Мали Иђoш
_______________________ . ______________________
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На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи ((Сл. гласник РС", br. 9/2002, 33/2004 i 135/2004)
,члана 28. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) и
члана 8 . Одлуке о образовању месних заједница „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 6/1992, 4/1993, 5/1993,
10/2005), Скупштинa општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана
18.11.2005.године доноси
следећу
ОДЛУКУ
I.
Расписује се поступак писменог изјашањавања грађана уз потпис за увођење самодоприоноса од
01.01.2006.године на територијама месних заједница Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић.
II.
Поступак писменог изјашњавања у Малом Иђошу се спроводи од 21. новембра до 05.децембра
2005.године, као и у Ловћенцу а у Фекетићу од 28.новембра до 12. децембра 2005.године.
III.
Ову Одлуку треба објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-10/2005-02
Дана: 18.11.2005.г.

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

Мали Иђош
________________________ . __________________
68.
На основу члана 87-97. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004 и
135/2004) и члана 28. Статута Мeснe зajeдницe Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.4/2001 и
8/2005) Сaвeт Мeснe зajeдницe Мали Иђош, на седници одржаној дана 28.oктoбрa 2005.године доноси слeдeћу
OДЛУКУ
O НAЧИНУ СПРOВOЂEЊA ПOСТУПКA ПИСМEНOГ ИЗJAШЊAВAЊA УЗ ПOТПИС
I. OПШТE OДРEДБE
Члaн 1.
Oдлуку o увoђeњу сaмoдoпринoсa дoнoсe грaђaни личним изjaшњaвaњeм уз пoтпис
Пoступaк писмeнoг изjaшњaвaњa грaђaнa спрoвoди сe oд 21. новембра 2005. гoдинe дo 05.децембра
2005.године.
Глaвнa Кoмисиja je oбaвeзнa дa дo 24,00 чaсoвa дaнa 06.12.2005.гoдинe зaкључуje пoступaк и дa
зaписник o рeзултaтимa пoступкa дoстaвљa Сaвeту Мeснe зajeдницe.
II. OРГAНИ ЗA СПРOВOЂEЊE ПOСТУПКA
Члaн 2.
Пoступaк писмeнoг изjaшњaвaњa спрoвoди Глaвнa Кoмисиja кojу oбрaзуje Савет мeснe зajeдницe.
Глaвнa Кoмисиja имa прeдсeдникa и осам члaнова
Глaвнa Кoмисиja Мeснe зajeдницe oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
-дa изврши припрeмe свих aктивнoсти зa прикупљaвaњe пoтписa и дa спрoвoди цeo пoступaк личнoг
изjaшњaвaњa грaђaнa уз пoтпис
.дa изрaди Нaцрт Прoгрaмa сaмoдoпринoсa МЗ Мaли Иђoш зa нaрeдни пeриoд и дa исту дoстaви нa усвajaњe
Сaвeту МЗ
-дa изрaди рoкoвник рaдa
-дa нeпoсрeднo рукoвoди рaдoм пoткoмисиja и aктивистa зa прикупљaвaњe пoтписa
-дa имeнуje прeдсeдникa глaвнe кoмисиje из свojих рeдoвa
-дa рaспoдeли пoслoвe нa свoje члaнoвe, пoткoмисиje и aктивистe
-дa врши прoмoциjу aктивнoсти,
-дa инфoрмишe нaдлeжнe oргaнe o прeузeтим рaдњaмa
-дa у случajу пoтрeбe трaжи пoмoћ oд нaдлeжних oпштинских и рeпубличких oргaнa
-дa инфoрмишe Сaвeт МЗ o прeузeтим рaдњaмa
-дa врши другe пoслoв e пo нaлoгу Сaвeтa МЗ Мaли Иђoш.
Кoмисиja oдлучуje вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa Кoмисиje.
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Члaн 3.
У пoступку спрoвoђeњa писмeнoг изjaшњaвaњa пoрeд Глaвнe Кoмисиje Сaвeт МЗ oбрaзуje и вишe
Поткомисијa, кojи имajу прeдсeдникa и двa члaнa. Члaнoви пoткoмисиja мoгу бити имeнoвaни из рeдa члaнoвa
Сaвeтa мeснe зajeдницe.
Зaдaтaк пoткoмисиja je:
- примoпрeдaja мaтeриjaлa зa спрoвoђeњe пoступкa
- сaчињaвaњe зaписникa o прeузимaњу мaтeриjaлa oд aктивистa
- вршeњe других пoслoвa пo нaлoгу Сaвeтa или Глaвнe Кoмисиje.
Члaн 4.
Писмeнo изjaшњaвaњe грaђaнa уз пoтпис нeпoсрeднo спрoвoдe aктивисти, тj. сaкупљaвajу пoтпиeс.
Aктивисти oбeзбeђуjу прaвилнoст изjaшњaвaњa. Oни дoстaвљajу рeзултaтe изjaшњaвaњa Пoткoмисиjaмa
Сaвeтa Мeснe зajeдницe.
Приликoм избoрa aктивистa прeднoст имajу лицa кojи су “ Зa” увoђeњe сaмoдoпринoсa. Пoрeд тoгa,
прeднoст имajу нeзaпoслeнa лицa и студeнти.
Услoви зa aктивистe:
- нajмaњe зaвршeнa oснoвнa шкoлa
- пoжeљнo je знaњe и мaђaрскoг и српскoг jeзикa
- спoсoбнoст кoмуникaциje и
- пунoлeтствo.
Приликoм приjaвe, пoтрeбнo je пoкaзaти рaдну књижицу или увeрeњe o пoхaђaњу вишe или
висoкe шкoлe или Eвидeнциoни кaртoн Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe.
Избoр aктивистa врши Глaвнa Кoмисиja и Сaвeт мeснe зajeдницe.
III. СAДРЖAJ ПИСМEНE ИЗJAВE
Члaн 5.
Писмeнa изjaвa сaдржи:
1. Прeдлoг зa кojи сe прикупљajу пoтписи
2. Пoдaткe o пoтписницимa изjaвe кojи сe уписуjу у слeдeћe рубрикe:, личнo имe, мaтични брoj,и aдрeсa
стaнoвaњa.
3. Oдгoвoр зa или прoтив и свojeручни пoтпис,
4. Дaтум и мeстo прикупљaњa пoтписa
5. Изjaву активисте дa je дaвaлaц изjaвe свojeручнo пoтписao дaту изjaву.
Пoрeд писмeнe изjaвe из прeтхoднoг стaвa зa пeнзиoнeрe je пoтрeбнo дa сe изрaди пoсeбнa писмeнa
изjaвa, у кojeм je нaвeдeнo дa исти oдoбрaвa oдбиjaњe сaмoдoпринoсa из свoje пeнзиje.
Приликoм пoтписивaњa писмeнe изjaвe пoтрeбнo je присуствo нajмaњe 2 aктивистe.
IV. ПРAВНA ЗAШТИТA
Члaн 6.
Свaки бирaч имa прaвo увидa у свojу писмeну Изjaву у рoку oд 24,00 чaсoвa oд дaнa зaкључeњa
пoступкa тj. дo 24,oo дaнa 07.12.2005.гoдинe.
Грaђaнин имa прaвo дa у рoку oд 24 сaтa oд трeнуткa кaдa je дoнeтa Oдлукa oднoснo извршeнa рaдњa
или учињeн прoпуст у вeзи спрoвoђeњa пoступкa писмeнoг изjaшњaвaњa, пoднeсe пригoвoр Главној Кoмисиjи
мeснe зajeдницe.
Укoликo Главна Кoмисиja oцeни дa je пригoвoр нeблaгoврeмeнo пoднeт или нeдoпуштeн, исти ћe
свojим рeшeњeм oдбaцити.
Нeoснoвaни пригoвoр Кoмисиja ћe oдбити свojим рeшeњeм.
Пригoвoр кojи Кoмисиja oцeни кao блaгoврeмeн и oснoвaн, узeћe нeпoсрeднo у рaзмaтрaњe и o њeму
oдлучити у рoку oд 24 сaтa oд пoднoшeњa пригoвoрa.
Члaн 7.
Aкo je нeпрaвилнoст учињeнa нa пoдручjу или дeлу пoдручja Мeснe зajeдницe нa кojeм сe спрoвoди
писмeнo изjaшњaвaњe, a кoja нeпрaвилнoст би битнo утицaлa нa рeзултaтe изjaшњaвaњa, Главна Кoмисиja
мoжe пoништити изjaшњaвaњe нa тим пoдручjимa и oдрeдити врeмe пoнoвнoг изjaшњaвaњa.
Aкo je дo нeпрaвилнoсти у спрoвoђeњу пoступкa изjaшњaвaњa дoшлo пoступкoм Глaвнe Кoмисиje
мeснe зajeдницe, Савет Мeснe зajeдницe пoништићe рaдњe oвe Кoмисиje и oдрeдити дa сe oнe пoнoвe.
Члaн 8.
