СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази по
потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 70 примерака.

Кула
29. новембар 2013. године
Број 25

223.
На основу члана 6 став 5 до 7 и члана
7а Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник
РС'', бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС и 47/2013), члана 36 Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на
имовину (''Сл. гласник РС'', бр. 47/2013) и
члана 60 став 1 тачка 15 Статута општине Кула
- пречишћен текст (''Сл. лист општине Кула'',
бр. 7/2013), Општинско веће општине Кула 28.
новембра 2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА

Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне
цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2014. годину на територији општине Кула.
Члан 2.
На територији општине Кула одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину,
према комуналној опремљености из члана 6
став 3 Закона о порезима на имовину и то: прва
зона, која обухвата грађевински реон насељених места Кула, Црвенка, Нова Црвенка, Сивац,
Крушчић, Руски Крстур и Липар – најопремљенија зона и друга зона која обухвата непокретности на територији општине Кула које нису
обухваћене првом зоном.
Просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину у 2014. години утврђене су
на основу просечне прометоване цене квадратног метра непокретности у периоду од
1.01.2013. године до 30.09.2013. године.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2014. годину на територији општине Кула
У првој зони износе:
1. Грађевинско земљиште ...
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште ..........

214,96 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.

Година 48

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел.
722-333. Годишња претплата 2.500,00 дин.

4. Стамбени објекти (станови
и куће за становање) ........... 17.169,97 дин.
5. Пословни простор и други
грађ. објекти који служе
за обављање делатност
29.267,13 дин.
6. Гараже и гаражна места
13.664,19 дин.
У другој зони износе:
1. Грађевинско земљиште ...
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште ..........
4. Стамбени објекти (станови
и куће за становање) ...........
5. Пословни простор и други
грађ. објекти који служе
за обављање делатност
6. Гараже и гаражна места

129,52 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.

Члан 4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула'' и на интернет страни општине
Кула.
Решење ће се примењивати од 1. јануара
2014. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-436-15/2013
28. новембар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Трифуновић, с. р.

224.
На основу члана 38 и 39 Закона о
правима пацијената ("Службени гласник РС"
бр. 45/2013), члана 44 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и
члана 57 став 1 тачка 13 и 17 Статута општине
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013),
Председник општине Кула, доноси
РЕШЕЊЕ
1.
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Савковић Велибор, по
занимању дипломирани правник, из Куле,
Петра Кочића 32, који обавља послове шефа
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Службени лист општине Кула

Одсека за послове инспекције и нормативноправне послове у Општинској управи Кула, за
саветника за заштиту права пацијената (у
даљем тексту: саветник).
2.
Саветник обавља послове заштите права
пацијената по поднетим приговорима и пружа
потребне информације и савете у вези са
правима пацијената, прикупља информације,
податке и мишљења по приговору, утврђује
све битне околности и чињенице и сачињава и
доставља извештаје у предвиђеним роковима,
обавља и друге послове у складу са законом.
3.
Именовани
ће
послове
саветника
обављати почев од 1.12.2013. године у
просторијама Општинске управе Кула, без
накнаде.

29. новембар 2013.

управа Кула, која ће обезбедити материјалнотехничка средства за рад саветника.
5.
Овим решењем ставља се ван снаге
решење број 03-02-112/2013 од 20. новембра
2013. године.
6.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-112/2013-2
29. новембар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Трифуновић, с. р.

4.
Административно-техничке послове за
потребе саветника обављаће Општинска

САДРЖАЈ
Страна

223.

224.

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији
општине Кула ..........................................................................................
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Решење о одређивању саветника за заштиту права пацијената ...........................
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Невенка
Рабреновић. На основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 913-98/86 од
27. марта 1986. године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 70 примерака. Штампа
Одељење за управу и опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

