СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.
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16. новембар 2016. године
Број 35

Година 51

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

224.
На основу члана 7 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласниик РС“ бр.
62/06, 47/11, 93/12 и 83/16), члана 60 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула
бр. 7/13) и члана 71 Пословника Општинског већа општине Кула („Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и
11/14), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 16. новембра 2016. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула, у тексту који је
саставни део овог закључка.
2.
Нацрт Одлуке о условима и висини стопе пореза на имовину у општини Кула упућује се на јавну
расправу.
3.
Јавна расправа Нацрту Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула, у трајању од 8
(осам) дана, спровешће се почев од 16. новембра 2016. године и трајаће закључно са 23. новембром
2016. године.
4.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке из тачке 1 овог закључка ће се спровести објављивањем текста
Одлуке о о висини стопе пореза на имовину у општини Кула на сајту општине Кула www.kula.rs.
Примедбе, мишљења и предлози на Нацрт Одлуке могу се, у писаном облику, доставити:
- Служба Скупштине општине и Општинског већа, Кула, Лењинова бр. 11.
5.
Овај закључак, са текстом Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула, објавити у
"Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-74/2016
16. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

225.
На основу члана 8 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11,
93/12 и 83/16), члана 11 и члана 38б став 1 Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01,
45/02 – одлука СУС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 одлука УС, 47/13, 47/13 и
68/14 – др. закон), члана 40 став 1 тачка 3 и члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст
(''Сл. лист општине Кула'', бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 16. новембра
2016. године, утврдило је
НАЦРТ ОДЛУКЕ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КУЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији
општине Кула.

1.

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге –0,4 %;
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На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,2 %;
На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара

0,4%

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке 1) + 0,6 % на износ преко 10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке 2) + 1 % на износ преко 25.000.000 динара

4) преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке 3) + 2 % на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на
имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл.
лист општине Кула“, бр. 24/2013)
Ову одлуку објавити на интернет страни општине Кула.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула'', а
примењује се од 1. јануара 2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-74/2016
16. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

226.
На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 30/16) и члана 60
и 94 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 16. новембра 2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
Крушчић за 2016. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Крушчић за 2016. годину,
усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину, који
је Савет месне заједнице Крушчић усвојио на седници одржаној 14. новембра 2016. године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула"
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-74/2016-4
16. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

227.
На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 30/16) и члана 60
и 94 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 16. новембра 2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице
„Горњи град“ Кула за 2016. годину

16. новембар 2016
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1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице „Горњи град“ Кула за 2016.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула за 2016.
годину, које је Савет месне заједнице „Горњи град“ Кула усвојио на седници одржаној 1. новембра 2016.
године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-74/2016-5
16. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

228.
На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 30/16) и члана 60
и 94 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 16. новембра 2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице
„Доњи град“ Кула за 2016. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице „Доњи град“ Кула за 2016.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула за 2016.
годину, које је Савет месне заједнице „Доњи град“ Кула усвојио на седници одржаној 3. новембра 2016.
године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-74/2016-6
16. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