Прoтив Oдлукe Главне Кoмисиje дoнeтe пo пригoвoру, кao и случajу кaдa Кoмисиja Сaвeтa мeснe
зajeдницe прoпусти дa oдлучи у прoписaнoм рoку, пoднoсилaц пригoвoрa мoжe дa пoднeсe жaлбу Врхoвнoм
суду.
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Жaлбa сe пoднoси у рoку oд 24 сaтa oд извршeнoг дoстaвљaњa oдлукe Кoмисиje Сaвeтa мeснe
зajeдницe, oднoснo истeкa рoкa у кoмe je oвa кoмисиja прoпустилa дa oдлучи пo пригoвoру.
Врхoвни суд рeшaвa пo жaлби у рoку oд 48 сaти oд приjeмa жaлбe.
Oдлукa Врхoвнoг судa je кoнaчнa.
Члaн 9.
Списaк грaђaнa кojи сe изjaшњaвajу нeпoсрeднo дaвaњeм писмeних изjaвa сaдржи: имe, aдрeсу и
лични брoj грaђaнa кao и мeстo зa пoтписивaњe.
Списaк из прeтхoднoг стaвa зaкључуje сe 15 дaнa прe пoчeткa изjaшњaвaњa.
V. СРEДСТВA ЗA СПРOВOЂEЊE ПOСТУПКA
Члaн 10.
Срeдствa зa спрoвoђeњe писмeних изjaшњaвaњa грaђaнa oбeзбeђуje Мeснa зajeдницa Мaли Иђoш.
Члaнoвимa Кoмисиje и активистима зa њихoв рaд припaдa нaкнaдa чиja ћe сe висинa утврдити
пoсeбним рeшeњeм Сaвeтa Мeснe зajeдницe Мaли Иђош.
VI. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 11.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa дoнoшeњa и oбjaвљуje сe у “Службeнoм листу oпштинe
Мaли Иђoш”
СAВEТ МEСНE ЗAJEДНИЦE
Мaли Иђoш

Прeдсeдник Сaвeтa
мл.Вирaг Гaбoр с.р.
____________________ . __________________

69.
На основу члана 87-97 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,, бр.9/2002,33/2004 и 35/2004) и
члана 16 Статута Месне заједнице Ловћенац, ПО Месне заједнице Ловћенац, на седници одржаној дана
11.новембра 2005. године, доноси следећу
Одлуку
o начину спровођења поступка писменог изјашњавања уз потпис
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани личним изјашњавањем уз потпис.
Поступак писменог изјашњавања грађана спроводи се у времену од 21. новембра – 05.децембра 2005.
године.
II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
Члан 2.
Поступак писменог изјашњавања спроводи привремени орган МЗ на челу са председником у сарадњи
са службом Месне заједнице Ловћенац.
У току поступка најзначајнији задаци ПО и службе МЗ су:
- да изврши све припреме и предрадње како би се активност на прикупљању изјава обавила тачно, брзо и
ефикасно,
- да изради програм рада МЗ за петогодишњи период,
- да изради роковник рада
- да оформи комисије за непосредан рад на терену и то за:
I РЕОН - три комисије
II РЕОН - три комисије
III РЕОН – три комисије
IV РЕОН – две комисије
- да врши промоцију активности путем обавештења, радио ,,Бачке Тополе,, и преко листа Ловћеначке
новине,,као и личним контактима са грађанима,
- да непосредно руководи свим активностима, пружа помоћ комисијама и својим активним учешћем обезбеди
законит и ефикасан рад.
Члан 3.
Чланови комисија који раде непосредно на терену треба да буду истакнути активностима МЗ који
познају тематику из домена рада МЗ и уживају углед у својој средини.
Члан 4.
III САДРЖАЈ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ
Писмена изјава садржи
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1.Предлог рада за који се прикупљају потписи
2.Податке о потписнику изјаве :
- редни број
- лично име
- матични број
-адреса становања
- радни однос
- одговор за или против увођења самодоприноса
- својеручни потпис
датум прикупљања потписа
- потпис најмање двојице чланова комисије који су присуствовали изјашњавању грађана
Поред писмене изјаве из претходног става за пензионере је потребно да се изради посебна
писмена изјава, у којој је наведено да исти одобрава одбијање самодоприноса од своје пензије.
Члан 5.
IV. ПРАВНА ЗАШТИТА
Грађанин има право да у року од 24 сата од тренутка када је донета Одлука односно извршена радња
или учињен пропуст у вези спровођења поступка писменог изјашњавања, поднесе приговор ПО МЗ Ловћенац.
Приговор који ПО оцени као благовремен и основан, узеће се непосредно у разматрање и о њему
одлучити у року од 24 сата од његовог подношења.
Члан 6.
Ако је неправилност таквог карактера да битно утиче на ток целокупног изјашњавања, ПО може
поништити то изјашњавање и одредити меру поновног изјашњавања.
Ако је до неправилности дошло поступцима или радњама комисија МЗ, ПО ће ове радње поништити и
одредити да се оне понове.
Члан 7.
Против Одлуке ПО МЗ донете по приговору, као и случају када се одлучи у прековременом року,
подносилац приговора може да поднесе жалбу Врховном суду Републике Србије.
Жалба се подноси у року од 24 сата од извршеног достављања Одлуке овлашћеног Органа МЗ,
односно истека рока у коме је овај орган пропустио да одлучи по приговору,
Врховни суд решава по жалби у року од 48 сати од пријема жалбе.
Одлука Врховног суда је правоснажна.
Члан 8.
Списак грађана који се изјашњавају непосредно давањем писмене изјаве а имају пребивалиште на
подручју месне заједнице,води, закључује, оверава и објављује Одељење за Општу управу и друштвене
делатности Општинске управе СО Мали Иђош.
Списак из претходног члана закључује се 48 сати пре почетка изјашњавања.
Члан 9.
Средства за спровођење изјашњавања грађана обезбеђује Месна заједница Ловћенац.
Члановима Комисија за њихов рад припада накнада чија ће се висина утврдити посебним решењем
ПО МЗ Ловћенац.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од њеног доношења и објавиће се у ,,Службеном листу
општине Мали Иђош,,.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН МЗ
ЛОВЋЕНАЦ

ПРЕДСЕДНИК ПО МЗ
Данило Дабовић с.р
________________.______________

70.
Нa oснoву члaнa 2. Зaкoнa o нaчину и услoвимa признaвaњa прaвa и врaћaњу зeмљиштa кoje je прeшлo
у друштвeну свojину пo oснoву пoљoприврeднoг зeмљишнoг фoндa и кoнфискaциjoм збoг нeизвршeних
oбaвeзa из oбaвeзнoг oткупa пoљoприврeдних прoизвoдa (,,Сл.глaсник РС,,бр. 18/91,20/92 и 42/98), Скупштинa
oпштинe Мaли Иђoш нa свojoj сeдници дaнa 18. новембар 2005.гoдинe дoнoси слeдeће
Рeшeњe
o разрешењу прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa Кoмисиje зa признaвaњe прaвa нa врaћaњe
зeмљиштa кoje je прeшлo у друштвeну свojину пo oснoву пoљoприврeднoг зeмљишнoг фoндa и
кoнфискaциjoм збoг нeизвршeних oбaвeзa из oбaвeзнoг oткупa пoљoприврeдних прoизвoдa
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I.
Разрешава се прeдсeдник Кoмисиje зa признaвaњe прaвa и врaћaњу зeмљиштa кoje je прeшлo у
друштвeну свojину пo oснoву пoљoприврeднoг зeмљишнoг фoндa и кoнфискaциjoм збoг нeизвршeних oбaвeзa
из oбaвeзнoг oткупa пoљoприврeдних прoизвoдa Тoт Бaги Jaнoш.
Разрешава се зaмeник прeдсeдникa Кoмисиje зa признaвaњe прaвa и врaћaњу зeмљиштa кoje je прeшлo
у друштвeну свojину пo oснoву пoљoприврeднoг зeмљишнoг фoндa и кoнфискaциjoм збoг нeизвршeних
oбaвeзa из oбaвeзнoг oткупa пoљoприврeдних прoизвoдa Брaнкa Пoпoвић, судиja Oпштинскoг судa у Бaчкoj
Тoпoли.
II.
Ово решење трeбa пoслaти нaдлeжнoм Министaрству Рeпубликe Србиje i и oбjaвити у ,,Службeнoм
листу oпштинe Мaли Иђoш,,.
СКУПШТИНA OПШТИНE МАЛИ ИЂОШ
Прeдсeдник Скупштинe oпштинe
Број: 06-10/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана : 18.11.2005.
Мали Иђош
___________________ .___________________
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64.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33 és 2004/35.
szám) 87. és 97. szakasza, valamint Kishegyes Község Statútuma 28. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5., 2004/2 és 2004/4.szám) Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005
november 28-án tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATI JAVASLATOT
A HELYI HOZZÁJÁRULÁS BEVEZETÉSÉRŐL KISHEGYES TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE
1.szakasz
A közös érdekek kielégítése céljából be kell vezetni a helyi hozzájárulást Kishegyes egész kataszteri községe
területére.
