
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  
 

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

К у л а 
 

7. новембар  2016. године 
 
  Број  34                           Година  51 

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

 
210. 

На основу члана 6, 11 и 31 Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору ("Сл. гласник  РС" бр. 68/15), тачке 7 и 8 Одлуке Владе РС о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину  ("Сл. гласник РС" бр. 101/15) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 07. 
новембра 2016. године донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време  

у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2015. годину  
 

Члан 1. 
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - 

општине Кула за 2015. годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/16) члан 2. мења се на начин да гласи:  
„Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе - 

општине Кула је:  
1. Општинска управа Кула             115 
2. ЈКП "Комуналац" Кула                                       76 
3. ЈКП "Радник" Сивац                                           31 
4. ЈКП "Водовод" Црвенка                                     33 
5. ЈКП "Руском" Руски Крстур                               18 
6. ПУ "Бамби" Кула                                           120 
7. Туристичка организација Кула                            3 
8. Спортски центар "Црвенка“ Црвенка                   5 
9. Народна библиотека Кула                                13 
10. Културни центар Кула                                         5 
11. Дом културе Црвенка                                          4 
12. Дом културе Сивац                                              5 
13. Дом културе Руски Крстур                                   5 
14. Месна заједница " Горњи град" Кула                 3 
15. Месна заједница "Доњи град" Кула                     1 
16. Месна заједница Црвенка                                  2 
17. Месна заједница Сивац                                      3 
18. Месна заједница Руски Крстур                           2 
19. Месна заједница Крушчић                                   1 
20. Месна заједница Липар                                       3 
21. Месна заједница Нова Црвенка                          1 
22. Општинско правобранилаштво                                     1  
23. Центар за социјални рад                                              2 

Укупно       452 
 

Члан 2. 
   Рок за усклађивање броја запослених из члана 1 ове Одлуке је 01. децембар 2016. године. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула".  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    
Број: 01-020-59/2015-3      Велибор Милојичић, с. р.  
07. новембар 2016. године  
К у л а  
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211. 
На основу члана 59 став 1 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ бр.129/07 и 83/2014 - 

др. закон), члана 7 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( “Сл. 
гласник РС “бр. 68/2015 и 81/2016 - Одлука УС) и члана 77 Статута општине Кула-пречишћен текст (“Сл. 
лист општине Кула“ бр.7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 7. новембра 2016. године , 
доноси 

О Д Л У К У 
o изменама и допунама Одлуке о Општинској управи 

 
Члан 1. 

У Одлуци о Општинској управи (“Сл. лист општине Кула“ бр.16/08, 4/09, 27/12, 36/12 и 32/15) – у 
даљем тексту: Одлука , у члану 4 став 1 и 2 се мењају и гласе:  
       „Општинска управа, као јединствен орган општине, организује се у одељења, службе, кабинет и 
канцеларије као основне организационе јединице Општинске управе. 

У оквиру основних организационих јединица образују се ниже организационе једнице као што су 
одсеци и рефераде.“ 

 
Члан 2. 

          У члану 5 Одлуке, став 1 и 2  се мењају  и гласе : 
  „У Организационим јединицама у оквиру одељења, служби, кабинета и канцеларија њихов назив 
, број , радна места, услови за обављање послова радног места , број извршилаца, опис послова и 
задатака радних места у Општинској управи уређују се Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Општинској управи . 
           Правилник о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у Општинској управи доноси 
начелник Општинске управе на предлог руководилаца организационих јединица.“ 
 

Члан 3. 
           У члану 13 став 1 Одлуке,  у алинеји 5 бришу се речи „и заштита животне средине“ , у алинеји 6 
бришу се речи „и инвестиције “ , а у алинеји 9 иза речи „канцеларија за локални економски развој“ 
брише се тачка , ставља се зарез и додаје се нова алинеја 10 која гласи: „одељење за инвестиције , 
заштиту животне средине и енергетски менаџмент“. 
 

Члан 4. 
У члану 17 став 1 Одлуке,  на крају алинеје 2 бришу се речи „уређења, одржавања и коришћења 

локалних путева“, а додају се речи „ спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова, 
издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за 
пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других 
докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе из своје надлежности као и обезбеђење 
услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту“. 

 
Члан 5. 

       У члану 18 став 1 Одлуке,  иза речи „Одељење за инспекцијске послове “ бришу се речи „ и 
заштиту животне средине “ . У истом ставу овог члана бришу се алинеје 4 и 5, а алинеје 6 и 7 постају нове 
алинеје 4 и 5. 
 

 Члан 6. 
  У члану 18а став 1 Одлуке, иза речи „Одељење за јавне набавке “ бришу се речи „и инвестиције“ 
, брише се алинеја 7, а досадашња  алинеја 8 постаје алинеја 7. 
 

Члан 7. 
Иза члана 19б Одлуке, додаје се  нови члан  који гласи: 

 
„Члан 19в. 

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавља 
следеће послове : 
- непосредно спровођење закона и других прописа области грађења, спровођењу прописа из области 

саобраћаја и путне инфраструктуре у надлежности локалне самоуправе, заштите животне средине и 
енергетског менаџмента, 

- врши послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и стручни 
надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета општине или из средстава пренетих од других 
нивоа власти, 

- прати стање  комуналне инфраструктуре, предлаже и прати њено уређење, предлаже средњорочни и 
годишњи програм уређења грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре.  

