
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  
 

 

 
183. 

На основу члана 6 став 5 до 7 и члана 7а Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'', 
бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/2010, 24/2011, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 - 
други закон) и члана 60 став 1 тачка 15 Статута општине Кула -  пречишћен текст (''Сл. лист општине 
Кула'', бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, дана 27. новембра 2015. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  

НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. 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 2016. години утврђене су на основу просечне прометоване цене квадратног метра 
непокретности у периоду од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године. 
 

Члан. 3. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. 
годину на територији општине Кула:  
  
 У првој зони износе: 
1 Грађевинско земљиште ............................................................  189,95 динара 

2 Пољопривредно земљиште ....................................................... - 
3 Шумско земљиште .................................................................   - 
4 Станови................................................................................ 30.154,48 динара 

5 Kуће за становање................................................................... 13.608,45 динара            
6 Пословне зграде и други (надземни и подземни)  грађевински објекти  

који служе за обављање делатности  ............................................ 
 

39.342,29 динара 

7 Гараже и гаражна места ............................................................  6.837,73 динара 
 
 У другој зони износе: 
1 Грађевинско земљиште ............................................................ - 

2 Пољопривредно земљиште ........................................................ 122,81 динара 
3 Шумско земљиште .................................................................. - 
4 Станови................................................................................ - 
5 Kуће за становање........................................................ - 
6 Пословне зграде и други (надземни и подземни)  грађевински  објекти 

који служе за обављањe делатности.............................................. 
- 

7 Гараже и гаражна места ........................................................... - 
 

 

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

К у л а 
 

27. новембар  2015. године 
 

Број  26                     Година 50 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 722-
333.  Годишња претплата  2.500,00 дин.  
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Члан 4. 

 Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији 
општине Кула број 013-436-14/2014 од 30.11.2014. године. 
 

Члан 5. 
 Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Кула'' и на интернет страници 
општине Кула, а примењиваће се од 01.01.2016. године. 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-436-20/2015     Велибор Милојичић, с. р.  
27. новембар 2015. године  
К у л а  
 
184. 

На основу члана 60 став 1 тачка 3 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 
119/12), члана 60 став 1 тачка 9 и члана  105 став 4 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула“, бр. 7/13) и члана 7 став 1 тачка 9 и члана 63 Пословника Општинског већа 
општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/14 и 11/14 - исправка), решавајући по захтеву Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ из Куле, Oпштинско веће општине Кула, на седници одржаној 
дана 27. новембра 2015. године, донело је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга  делатности пошумљавања коју је Надзорни 

одбор ЈКП „Комуналац“ Кула усвојио на седници одржаној дана 13.10.2015. године, под брojем  НО 
31/XII/2015. 

Саставни део овог Решења је Одлука Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кула бр. НО 31/XII 
/2015 од 13. октобра 2015. године. 

 
2. 

 Цене услуга делатности пошумљавања примењиваће се наредног дана по добијању 
сагласности Општинског већа. 

3. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кула“. 
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-38-17/2015     Велибор Милојичић, с. р.  
27. новембар 2015. године  
К  у  л  а 
 
185. 
 На основу члана 31 став 2 Одлуке о промени оснивачног акта Јавног комуналног предузећа 
"Комуналац" Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 10/2013 и 19/2014) и члана 28 Статута ЈКП 
"Комуналац" Кула, Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кула, на седници одржаној 13.10.2015. године, 
доноси  

О Д Л У К У 
О ЦЕНАМА УСЛУГА ПОШУМЉАВАЊА 

 
Ценовник услуга пошумљавања  

Ред. 
бр. 

Рад на терену 
Цена  

без ПДВ-а  
(дин.) 

Цена  
са ПДВ-ом 

(дин.) 

1.  Припрема терена ручно, након машинске припреме (ручно 
уклањање преостале вегетације и дрвенасте масе)  

 
8.333,34 /ха 

 
10.000,00 /ха 

2.  Превоз, истовар, трапљење и разношење по рупама - тополе  8.333,34 /ха 10.000,00 /ха 

3.  Бушење рупа - топола дубине до 1 м, пречника до 20 цм, 
тракторском бушилицом 

 
58,34 /ком. 

 
70,00 /ком. 

4.  Садња тополе (од 280 до 308 ком/ха) 20.833,37 /ха 25.000,00 /ха 
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5.  Припрема терена - руно сасецање вегетације, дрвенасте и 

зељасте форме са одвозом 
 

44.869,17 /ха 
 

53.843,00 /ха 

6.  Превоз, истовар, трапљење и разношење по рупама - храст, 
цер  

 
16.666,67 /ха 

 
20.000,00 /ха 

7.  Бушење рупа - храст, цер, дубине 0,5 м, пречника 0,2 м, 
тракторском бушилицом  

 
45,84 /ком 

 
55,00 /ком 

8. Садња - храст, цер (1515 ком/ха) 25.000,00 /ха 30.000,00 /ха 

 

Ред. 
бр. 

Мере неге младих садница до 5 година  
Цена  

без ПДВ-а  
(дин.) 

Цена  
са ПДВ-ом 

(дин.) 

1.  Окопавање садница - ручно, мин.1,0 м пречника око биљке 8,33 /ком. 10,00 /ком. 

2. Кошење корова - ручно  16.666,67 /ха 20.000,00 /ха 

 Кошење и тарупирање машинским путем  6.489,17 /ха 7.787,00 /ха 

3.  Орезивање садница тополе (у првој години корективно) 4,17 /ком. 5,00 /ком. 

 Орезивање садница тополе (у петој години до 1/3 крошње) 8,00 /ком. 9,60 /ком. 

4. Постављање заштитних мрежица на садницама и 
премазивање садница заштитним средствима  

 
8,33 /ком. 

 
10,00 /ком.  

 
ЈКП "КОМУНАЛАЦ" КУЛА  
Надзорни одбор  
НО 31/XII/2015 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
Слободан Милошевић, с. р. 

 
186. 

На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 38/12, 2/13, 
1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  бр. 23/15) 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  дана  27. новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана  месне заједнице 

Липар  за 2015. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана Месне заједнице  "Липар" за 2015. 

годину, који је усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула 
за 2015. годину, а који је Савет Месне заједнице "Липар" усвојио на седници одржаној 14.11.2015. 
године. 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула"  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-06-93/2015     Велибор Милојичић, с. р.  
27.  новембар 2015. године  
К у л а  
 
187. 
 На основу члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) и 
члана 11 став 2 Правилника о награђивању ученика и стипендирању студената у општини Кула ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 1/11, 12/11 - исправка, 33/12 - пречишћен текст), члана 19 Одлуке о финансијскоj 
подршци породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деце при 
образовању и васпитању ("Сл. лист општине Кула" бр. 23/15), Председник општине доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању појединачног износа стипендије за студенте 

у школској 2015/16. години 
 

1. 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ месечни појединачни износ стипендије по Конкурсу за награђивање ученика  и 
стипендирање студената у школској 2015/16. години и то за студенте у нето износу од 6.000,00 динара.  
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2. 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-67-12/2015      Драган Трифуновић, с. р.  
18. новембар 2015. године  
К  у  л  а  
 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
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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. 

 