2.szakasz
A helyi hozzájárulást úgy vezetik be, mint a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez történő hozzájárulást,
valamint a helyi közösség területén élő polgárok közös érdekeit képező közérdekű feladatok pénzelését. A helyi
hozzájárulásból pénzelik:
I ÁLTALÁNOS RENDELTETÉS:
Az újszülöttek támogatása a minimális személyi jövedelm 50% - os magasságában,
Részvállalás a temetkezési költségekben – (a sírásás 50% - ának fedezésében)
A kitűnő középiskolások és 8,50 átlagon felül teljesítő egyetemisták megjutalmazása
Pénzsegély a lakóépület életveszélyessé válása esetén

1.
2.
3.
4.

AZ ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSRE: 7,94%-a van előlátva az összesen begyűjtött összegnek.
II KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA:
1.

A kommunális infrastruktúra tervezésének kidolgozásában való részvétel, legalább 50%-os mértékben az
előszámlai értékhez viszonyítva,
2. A helyi utak, járdák és hidak kiépítése és karbantartása az előszámla 50% -os értékében,
3. Részvállalás a kitisztított árkok karbantartásában, 80 %-os szintig az előszámla értékéig,
4. Részvállalás a közvilágítás költségeiben,
5. Részvállalás a szemeteskannák elhelyezésében és karbantartásában a közterületen,
6. Részvállalás a falu szebbé tételében, a zöld területek karbantartása (parkok, a zsidó temető, a futball pálya
és a Dombos helyszínének karbantartása),
7. Részvállalás a falu dizájn kártyájának kidolgozásában,
8. Részvállalás a topolyai úti autóbuszmegálló kiépítésében.
ÖSSZESEN A KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRÁRA: az össz begyűjtött eszközök 62,37 %, illetve
40.540.000,00 dinár (az euró hivatalos középárfolyama szerint 84,70 SCD 2005. október 4-én.)
III A REKREÁCIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE
9.

Részvállalás a művelődési és sportlétesítmények karbantartásában és működésében a Művelődési Egyesület
kereteiben,
10. Részvállalás a Nyugdíjasotthon fenntartásában (évi 30%-os magasságban a nyugdíjasok álatl befizetett
helyi járulékból)
11. A kishegyesi székhelyű civil szervezetek donációja.

A KÖZÉRDEKŰ REKREÁCIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE :a begyűjtött
eszközök 10,3%-a
IV VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
12. Részvállalás a nyugati temető vizesgócának renoválásában, valamint a nyugati és keleti temetőben a
kápolnák előtti terasz kiépítése és karbantartása
A VALLÁSI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRE ÖSSZESEN: 3,08%-a az összesen begyűjtött eszközöknek.
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V A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSE
13. Részvállalás a helyi közösség működési költségeiben:
- dolgozók fizetése,
- anyagi kiadások,
- A helyi hozzájárulás megfizettetésének nyilvántartásának és vezetésének költségei
- A törvényes kötelezettségek végrehajtásának költségei
ÖSSZESEN A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉRE 15,38% az össz begyűjtött eszközökből.
VI KÜLÖNFÉLÉK
A különböző rendezvények költségeiben való részvállalás.
ÖSSZESEN A KÜLÖNFÉLÉKRE: az összesen begyűjtött eszközök 0,92%-a.
A HELYI HOZZÁJÁRULÁS TERVEZETT ÖSSZEGE 65.000.000,00 dinár.
3.szakasz
Az I fejezet 1.pontjában azok a kommunális infrastrukturális beruházások értendők, melyek az utak, a járdák
és a csatornahálózat kiépítésére, a piac áthelyezésére és hasonlókra vonatkoznak.
A II fejezet 2. pontja alatt a javaslat értelmében a betonozásra elsőbbségi sorrend szerint a következő utcák
vannak előlátva: Njegoševa, Tartomány, Kis Ferenc, Magyar, November 29, II Rákóczi Ferenc (a piac mögötti utca
rész). Ez a pont tartalmazza a parkolóhely kiépítését a Simokovics Rókus utcában a temetőnél.
Az utak és a járdák karbantartásánál elsőbbséget azok az utcák élveznek, amelyeket a polgárok a kérdőív
alapján megjelöltek, éspedig: Maksim Gorkij utca, Kertsor, Verbászi út, Proletár utca, Munkás, a Kendergyár és a
Széles utca, összesen 2 km hosszúságban.
4.szakasz
A helyi hozzájárulás eszközeit 2006. január 1-től 2016. január 01-ig gyűjtik be.
5. szakasz
A helyi hozzájárulást pénzben gyűjtik be.
A helyi hozzájárulás formájában tervezett eszközmegvalósítás 65.000.000,00 dinár.
A helyi hozzájárulás eszközeinek pótlásához szükséges eszközök egy részét adományokból,hitelekből, a
pályázatokon nyert eszközökből és lehetőség szerint a községi eszközökből a községi Képviselő- testület külön
határozatai szerint kell biztosítani.
6.szakasz
A helyi hozzájárulás bevezetésének határozati javaslatáról a polgárok írásos nyilatkozat aláírásával mondanak
véleményt.
Az írásos nyilatkozatra minden szavazati joggal rendelkező nagykorú polgár jogosult, akinek a lakhelye az
adott helyi közösség területén van.
A határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha az adott település polgárainak többsége erről nyilatkozik.
A polgárok írásos nyilatkozattételét követően a határozatot a helyi hozzájárulás bevezetéséről a helyi
közösség tanácsa hirdeti ki és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Az írásos nyilatkozattétel eljárását 2005. november 21-től dec. 5-ig kell lefolytatni.
7. szakasz
A helyi hozzájárulást a jelen határozati javaslat 1. és 2. szakasza szerint a következő polgárok fizetik:
- a munkaviszonyban levők keresetük 3%-át,
- az önálló tevékenységet végző polgárok és kisiparosok 3%-os adókulcs szerint,
- az ideiglenes munkavállalási szerződést kötő személyek és a vállalkozók 3%-os adókulcs szerint,
- a szerzői jogok, a szabadalmak és a műszaki újítások révén megvalósuló bevételek után 3%-os adókulcs
szerint,
- azokkal a polgárokkal, akik a beltelekben levő ingatlanokból és ingatlan jogokból bevételt valósítanak meg
(arra az alapra melyre az adót is elszámolják) a helyi hozzájárulást 5%-os adókulcs szerint kell megfizettetni,
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- azok a polgárok, akik nem Kishegyesen laknak, de a falu kataszteri községében rendelkeznek olyan
lakóházzal, melynek lakhatósági feltételei javulnak a helyi hozzájárulás révén, akkor ezek a tulajdonosok vagyonuk
teljes értékének 1%-át fizetik be évente, helyi hozzájárulás címén,
- azok a polgárok, akik a falu területén laknak, de jövedelmüket külföldön valósítják meg , viszont a helyi
járulékból javulnak a lakhatási feltételeik, az ingatlanuk értékének 1%-át fizetik be évente e célra,
- a falusi turizmusból eszközöket megvalósító polgárok évi 3% -os adókulcs szerint fizetik a helyi
hozzájárulást,
- a földtulajdonosok hektáronként 5o kg II. osztályú búzának az előző évi átlag árában fizetik a hozzájárulást,
- a nyugdíjasok, akik úgy nyilatkoznak, hogy egyeznek a helyi hozzájárulás bevezetésével, és ezt hajlandóak
is fizetni, akkor nyugdíjuk 1,5%-át számolják el helyi hozzájárulásként.
Ha a gazdasági rendszerben változás áll be és új helyi hozzájárulási kategóriákat határoznak meg, a helyi
hozzájárulást az újonnan meghatározott kategóriák kötelezettjeire látják elő, a jelen szakaszban meghatározott
adókulcsok szerint, az előzőleg lefolytatott eljárás alapján.
8. szakasz
A helyi hozzájárulás megfizettetésének alapjául a következők szolgálnak: a keresetek, az önállóan végzett
tevékenységből eredő jövedelmek, a falusi turizmusból származó jövedelem, a mezőgazdasági és erdészeti jövedelem,
a szerzői jogból, a szabadalmakból és a műszaki újításokból eredő bevételek, a vagyonjogi ügyletekből származó
bevételek és a hazai nyugdíjak ( az előző szakasz szerint előlátva).
9.szakasz
A helyi hozzájárulás elszámolását nem lehet bevezetni azokra jövedelmekre, melyeket a törvény értelmében
(Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2001/24. 2002/80. és 2004/135.szám) ki kell vonni a polgárok
adóztatásából.
