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Број  29                     Година 48 

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

 
240. 

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. 1/2011, 12/20122 - исправка и 
33/2012 - пречишћен текст), члана 17 Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Кула, Председник 
општине Кула доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању појединачног износа стпендије за 

студенте у школској 2013/14. години 

 
1. 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ месечни појединачни 
износ стипендије по Конкурсу за награђивање 
ученика и стипендирање студената у школској 
2013/14. години и то за студенте у нето износу 
од 6.000,00 динара.  
 

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  
Број: 03-67-4/2013 
18. децембар 2013. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Трифуновић, с. р.   

 
241. 

По сравњењу за изворним текстом 
Одлуке о локалним комуналним таксама број 01-
434-22/2012 до 21. децембра 2012. године, 
Одељење за финансије и привреду даје  
 

И С П Р А В К У 
Одлуке о локалним комуналним таксама 

 
У Одлуци о локалним комуналним 

таксама број 01-434-22/2012 од 21. децембра 

2012. године објављеној у "Сл. листу општине 
Кула" бр. 38/2012, врши се следећа исправка: 

Члан 6 треба да гласи:  
"Локалне комуналне таксе не плаћају 

државни органи и организације, органи и 
организације територијалне аутономије и 
јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, 
јавне установе и јавне агенције чији је оснивач 
општина Кула, удружења грађана, привредни 
субјекти који као претежну делатност обављају 
старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности за које је издат одговарајући 
сертификат министарства надлежног за послове 
привреде као и привредни субјекти над којима је 
отворен поступак ликвидације, реструкту-
рирања, стечаја или реорганизације." 
 
 Ову Исправку објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина КУла  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 
Број: 01-434-16/2013 
27. децембар 2013. године  
К у л а  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Владимир Ћовин, с. р.  

 
242. 

По сравњењу са изворним текстом 
Решења о утврђивању просечне цене квадратног 
метра одговарајућих непокретно-сти за 
утврђивање пореза на имовину за 2014 годину на 
територији општине Кула број 013-436-15/2013 од 
28. новембар 2013. године, Одељење за 
финансије и привреду даје 
 

И С П Р А В К У 
Решење о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. 

годину на територији општине Кула  
("Сл. лист општине Кула" бр. 25/13) 

 
 У Решењу о утврђивању просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретно-сти 
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 
на територији општине Кула, број 013-436-
15/2013 од 28. новембра 2013. године, 
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објављеног у "Службеном листу општине Кула" 
број 25/2013, врше се следеће исправке:  
 У члану 3 став 3 тачка 1 Решења о 
утврђивању просечне цене квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Кула, после речи "Грађевинско 
земљиште ..." уместо цифре ''129,52 дин'' треба 
да стоји црта (" - ").  
 У члану 3 став 3 тачка 2 Решења о 
утврђивању просечне цене квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање 
пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Кула, после речи ''Пољопривредно 
земљиште...'' уместо цифре ''0,00 дин.'' треба да 
стоји ''129,52 дин''.  
 У члану 3 став 2 тачке 2 и 3 и ставу 3 
тачке 3, 4, 5 и 6 Решења о утврђивању просечне 
цене квадратног метра одговарајућих непокрет-
ности за утврђивање пореза на имовину за 2014. 

годину на територији општине Кула уместо 
цифре ''0,00 дин.'' треба да стоји црта ("-''). 
  

Ову Исправку објавитие у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 
Број: 013-436-15/2013 
27. децембар 2013. године  
К  у  л  а 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Владимир Ћовин, с. р. 
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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. 

 


