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

Кула
29. новембар 2016. године
Број 36

Година 51

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

229.
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), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
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.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге –0,4 %;
2. На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,2 %;
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,4%
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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-436-22/2016
29. новембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

230.
На основу члана 524 и 525 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС“, број 36/11, 99/11,
83/14 - др. закон и 5/15) у вези члана 76 Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр, 15/16), члана
20 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 40 Статута
општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 29. новембра 2016. године, донела је