Helyi hozzájárulást nem fizetnek azok, akik szociális segélyben részesülnek, melyről a Szociális Központ
végzést adott ki, az ösztöndíjban, a harcos és rokkant járadékban, gyermekpótlékban, ápolási segélyben, az átmenetileg
munkanélküliségi pótlékban és az elemi csapás miatti segélyben részesülők, továbbá az életbiztosítási összegek, a
diákok és egyetemisták gyakorlati munkája után kifizetett összegek, a szervek és szervezetek által odaítélt jutalmak
után, de a mezőgazdaságból és erdészetből megadóztatás alá nem eső jövedelmek sem.
A helyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeinek egyéb felmentését a megnevezett törvény rendelkezései
értelmében kell végezni.
10.szakasz
A helyi hozzájárulás fizetői a 7.szakaszban megjelölt polgárok.
A nyugdíjasok nem kötelesek fizetni a helyi hozzájárulást, kivéve, ha írásban úgy nyilatkoznak, hogy
hajlandóak ezt fizetni, de ugyanakkor arról is írásban kell nyilatkozniuk, ha ellenzik a helyi hozzájárulás bevezetését.
11. szakasz
A föld és más ingatlan utáni helyi hozzájárulás elszámolását, megfizettetését és ellenőrzését a kishegyesi
Helyi Közösség végzi, vagy az az illetékes szerv, akit a helyi közösség e teendők végzésével megbíz, olymódon,
ahogyan ezt a külön határozat megszabja, az önálló kisiparosok által fizetendő helyi hozzájárulás elszámolását és
megfizettetését a Közbevételügyi Köztársasági igazgatóság – kishegyesi területi egysége számolja el és fizetteti meg a
polgárok adóinak megállapítására és megfizettetésére vonatkozó feltételeknek és módszernek megfelelően.
A helyi hozzájárulás elszámolását és megfizettetését a szerzői jog, a szabadalmak, a műszaki újítások és más
százalékos adózás alá eső bruttó jövedelmeket kifizetők, a kifizetés pillanatában kötelesek befizetni az esedékes
adókkal és járulékokkal egyetemben, de ugyanez vonatkozik a nyugdíjak kifizetésének idejére is.
A helyi hozzájárulás elszámolását és megfizettetését a keresetek és más személyes bevételek, illetve
százalékos adókulcs alá eső jövedelmek esetében, minden egyes bruttóban kifizetett jövedelem után, az ilyen
jövedelmeket kifizető személyek kötelesek elvégezni,s ugyanakkor kötelesek a megfelelő adókat és járulékokat
befizetni, a nyugdíjak esetében – pedig ezek kifizetésének pillanatában.
A helyi hozzájárulás végrehajtása, a büntetések, kamatok, visszatérítés, elavulás esetében az adóvégrehajtási
és adminisztrációs eljárásról szóló törvény rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
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12.szakasz
A helyi hozzájárulás eszközeit a jelen határozat 1.szakaszában kijelölt alaprendeltetések szerint kell
felhasználni.
Az egyes rendeltetések beruházására az elsőbbségi arányt a határozati javaslat 2.szakasza irányozza elő, amit
a helyi közösség tanácsának határozatával lehet megváltoztatni, abban az esetben, ha a programbeli megvalósítást
technikai és technológiai okok, a törvényes előírások, vagy más objektív okok miatt nem lehet teljesíteni.
13.szakasz
A jelen határozat 1.szakaszában megjelölt rendeltetésekre szánt eszközöket külön számlán kell vezetni a helyi
közösségben az illetékes községi közigazgatási szerv páncélfiókjában ( trezor) a megjelöléssel: Helyi hozzájárulás
Az előző időszakban megvalósult, de fel nem használt járulék eszközeit át kell vinni a következő időszakra és
a jelen határozat 1.szakaszában megjelölt rendeltetésekre kell felhasználni.
14.szakasz
A helyi hozzájárulás eszközeinek felhasználásáról a helyi közösség tanácsa dönt.
A helyi közösség tanácsának elnöke és titkára rendelkezik az eszközök átutalásáról és felhasználásáról.
A helyi közösség tanácsának elnöke rendelkezési jogát átruházhatja valamelyik tanácstagra.
15.szakasz
A helyi közösség tanácsa a helyi hozzájárulással kapcsolatosan a következő teendőket végzi:
1. gondoskodik a helyi hozzájárulási programnak a teljesítéséről,
2. kijelöli az építmények kivitelezőit,
3. társítja az eszközöket más érdekeltekkel a program teljesítése érdekében
4. meghozza a terveket a program teljesítésére vonatkozóan,
5. évente jelentést ad a polgároknak a helyi hozzájárulás tervének megvalósításával kapcsolatosan, a
tömegkommunikációs eszközökön keresztül, valamint lakossági fórumon
6. végez más, a helyi hozzájárulási program érvényesítése szempontjából elengedhetetlenül fontos teendőket
is.
A helyi közösség számláján pillanatnyilag rendelkezésre álló helyi hozzájárulás eszközeit a helyi közösség
rövidlejáratúan befektetheti a bankoknál, vagy más pénzintézményeknél a helyi önkormányzat pénzfiókja gyűjtő
számláján.
16.szakasz
A helyi hozzájárulás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi és egyéb teendők végzését az a szerv- szolgálat
végzi, akit- amelyet a helyi közösség tanácsa törvény és a jelen határozat értelmében felhatalmaz.
A helyi hozzájárulás eszközeinek nyilvántartását a törvény rendelkezései szerint kell vezetni.
17.szakasz
A polgárok az ellenőrző bizottságon keresztül vizsgálhatják felül az eszközök rendeltetés szerinti
felhasználását.
Az ellenőrző bizottságot a helyi közösség tanácsa nevezi ki.
Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll.
Az ellenőrző bizottságnak olyan szakemberekből kell állnia, akik képesek figyelemmel kísérni a helyi
hozzájárulás megvalósításának folyamatát.
18. szakasz
A helyi járulék eszközei megfizettetésének és felhasználásának ellenőrzését a törvény , a jelen határozat és
dokumentáció értelmében az illetékes szerv végzi, vagy a helyi közösség tanácsa által a törvény értelmében
felhatalmazott szerv.
19.szakasz
Amennyiben a jelen határozat 2.szakaszában megjelölt idő előtt megvalósul a helyi hozzájárulás, akkor
tovább nem kell fizetni.
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20.szakasz
Amennyiben a tervezett eszközök az előlátott időszak előtt megvalósulnak, de az összegyűjtött eszközök nem
biztosítják a program teljesítését, a helyi közösség tanácsa ennek érdekében határozatot hozhat az eszközök
felértékeléséről az eurónak a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti különbsége mértékében , mégpedig a helyi
járulék bevezetésének dátumától az 5.szakaszban kijelölt eszközök megvalósulásáig , de legtovább a határozat
4.szakaszában megszabott utolsó napig.
21.szakasz
Ez a határozat a polgárok írásos nyilatkozattételét követően lép életbe és 2006.január 1-től kell alkalmazni, ha
Kishegyes településen a választói joggal rendelkező kishegyesi polgárok több mint 50%-a elfogadja azt. A
határozathozatalban résztvehetnek mindazok a polgárok is akiknek nincs választói joguk és nem kishegyesi lakosok,
de ingatlanuk itt van, melynek lakhatási feltételei javulnak a helyi hozzájárulás révén.
Ezt a határozat javaslatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám:06-10/2005-02
Pál Károly s.k.
Kelt: 2005. november 18
a Képviselő-testület elnöke
Kishegyes
______________________ . _____________________
65.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33 és 2004/35.
szám) 87. és 97. szakasza, valamint Kishegyes Község Statútuma 28. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5., 2004/2 és 2004/4.szám) Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005
november 28-án tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATI JAVASLATOT
A HELYI HOZZÁJÁRULÁS BEVEZETÉSÉRŐL LOVĆENAC TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE
1.szakasz
A közös érdekek kielégítése céljából be kell vezetni a helyi hozzájárulást Lovćenac egész kataszteri községe
területére.
2.szakasz
A helyi hozzájárulást úgy vezetik be, mint a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez történő hozzájárulást,
valamint a helyi közsösség területén élő polgárok közös érdekeit képező közérdekű feladatok pénzelését összhangban
a helyi közöség 2006.január 1-től 2015.december 31-ig terjedő terveivel.
I.KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA:
1.A kommunális infrastruktúra tervezésének kidolgozásában való részvétel,
2.A helyi utak kiépítése és karbantartása ,
3.Részvállalás a járdák, a gyalogátjárók, a vízáteresztők és más kommunális létesítmények kiépítésében és
karbanatartásában ,
4.Részvállalás a közvilágítás költségeiben,
5.Részvállalás a temető és objektumainak karbantartásában
6. A meglevő szeméttelep karbantartása és részvállalás a hatékonyabb karbantartásához szükséges mechanizáció
beszerzésében,
7.A zöld területek karbantartása: szemetes kannák kihelyezése, padok elhelyezése, új fák, diszcserjék virágok
ültetése, virágtartók telepítése, az emlékmű karbantartása, a központi épületek festése,
8 Beruházás a falu vízellátásának karbantartásába és javításába az elkezdett szakaszok rekonstrukciója, újak
kiépítése, mélyfúratú kutak vízpumpáinak a megvásárlása
9.Fel kell mérni annak a beruházásnak a lehetőségét ami a már megkezdett új fürdő kiépítésének folytatására
vonatkozik
10.El kell kezdeni az üsszefüggő csatornahálózat kiépítésének munkálatait Lovćenac területén.
II. MŰVELŐDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, SPORT
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1 Fel kell lendíteni a „Njegoš“múvelődési egyesület munkáját és beruházásokat kell eszközölni a művelődési
otthonba,
2.Feltételeket kell termteni a művelődési informatikai központ kialakítására – kiadói tevékenység, rádió állomás
létrehozása, művelődési rendezvények megszervezése,
3. Részvállalás, együttműködés és segítségnyújtás más szervezetek és a falu civil szervezeteinek akciójában,
4. Részvétel a lovćenaci „Njegoš“ sportegyesület tevékenységének pénzelésében és létesítményeik
karbantartásában,valamint feltételek megteremtése az új sportcsarnok kiépítésére
III. A HELYI KÖZÖSSÉG SZAKSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSE
1.A dolgozók keresete,
2. Anyagi kiadások
3. A helyi hozzájárulás nyilvántartásának, vezetésének és megfizettetésének költségei
4. A törvénnyel előlátott teendők végzésének költségei,
5 Kiadások a rendkívüli feladatok elvégzésére,
IV. EGYEBEK
A faluszintű rendezvényekhez való hozzájárulás.
3. szakasz
A helyi hozzájárulás tervezett össz eszköze erre az időszakra 75.000.000,00 dinár.
4. szakasz
A helyi hozzájárulást pénzben gyűjtik be.
A megbízott tevékenységek címén a helyi hozzájárulás eszközeinek egy részét a községi költségvetésből kell
biztosítani, továbbá adományokból , hitelekből, valamint a helyi közösségek tevékenységével kapcsolatos
pályázatokon elnyert pénzekből.
5. szakasz
A helyi hozzájárulás bevezetésének határozati javaslatáról a polgárok írásos nyilatkozat aláírásával mondanak
véleményt.
Az írásos nyilatkozatra minden szavazati joggal rendelkező nagykorú polgár jogosult, akinek a lakhelye az
adott helyi közösség területén van.
A határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha az adott település polgáraiank többsége erről nyilatkozik.
A polgárok írásos nyilatkozattételét követően a határozatot a helyi hozzájárulás bevezetéséről a helyi
közösség ideiglenes szerve hirdeti ki és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Az írásos nyilatkozattétel eljárását 2005. november 21-től dec. 5-ig kell lefolytatni.
6. szakasz
A helyi hozzájárulást a jelen határozati javaslat 1. és 2. szakasza szerint a következő polgárok fizetik:
- a munkaviszonyban levők keresetük 3%-át,
- az önálló tevékenységet végző polgárok és kisiparosok 3%-os adókulcs szerint,
- az ideiglenes munkavállalási szerződést kötő személyek és a vállalkozók 3%-os adókulcs szerint,
- a szerzői jogok, a szabadalmak és a műszaki újítások révén megvalósuló bevételek után 3%-os adókulcs
szerint,
- azokkal a polgárokkal, akik a beltelekben levő ingatlanokból és ingatlan jogokból bevételt valósítanak meg
(arra az alapra melyre az adót is elszámolják) a helyi hozzájárulást 5%-os adókulcs szerint kell megfizettetni,
- azok a polgárok, akik nem Kishegyesen laknak, de a falu kataszteri községében rendlekeznek olyan
lakóházzal, melynek lakhatósági feltételei javulnak a helyi hozzájárulás révén, akkor ezek a tulajdonosok vagyonuk
teljes értékének 1%-át fizetik be évente, helyi hozzájárulás címén,
- azok a polgárok, akik a falu területén laknak, de jövedelmüket külföldön valósítják meg , viszont a helyi
járulékból javulnak a lakhatási feltételeik, az ingatlanuk értékének 1%-át fizetik be évente e célra,
- a földtulajdonosok hektáronként 50 kg II. osztályú búzának az előző évi átlag árában fizetik a
hozzájárulást,
- a nyugdíjasok, akik úgy nyilatkoznak, hogy egyeznek a helyi hozzájárulás bevezetésével, és ezt hajlandóak
is fizetni, akkor nyugdíjuk 3%át számolják el helyi hozzájárulásként.
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Ha a gazdasági rendszerben változás áll be és új helyi hozzájárulási kategóriákat határoznak meg, a helyi
hozzájárulást az újonnan meghatározott kategóriák kötelezettjeire látják elő, a jelen szakaszban meghatározott
adókulcsok szerint, az előzőleg lefolytatott eljárás alapján.
7. szakasz
A helyi hozzájárulás megfizettetésének alapjául a következők szolgálnak: a keresetek, az önállóan végzett
tevékenységből eredő jövedelmek, a falusi turizmusból származó jövedelem, a mezőgazdasági és erdészeti jövedelem,
a szerzői jogból, a szabadalmakból és a műszaki újításokból eredő bevételek, a vagyonjogi ügyletekből származó
bevételek és a hazai nyugdíjak ( az előző szakasz szerint előlátva), a hely járulékot a megadóztatás alá eső megfelelő
fizetési alapra kell elszámolni, amit csökkenteni kell a kifizetett adók és járulékok összegével, a nyugdíjaknál pedig a
nyugdíj összegére.
8.szakasz
A helyi hozzájárulás elszámolását nem lehet bevezetni azokra jövedelmekre, melyeket a törvény értelmében
(Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2001/24. 2002/80. és 2004/135.szám) ki kell vonni a polgárok
adóztatásából.
9.szakasz
Helyi hozzájárulást nem fizetnek azok, akik szociális segélyben részesülnek, melyről a Szociális Központ
végzést adott ki, az ösztöndíjban, a harcos és rokkant járadékban, gyermekpótlékban, ápolási segélyben, az átmenetileg
munkanélküliségi pótlékban és az elemi csapás miatti segélyben részesülők, továbbá az életbiztosítási összegek, a
diákok és egyetemisták gyakorlati munkája után kifizetett összegek, a szervek és szervezetek által odaítélt jutalmak
után, de a mezőgazdaságból és erdészetből megadóztatás alá nem eső jövedelmek sem.
A helyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeinek egyéb felmentését a megnevezett törvény rendelkezései
értelmében kell végezni.
10.szakasz
A helyi hozzájárulás fizetői a 7.szakaszban megjelölt polgárok.
A nyugdíjasok nem kötelesek fizetni a helyi hozzájárulást, kivéve, ha írásban úgy nyilatkoznak, hogy
hajlandóak ezt fizetni, de ugyanakkor arról is írásban kell nyilatkozniuk, ha ellenzik a helyi hozzájárulás bevezetését.
11. szakasz
A föld és más ingatlan utáni helyi hozzájárulás elszámolását, megfizettetését és ellenőrzését a lovćenaci Helyi
Közösség végzi, vagy az az illetékes szerv, akit a helyi közösség e teendők végzésével megbíz, olymódon, ahogyan
ezt a külön határozat megszabja, az önálló kisiparosok által fizetendő helyi hozzájárulás elszámolását és
megfizettetését a Közbevételügyi Köztársasági igazgatóság – kishegyesi területi egysége számolja el és fizetteti meg a
polgárok adóinak megállapítására és megfizettetésére vonatkozó feltételeknek és módszernek megfelelően.
A helyi hozzájárulás elszámolását és megfizettetését a szerzői jog, a szabadalmak, a műszaki újítások és más
százalékos adózás alá eső bruttó jövedelmeket kifizetők, a kifizetés pillanatában kötelesek befizetni az esedékes
adókkal és járulékokkal egyetemben, de ugyanez vonatkozik a nyugdíjak kifizetésének idejére is.
A helyi hozzájárulás elszámolását és megfizettetését a keresetek és más személyes bevételek, illetve
százalékos adókulcs alá eső jövedelmek esetében, minden egyes bruttóban kifizetett jövedelem után, az ilyen
jövedelmeket kifizető személyek kötelesek elvégezni, s ugyanakkor kötelesek a megfelelő adókat és járulékokat
befizetni, a nyugdíjak esetében – pedig ezek kifizetésének pillanatában.
A helyi hozzájárulás végrehajtása, a büntetések, kamatok, visszatérítés, elavulás esetében az adóvégrehajtási
és adminisztrációs eljárásról szóló törvény rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.
12.szakasz
A helyi hozzájárulás eszközeit a jelen határozat 1.szakaszában kijelölt alaprendeltetések szerint kell
felhasználni.
Az egyes rendeltetések beruházására az elsőbbségi arányt a határozati javaslat 2.szakasza irányozza elő, amit
a helyi közösség tanácsának határozatával lehet megváltoztatni, abban az esetben, ha a programbeli megvalósítást
technikai és technológiai okok, a törvényes előírások, vagy más objektív okok miatt nem lehet teljesíteni.
