
 

Број: I-ОП-1-471/13 
Дана: 4. марта 2014. године 
НОВИ САД 
 
 
 
Покрајински омбудсман након спроведеног поступка по представци Удружења 
пољопривредника ''_______ _____'' из Остојићева у складу са чланом 33 став 1 
алинеја 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману 
(''Службени лист АП Војводине'', бр. 23/2002, 5/2004, 16/2005 и 18/2009-промена 
назива акта) Општинској управи општине Чока упућује следеће  
 
 

МИШЉЕЊЕ 
 
 

I Општинска управа општине Чока поступала је супротно Одлуци о 
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Остојићево (''Службени лист 
општине Чока'', број 7/2006), јер је у поступку доношења решења којим се 
утврђује самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства за 2012. 
годину исти утврдила по стопи од 15% за сваки месец, будући да је основица 
за утврђивање овог самодоприноса катастарски приход који се утврђује на 
годишњем нивоу. 
 
II Чињеница да чланом 5 Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну 
заједницу Остојићево није наглашено да се самодопринос на катастарски 
приход плаћа по стопи од 15% на годишњем нивоу не може бити разлог за 
утврђивање предметног самодоприноса по прописаној стопи за сваки 
месец, односно по стопи од 180% за целу годину. 
 
III Потребно је да Општинска управа општине Чока у року од 15 дана од 
дана пријема овог мишљења обавести Покрајинског омбудсмана о 
предузетом. 
 
IV Ово мишљење биће објављено на интернет страници Покрајинског 
омбудсмана након уручења Општинској управи општине Чока. 
  

Образложење 
 

Покрајинском омбудсману представком се обратило Удружење пољопривредника 
''_______ ______'' из Остојићева у којој износи притужбу на рад Општинске управе 



 

општине Чока у вези са доношењем решења о утврђивању самодоприноса на 
приходе од пољопривреде и шумарства на основу Одлуке о увођењу месног 
самодоприноса за Месну заједницу Остојићево (''Службени лист општине Чока'', 
број 7/2006). У представци се наводи да је решењима о утврђивању 
самодоприноса за 2012. годину утврђен самодопринос на приходе од 
пољопривреде и шумарства по стопи од 180% уместо по стопи од 15%, како је 
прописано одлуком о увођењу самодоприноса, односно утврђен је по стопи од 
15% за сваки месец. Наводи се да овакво утврђивање самодоприноса није у складу 
са наведеном одлуком о увођењу самодоприноса, те да је, с обзиром на то да се 
катастарски приход обрачунава за период од годину дана, самодопринос требало 
утврдити по стопи од 15% за целу годину. Даље се наводи да се у вези са овим 
проблемом удружење писменим путем обратило Месној заједници Остојићево и 
тражило да упути Општинском већу општине Чока захтев да поништи сва 
решења о утврђивању самодоприноса на приходе од пољопривреде и шумарства. 
Наведени захтев месна заједница доставила је Општинској управи општине Чока 
дана 18. јануара 2013. године, али је исти дописом Службе за рачуноводство 
Одсека за финансије од 22. јануара 2013. године враћен месној заједници са 
напоменом да је уколико жели да се обрати општинској управи потребно да 
предметни захтев достави уз допис адресиран на начелника. Такође, у вези са 
наведеним месна заједница се обратила и општинском већу поднеском број 05-
2013 од 24. јануара 2013. године. До подношења представке Покрајинском 
омбудсману општинско веће није доставило одговор удружењу.  
 
Поступајући по представци Покрајински омбудсман упутио је захтеве 
Општинској управи и Општинском већу општине Чока да се изјасне о наводима 
представке.  
 
У изјави Одсека за финансије Општинске управе општине Чока у вези са 
представком се наводи да је чланом 5 Одлуке о увођењу месног самодоприноса за 
Месну заједницу Остојићево прописано да се самодопринос плаћа по следећим 
стопама: на нето зараде - 4%, корисници личних и породичних пензија, ако се 
тако изјасне – 1%; на годишњу основицу нето прихода од обављања самосталне 
делатности 1%; на катастарски приход 15%; за рад преко омладинске задруге 4%; 
на вредност имовине годишње 1% за грађане који немају пребивалиште, а 
поседују непокретност на подручју месне заједнице. Како наведеним чланом није 
наглашено да се самодопринос на катастарски приход утврђује по стопи од 15% 
на годишњем нивоу, Одсек за финансије приликом утврђивања самодоприноса 
поступио је као и код утврђивања самодоприноса на нето зараде; корисницима 
личних и породичних пензија, ако се тако изјасне; за рад преко омладинске 
задруге, за које такође није изричито наведено да се утврђују на годишњем нивоу. 



 

У изјави се истиче да је у поступку утврђивања самодоприноса на катастарски 
приход обавеза утврђена у складу са одлуком.  
 
Општинско веће у остављеном року није доставило тражено изјашњење о чему је 
обавештена Скупштина општине Чока дописом од 31. јула 2013. године.  
 
Чланом 5 став 1 Закона о утврђивању катастарског прихода (''Службени гласник 
РС'', број 49/92) прописано је да се катастарски приход утврђује на основу 
просечних приноса и просечних материјалних трошкова производње на 
површини индивидуалних газдинстава за сваки катастарски срез или за 
репрезентативни катастарски срез.  
 
Одлуком о утврђивању лествице катастарских прихода (''Службени гласник РС'', 
број 28/94) утврђене су лествице годишњег катастарског прихода по 1 хектару за 
катастарске културе по катастарским срезовима. 
 
Имајући у виду да се катастарски приход, који је основица за утврђивање 
самодоприноса на приходе од пољопривреде и шумарства, утврђује на годишњем 
нивоу, као и да се сам самодопринос утврђује на годишњем нивоу, Покрајински 
омбудсман је става да се у конкретном случају подразумева да се самодопринос 
на катастарски приход плаћа по стопи од 15% за целу годину. 
 
На основу свега изнетог Покрајински омбудсман је по завршетку истраге 
Општинској управи општине Чока упутио мишљење као у изреци. 

  
  
 
 

       
 
  
 
      ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН 
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