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13.szakasz
A jelen határozat 1.szakaszában megjelölt rendeltetésekre szánt eszközöket külön számlán kell vezetni a helyi
közösségben az illetékes községi közigazgatási szerv páncélfiókjában ( trezor) a megjelöléssel: Helyi hozzájárulás)
Az előző időszakban megvalósult, de fel nem használt járulék eszközeit át kell vinni a következő időszakra és
a jelen határozat 1.szakaszában megjelölt rendeltetésekre kell felhasználni.
14.szakasz
A helyi hozzájárulás eszközeinek felhasználásáról a helyi közösség tanácsa dönt.
A helyi közösség tanácsának elnöke és titkára rendelkezik az eszközök átutalásáról és felhasználásáról.
A helyi közösség tanácsának elnöke rendelkezési jogát átruházhatja valamelyik tanácstagra.
15.szakasz
A helyi közösség tanácsa a helyi hozzájárulással kapcsolatosan a következő teendőket végzi:
1. gondoskodik a helyi hozzájárulási programnak a teljesítéséről,
2. kijelöli az építmények kivitelezőit,
3. társítja az eszközöket más érdekeltekkel a program teljesítése érdekében
4. meghozza a terveket a program teljesítésére vonatkozóan,
5. évente jelentést ad a polgároknak a helyi hozzájárulás tervének megvalósításával kapcsolatosan, a
tömegkommunikációs eszközökön keresztül, valamint lakossági fórumon
6. végez más, a helyi hozzájárulási program érvényesítése szempontjából elengedhetetlenül fontos teendőket
is.
A helyi közösség számláján pillanatnyilag rendelkezésre álló helyi hozzájárulás eszközeit a helyi közösság
rövidlejáratúan befektetheti a bankoknál, vagy más pénzintézményeknél a helyi önkormányzat pénzfiókja gyűjtő
számláján.
16.szakasz
A helyi hozzájárulás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi és egyéb teendők végzését az a szerv- szolgálat
végzi, akit- amelyet a helyi közösség tanácsa törvény és a jelen határozat értelmében felhatalmaz.
A helyi hozzájárulás eszközeinek nyilvántartását a törvény rendelkezései szerint kell vezetni.
17.szakasz
A polgárok az ellenőrző bizottságon keresztül vizsgálhatják felül az eszközök rendeltetés szerinti
felhasználását.
Az ellenőrző bizottságot a helyi közösség tanácsa nevezi ki.
Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll.
Az ellenőrző bizottságnak olyan szakemberekből kell állnia, akik képesek figyelemmel kísérni a helyi
hozzájárulás megvalósításának folyamatát.
18. szakasz
A helyi járulék eszközei megfizettetésének és felhasználásának ellenőrzését a törvény , a jelen határozat és
dokumentáció értelmében az illetékes szerv végzi, vagy a helyi közösség tanácsa által a törvény értelmében
felhatalmazott szerv.
19.szakasz
Amennyiben a jelen határozat 2.szakaszában megjelölt idő előtt megvalósul a helyi hozzájárulás, akkor
tovább nem kell fizetni.
20.szakasz
Amennyiben a tervezett eszközök az előlátott időszak előtt megvalósulnak, de az összegyűjtött eszközök nem
biztosítják a program teljesítését, a helyi közösség tanácsa ennek érdekében határozatot hozhat az eszközök
felértékeléséről a kiskereskedelmi árak növekedési mutatói szerint az illetékes köztársasági szerv adatai szerint,
mégpedig a helyi járulék bevezetésének dátumától az 5.szakaszban kijelölt eszközök megvalósulásáig , de legtovább a
határozat 4.szakaszában megszabott utolsó napig.
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21.szakasz
Ez a határozat a polgárok írásos nyilatkozattételét követően lép életbe és 2006.január 1-től kell alkalmazni, ha
Lovćenac településen a választói joggal rendelkező lovćenaci polgárok több mint 50%-a elfogadja azt. A
határozathozatalban résztvehetnek mindazok a polgárok is akiknek nincs választói joguk és nem kishegyesi lakosok,
de ingatlanuk itt van, melynek lakhatási feltételei javulnak a helyi hozzájárulás révén.
Ezt a határozat javaslatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám:06-10/2005-02
Pál Károly s.k.
Kelt: 2005. november 18
a Képviselő-testület elnöke
Kishegyes
________________________ . _____________________
66.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33 és 2004/35.
szám) 87. és 97. szakasza, valamint Kishegyes Község Statútuma 28. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5., 2004/2 és 2004/4.szám) Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.
november 28-án tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATI JAVASLATOT
A HELYI HOZZÁJÁRULÁS BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
BÁCSFEKETEHEGY TELEPÜLÉS TERÜLETÉRE
1.szakasz
Bácsfeketehegy helyi közösségének területére a 2004-2009.-ig trejedő időszakra bevezett járulékról szóló
határozat ( „Kishegyes község Hivatalos lapja“ 7/2003) elnevezése megváltozik és a követekzőképpen hangzik: „
Határozati javaslat Bácsfeketehegy helyi közössége 2004-2015-ig terjedő időszakra szóló járulékának bevezetéséről ”.
2. szakasz

A határozat 2. szakasza következőképpen módosul:“ Bácsfeketehegy helyi közössége
területére bevezett hozzájárulás eszközeit 2004. január 1-től 2015 december. 31-ig gyűjtik be.”
3. szakasz
A határozat 3. szakasza módosul a következőképpen:“ A hozzájárulást az alábbi
rendeltetések pénzeléséhez szükséges eszközök begyűjtése érdekében kell bevezetni a követekző fontossági
sorrendben:
1. a vízvezetékhálózat bővítsére és a meglevő karbantartására,
2. a helyi közösség területén új útszakaszok kiépítésére és a meglevők karbantartására
3. a járdák, és átjárók építése, lefolyógyűrű lefektetése és az árkok karbantartására
4. a közvilágítás,a művelődési és sportétesítmények karbantartása és a helyi közösség környékének
parkosítása, valamint a temető rendezése és karbantartása,
5. feltételek biztosítása az oktatási, művelődési és sportrendezvények valamint más közérdekű tevékenység
megszervezésére,
6. eszközök biztosítása a szociális és emberbaráti segélyekre,a nagyon nehéz anyagi körülmények között
élő polgárok szociális támogatására és emberbaráti segélyezésére, valamint az elemi csapások esetén
szükséges segélyekre
7. a törvény alapján részeszközök biztosítása a helyi közösség működtetésére,ezen belül a munkások
fizetésére, anyagi költségekre, könyvelési költségekre és a törvény és más előírások által előlátott helyi
közösség szintű tevékenységek pénzelésére.“
4. szakasz
A Határozat 4.szakasza a következőképpen módosul:” A 2004. január 1.-től 2015 december 31.-ig terjedő
hozzájárulás tervezett eszközmegvalósítása 50.000.000,00 dinár
A hozzájárulás eszközeinek pótlásához szükséges eszközök egy részét adományokból,hitelekből, a
pályázatokon nyert eszközökből és lehetőség szerint a községi költségvetés eszközeiből a községi Képviselő- testület
külön határozatai szerint kell biztosítani.
5. szakasz
A hozzájárulást a jelen határozati javaslat szerint a következő polgárok fizetik:
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- a munkaviszonyban levők keresetük 3%-át,
- az önálló tevékenységet végző polgárok és kisiparosok 3%-os adókulcs szerint,
- az ideiglenes munkavállalási szerződést kötő személyek és a vállalkozók 3%-os adókulcs szerint,
- a szerzői jogok, a szabadalmak és a műszaki újítások révén megvalósuló bevételek után 3%-os adókulcs
szerint,
- azokkal a polgárokkal, akik a beltelekben levő ingatlanokból és ingatlan jogokból bevételt valósítanak meg
(arra az alapra melyre az adót is elszámolják) a hozzájárulást 5%-os adókulcs szerint kell megfizettetni,
- azok a polgárok, akik nem Bácsfeketehegyen laknak, de a falu kataszteri községében rendlekeznek olyan
lakóházzal, melynek lakhatósági feltételei javulnak a hozzájárulás révén, akkor ezek a tulajdonosok vagyonuk teljes
értékének 1%-át fizetik be évente, hozzájárulás címén,
- azok a polgárok, akik a falu területén laknak, de jövedelmüket külföldön valósítják meg , viszont a helyi
járulékból javulnak a lakhatási feltételeik, az ingatlanuk értékének 1%-át fizetik be évente e célra,
- a falusi turizmusból eszközöket megvalósító polgárok évi 3% -os adókulcs szerint fizetik a hozzájárulást,
- a földtulajdonosok hektáronként 5o kg II. osztályú búzának az előző évi átlag árában fizetik a hozzájárulást,
- a nyugdíjasok, akik úgy nyilatkoznak, hogy egyeznek a hozzájárulás bevezetésével, és ezt hajlandóak is
fizetni, akkor nyugdíjuk 1,5%-át számolják el hozzájárulásként.
Ha a gazdasági rendszerben változás áll be és új hozzájárulási kategóriákat határoznak meg, a hozzájárulást
az újonnan meghatározott kategóriák kötelezettjeire látják elő, a jelen szakaszban meghatározott adókulcsok szerint, az
előzőleg lefolytatott eljárás alapján.
6. szakasz
A határozat 11. szakasza a következőképpen módosul:
„A hozzájárulás megfizettetésének alapjául a következők szolgálnak: a keresetek, az önállóan végzett
tevékenységből eredő jövedelmek, a falusi turizmusból származó jövedelem, a mezőgazdasági és erdészeti jövedelem,
a szerzői jogból, a szabadalmakból és a műszaki újításokból eredő bevételek, a vagyonjogi ügyletekből származó
bevételek és a hazai nyugdíjak ( az előző szakasz szerint előlátva).
A hozzájárulás az adott jövedelem, bevétel alapjára számolják el, a megadóztatást rendező előírások alapján,
a nyugdíjnál pedig a nyugdíj értékére.
A hozzájárulás elszámolását nem lehet bevezetni azokra a jövedelmekre, melyeket a törvény értelmében
(Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2001/24. 2002/80. és 2004/135.szám) ki kell vonni a polgárok
adóztatásából.
Hozzájárulást nem fizetnek azok, akik szociális segélyben részesülnek, melyről a Szociális Központ végzést
adott ki, az ösztöndíjban, a harcos és rokkant járadékban, gyermekpótlékban, ápolási segélyben, az átmenetileg
munkanélküliségi pótlékban és az elemi csapás miatti segélyben részesülők, továbbá az életbiztosítási összegek, a
diákok és egyetemisták gyakorlati munkája után kifizetett összegek, a szervek és szervezetek által odaítélt jutalmak
után, de a mezőgazdaságból és erdészetből megadóztatás alá nem eső jövedelmek sem.
A hozzájárulás fizetési kötelezettségeinek egyéb felmentését a megnevezett törvény rendelkezései értelmében
kell végezni.
A hozzájárulás alanyai az 5. szakaszban feltüntetett polgárok.
A nyugdíjasok nem kötelesek fizetni a hozzájárulást, kivéve, ha írásban úgy nyilatkoznak, hogy hajlandóak
ezt fizetni, de ugyanakkor arról is írásban kell nyilatkozniuk, ha ellenzik a hozzájárulás bevezetését.
7.szakasz
A határozat 11. szakasza a következőképpen módosul:” A hozzájárulás módosításásról szóló határozat a
polgárok írásos nyilatkozattételét követően lép életbe, ha Bácsfeketehegy településen a választói joggal rendelkező
bácsfeketehegyi polgárok több mint 50%-a elfogadja azt. A határozathozatalban résztvehetnek mindazok a polgárok is
akiknek nincs választói joguk és nem bácsfeketehegyi lakosok, de ingatlanuk itt van, melynek lakhatási feltételei
javulnak a helyi hozzájárulás révén és ezt a határozati javaslatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos
Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám:06-10/2005-02
Pál Károly s.k.
Kelt: 2005. november 18
a Képviselő-testület elnöke
Kishegyes
___________________ . __________________
67.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33. és
2004/135.szám) 87.szakasza és Kishegyes Község Statútuma 28. szakasza alapján (Kishegyes Község Hivatalos
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Lapja 2002/5., 2004/2 és 2004/4.szám) Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. november 28-án tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
I.
Kiírjuk az aláírás melletti írásos nyilatkozattételt a helyi hozájárulás bevezetéséről 2006.január 1-től,
Kishegyes, Lovćenac és Bácsfeketehegy helyi közösségének területére.
II.
Az írásos nyilatkozattételre Kishegyesen és Lovćenacon 2005. november 21-től 2005.december 5-ig,
Bácsfeketehegyen pedig 2005.november 28-tól december 12.-ig kerül sor.
III.“.
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám:06-10/2005-02
Pál Károly s.k.
Kelt: 2005. november 18
a Képviselő-testület elnöke
Kishegyes
________________________ , _______________________
68.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33. és
2004/135.szám) és Kishegyes Község Helyi Közössége alapszabályának 28.szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 2001/4. és 2005/8.szám) alapján Kishegyes Helyi Közösségének tanácsa 2005.október 28-án tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
AZ ALÁÍRÁS MELLETTI ÍRÁSOS NYILATKOZATTÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL
I .ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A helyi hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot a polgárok hozzák meg aláírás melletti személyes
nyilatkozattétel révén.
Az írásos nyilatkozattétel lebonyolítására 2005.november 21.től december 5-ig kerül sor.
A főbizottság 2005.december 6-án éjfélig köteles lezárni az eljárást, az eredményekről készült jegyzőkönyvet
pedig el kell juttatnia a Helyi Közösség tanácsának.
II. AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATÓ SZERVEK
2.szakasz
Az írásos nyilatkozattétel eljárását az a főbizottság folytatja le, melyet a helyi közösség tanácsa nevezett ki.
A főbizottságnak elnöke és nyolc tagja van.
A helyi közösség főbizottsága az alábbi teendőket végzi:
- elvégez minden szükséges előkészületet az írásos nyilatkozattételre és lefolytatja az aláírás melletti teljes eljárást,
- kidolgozza az elkövetkező időszak helyi hozzájárulásának programtervezetét a helyi közösségben,amit a helyi
közösség tanácsa elé terjeszt,
- kidolgozza a munka határidő naplóját,
- közvetlenül irányítja az albizottságok és az aláírásokat begyűjtő aktivisták munkáját,
- soraiból megválasztja a főbizottság elnökét
- kiosztja a munkákat tagjai az albizottságok és aktivistái részére,
- ismerteti a tevékenységeket
- tájékoztatja az illetékes szerveket az általuk végzett tevékenységekről
- szükség esetén segítséget kér az illetékes községi és köztársasági szervektől
- tájékoztatja a helyi közösség tanácsát az elvégzett munkálatokról
- végez más tevékenységeket is a helyi közösség tanácsa megbízatásából.
A bizottság teljes tagságának többségével hoz döntést.
3. szakasz
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Az írásos nyilatkozattétel eljárásában a főbizottság mellett a helyi közösség tanácsa több albizottságot is
alakít, melyeknek elnöke és két tagja van. Az albizottságok tagjai a tanács tagjai közül is megválaszthatóak.
Az albizottságok feladata:
- az eljárás lefolytatásához szükséges anyagok átadása és átvétele,
- jegyzőkönyv készítése az aktivistáktól történő anyagátvételről
- más teendők végzése a helyi közösség tanácsa, vagy a főbizottság rendelkezése szerint.
4. szakasz
A polgárok aláírás melletti írásos nyilatkozattételének eljárását az aktivisták, azaz az aláírásgyűjtők
bonyolítják le. Az aktivisták biztosítják a nyilatkozattétel szabályosságát. Ők továbbítják a véleményezés eredményeit
a tanács albizottságainak.
Az aktivisták kiválasztásakor előnyben vannak akik az „igen” szavazat mellett vannak, továbbá a
munkanélküliek és az egyetemisták.
Az aktivisták feltételei:
- legalább általános iskolai végzettség,
- kívánatos a magyar és a szerb nyelvtudás
- közlékenységre való képesség,
- nagykorúság.
Jelentkezéskor fel kell mutatni a munkakönyvet, vagy a főiskola illetve egyetem hallgatói jogviszonyát
bizonyító igazolást,továbbá a Nemzeti Munkaközvetítő Hivatal bizonylatát.
Az aktivista kinevezését a helyi közösség tanácsa végzi.
III.AZ ÍRÁSOS NYILATKOZAT TARTALMA
5. szakasz
Az írásos nyilatkozat a következőket tartalmazza:
1. A javaslatot, amire az aláírást gyűjtik,
2. A nyilatkozatot aláíró adatait, amit a következők szerint kell táblázatba írni: a személy neve, személyi száma és
lakcíme,
3. A válasza igen vagy nem és aláírása,
4 Az aláírás begyűjtésének dátuma és helye,
5. Az aktivista nyilatkozatát, hogy a nyilatkozatadó ezt saját kezűleg írta alá.
Az előző bekezdés szerinti nyilatkozat mellett ki kell dolgozni egy másik írásos nyilatkozatot is a nyugdíjasok részére,
mely azt tartalmazza, hogy a nyugdíjas egyetért azzal, hogy a helyi hozzájárulást levonják a nyugdíjából
A nyilatkozat aláírásakor legalább két aktivista jelenléte szükséges.
IV. JOGVÉDELEM
6. szakasz
Minden szavazónak a szavazás lezárását követő 24 órán belül, azaz 2005.december 7-én 24,00 óráig jogában
áll megtekintenie saját aláírását
A polgárnak jogában áll a határozat, a szabálysértés, vagy más mulasztás elkövetését követően 24 órán belül
óvást benyújtania a tanács főbizottságához.
Ha a főbizottság megállapítja, hogy az óvást késve, vagy nem megfelelő módon nyújtották be végzés útján
elveti azt.
Az alaptalan óvást a bizottság végzéssel veti el.
Ha bizottság úgy értékeli, hogy az óvás indokolt és időben érkezett, azonnal megtárgyalja ezt és 24 órán belül
dönt róla.
7. szakasz
Ha a szabálytalanságra a helyi közösség területének részén került sor az írásos nyilatkozattétel alkalmával,
mely lényegesen kihatna az eredményekre, a főbizottság a helyi közösség ezen körzetében megsemmisítheti az
aláírásokat és új időpontot tűzhet ki ennek megismétlésére.
8. szakasz
Az óvással kapcsolatosan a főbizottság által meghozott határozat ellen , illetve abban az esetben, ha
főbizottság elmulassza az óvás ellenében a döntést, az óvást benyújtó a legfelsőbb bírósághoz adhatja be a
fellebbezését.
A fellebbezést a főbizottság határozatának kézbesítésétől számított 24 órán belül kell átadni,.illetve a
főbizottság válaszadási határidejének lejártától számítva.
A legfelsőbb bíróság a fellebbezésről az átvételétől számított 48 órán belül dönt.
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A legfelsőbb bíróság döntése végleges.
9. szakasz
A polgárok névsora, melyen közvetlenül az aláírásokat gyűjtik a következőket tartalmazza:
A polgár nevét, személyi számát és az aláírás helyét.
Az előző bekezdés szerinti névsort az aláírásgyűjtés megkezdése előtt 15 nappal le kell zárni.
V. ESZKÖZÖK AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA
10. szakasz
Az írásos nyilatkozattételhez szükséges eszközöket a kishegyesi Helyi Közösség biztosítja.
A bizottság tagjainak és az aktivistáknak munkájukért térítmény jár, melynek magasságát a helyi közösség
tanácsa határozza meg.
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
11. szakasz
Ez a határozat a meghozatalát követő nyolcadik napon lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA
ifj. Virág Gábor s.k.
KISHEGYES
tanácselnök
_____________________ . ___________________
69.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9,2004/33. és
2004/135.szám) és Kishegyes Község Helyi Közössége alapszabályának 28.szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 2001/4. és 2005/8.szám) alapján Lovćenac Helyi Közösségének tanácsa 2005.november 11-én tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
AZ ALÁÍRÁS MELLETTI ÍRÁSOS NYILATKOZATTÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL
I .ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A helyi hozzájárulás bevezetéséről szóló határozatot a polgárok hozzák meg aláírás melletti személyes
nyilatkozattétel révén.
Az írásos nyilatkozattétel lebonyolítására 2005.november 21.től december 5-ig kerül sor.
II. AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATÓ SZERVEK
2.szakasz
Az írásos nyilatkozattétel eljárását a
helyi közössség ideiglenes szerve folytatja le az elnök
vezényletével,összhangban a helyi közösség szakszolgálatának munkájával .
A véleménynyilvánítás során az ideiglenes szerv és a helyi közösség ideiglenes szervének a feladatai következők:
- elvégez minden szükséges előkészületet az írásos nyilatkozattételre és hatékonyan,pontosan lefolytatja az aláírás
melletti teljes eljárást,
- kidolgozza az elkövetkező öt éves időszakra a helyi hozzájárulás programtervezetét,
- kidolgozza a munka határidő naplóját,
- közvetlenül irányítja a a terepi munkát az alábbi körzetekben:
I. körzet – három bizottság
II. körzet –három bizottság
III. körzet – három bizottság
IV. körzet -2 bizottság
.- meghirdeti az akciót a topolyai rádióban és a lovćenáci újságban, valamint a polgárok közvetlen tájékoztatásával,
- közvetlenül irányítja a tevékenységet, segít a bizottságok és aktivisták munkájában, hogy törvényesen lássák el
feladataikat.
3. szakasz
A bizottság tagjaivá közkedvelt és a helyi közösség munkáját ismerő személyeket kell kinevezni.
III. AZ ÍRÁSOS NYILATKOZAT TARTALMA
4. szakasz
Az írásos nyilatkozat a következőket tartalmazza:
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1. A javaslatot, amire az aláírást gyűjtik,
2.A nyilatkozatot aláíró adatait:
- sorszám
- a személy neve,
- személyi száma
- lakcíme,
- munkahelye
- az igen vagy nem válasza
- sajátkezű aláírása,
- az aláírás begyűjtésének dátuma és helye,
- a bizottság legalább két tagjának az aláírása, hogy jelen voltak a nyilatkozatadó saját kezűleg aláírásánál.
- az előző bekezdés szerinti nyilatkozat mellett ki kell dolgozni egy másik írásos nyilatkozatot is a
nyugdíjasok részére, mely azt tartalmazza, hogy a nyugdíjas egyetért azzal, hogy a helyi hozzájárulást levonják a
nyugdíjából
5. szakasz
IV. JOGVÉDELEM
Ha olyan jellegű szabálysértésre kerül sor, mely lényegesen kihat a népszavazás eredményeirea polgárnak
jogában áll a elkövetését követően 24 órán belül óvást benyújtania a helyi közösség ideiglenes szervének.
Ha az ideiglenes szerv úgy értékeli, hogy az óvás indokolt és időben érkezett, azonnal megtárgyalja ezt és 24
órán belül dönt róla.
6. szakasz
Ha olyan szabálytalanságra kerül sor az írásos nyilatkozattétel alkalmával, mely lényegesen kihatna az
eredményekre, az ideiglenes szerv megsemmisítheti az aláírásokat és új időpontot tűzhet ki ennek megismétlésére.
Ha a helyi közösség által kinevezett bizottságok által került sor a mulasztásra, az ideiglenes szerv
megsemmisíti ezeket a munkálatokat és elrendeli azok megismétlését.
7. szakasz
Az óvással kapcsolatosan az ideiglenes szerv által meghozott határozat ellen , illetve abban az esetben, ha
főbizottság elmulassza az óvás ellenében a döntést, az óvást benyújtó a legfelsőbb bírósághoz adhatja be a
fellebbezését.
A fellebbezést a helyi közösség szerve határozatának kézbesítésétől számított 24 órán belül kell átadni,.illetve
az ideiglenes szerv válaszadási határidejének lejártától számítva.
A legfelsőbb bíróság a fellebbezésről az átvételétől számított 48 órán belül dönt.
A legfelsőbb bíróság döntése jogerős.
8. szakasz
A polgárok névsorát, melyen közvetlenül az aláírásokat gyűjtik a helyi közösség területén, Kishegyes község
közigazgatásának Általános ügyeket és társadalmi tevékenységeket végző osztálya vezeti, zárja le és hitelesíti.
Az előző bekezdés szerinti névsort az aláírásgyűjtés megkezdése előtt 48 órával hamarabb kell lezárni.
9. szakasz
Az írásos nyilatkozattételhez szükséges eszközöket a kishegyesi Helyi Közösség biztosítja.
A bizottság tagjainak és az aktivistáknak munkájukért térítmény jár, melynek magasságát a helyi közösség
tanácsa határozza meg.
10. szakasz
Ez a határozat a meghozatalát követő nyolcadik napon lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
A HELYI KÖZÖSSÉG IDEIGLENES SZERVE
Dabović Danilo s.k.
LOVĆENAC
az ideiglenes szerv elnöke
_____________________ . ____________________
70.
A társadalmi tulajdonba a földalap feltöltése címén ,valamint a beszolgáltatás idején elkobzott földterületek
visszaszármaztatási joga elismerésének feltételeiről és múdjáról szóló törvény ( Szerbia Köztársaság Hivatalos
Közlönye 1991/18., 1992/20. és 1998/42.szám) Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.november 18-án tartott
ülésén meghozta a
VÉGZÉST
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a beszolgáltatás alkalmával az állami földalapba eltulajdonított földek visszaszármaztatását végző bizottság
elnökének és helyettesének felmentéséről
I.
Felmentjük Tóth Bagi Jánost a a beszolgáltatás alkalmával az állami földalapba eltulajdonított földek
visszaszármaztatását végző bizottság elnöki tisztsége alól.
Felmentjük Popović Brankát a topolyai Községi Bíróság bíráját a a beszolgáltatás alkalmával az állami
földalapba eltulajdonított földek visszaszármaztatását végző bizottság alelnöki tisztsége alól.
II.
Ezt a végzést el kell küldeni az illetékes Köztársasági Minisztériumnak és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában.
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се
уплаћује на текући рачун бр. 840-357845-92 – Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош –
за Службени лист.
KIADJA:
FELELŐS SZERKESZTŐ:
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Kishegyes község Képviselő-testülete
Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília

Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-357845-92 - számú folyószámlára Kishegyes
község Képviselő-tesülete szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