- обавља припремне радње за пројектовање или изградњу објеката, чији је инвеститор општина из 
делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и 
грађевинско-занатских радова. 

- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско 
веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у области: уређења, одржавања и коришћења 
локалних путева, заштите животне средине и енергетског менаџмента, 
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- врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног земљишта у надлежности општине и 
прикупља податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове 
статистике, 

- и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник 
општине, Општинско веће и начелник Општинске управе. 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-020-62/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
7. новембар 2016. године 
К у л а 
 
212. 

На основу члана 7 и 20 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 5 и  6  
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 2 и 3 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 07. новембра 2016. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ” КУЛА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула 
(„Сл.лист oпштине Кула'', број 32/16), члан 2. мења се и гласи:  

 
„Члан 2. 

 „Јавно комунално  предузеће„Комуналац“Кула је основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга,на начин утврђен овом 
одлуком  у складу са Одлуком о обављању комуналних делатности и то:    
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
- управљања комуналним отпадом, 
- одржавања и уређења јавних зелених  површина,уређивања и одржавања зеленила, одржавања 

чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена, 
- управљања  и одржавања пијацама,  
- управљања гробљима и вршењу погребних услуга, 
- подизање и одржавање заштитних појасева и шума на основу Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, 
- делатности зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и 

изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиштима за животиње, лишавање живота за 
неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације 
напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, 

- одржавања јавне расвете на територији општине, 
- управљања, одржавања и коришћења општинских некатегорисаних путева и улица сходно Закону о 

путевима, атарских путева, спортских терена и дечијих игралишта, одржавање тротоара, 
бициклистичких и пешачких стаза, 

- машинског и ручног сузбијања штетне биљке амброзије. 
Поред обављања делатности од општег интереса, Jавно предузеће обавља и друге делатности у 

складу са законом, а на основу уговора о финансирању закљученог између оснивача и јавног предузећа.“ 
 

Члан 2. 
 Јавно предузеће је у обавези да Статут и друга општа акта усагласи са овом Одлуком. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“ . 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-23/2016-2     Велибор Милојичић, с. р.  
07. новембар 2016. године 
К у л а  
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213. 
На основу члана 7 и 20 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 5 и  6  

Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 2 и 3 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 07. новембра 2016. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД” ЦРВЕНКА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка 

(„Сл.лист oпштине Кула'', број 32/16), члан 2. мења се и гласи:  
 

„Члан 2. 
„Јавно комунално  предузеће „Водовод“ Црвенка  је основано  ради обезбеђивања трајног 

обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, на начин 
утврђен овом одлуком  у складу са Одлуком о обављању комуналних делатности и то:    
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 
- уклањање отпадних вода, 
- управљања комуналним отпадом,  
- одржавања и уређења јавних зелених  површина - цвеће, уређивања и одржавања зеленила,  
- заштите  и  одржавања комуналних објеката,  
- одржавања чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена,  
- управљања  и одржавања пијацама,  
- управљања гробљима и вршењу погребних услуга. 
- одржавања и коришћења атарских некатегорисаних путева, спортских терена и дечијих игралишта, 

одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза, 
- машинског и ручног сузбијања штетне биљке амброзије. 

Поред обављања делатности од општег интереса, Jавно предузеће обавља и друге делатности у 
складу са законом, а на основу уговора о финансирању закљученог између оснивача и јавног предузећа.“ 

 
Члан 2. 

 Јавно предузеће је у обавези да Статут и друга општа акта  јавног предузећа усагласи са овом 
Одлуком. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“ . 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-023-24/2016-2     Велибор Милојичић, с. р.  
07. новембар 2016. године 
К у л а  
 
214. 

На основу члана 7 и 20 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 5 и  6 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 2 и 3 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 07. новембра 2016. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДНИК” СИВАЦ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Радник“ Сивац („Сл. лист 

oпштине Кула'', број 32/16), члан 2. мења се и гласи:  
 

„Члан 2. 
„Јавно комунално  предузеће „Радник“ Сивац је основано ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга,на начин утврђен овом 
одлуком  у складу са Одлуком о обављању комуналних делатности и то:    

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 
- Уклањање отпадних вода, 
- Управљања комуналним отпадом,  
- одржавања и уређења јавних зелених  површина,  
- уређивања и одржавања зеленила:  
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- заштите  и  одржавања комуналних објеката,  
- одржавања чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена,  
- управљања и одржавања пијацама,  
- управљања гробљима и вршењу погребних услуга, 
- одржавања и коришћења атарских некатегорисаних путева, спортских терена и дечијих 

игралишта, одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза, 
- машинског и ручног сузбијања штетне биљке амброзије. 
Поред обављања делатности од општег интереса, Јавно предузеће обавља и друге делатности у 

складу са законом, а на основу уговора о финансирању закљученог између оснивача и јавног предузећа.“ 
 

Члан 2. 
 Јавно предузеће је у обавези да Статут и друга општа акта  јавног предузећа усагласи са овом 

Одлуком. 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“ . 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-023-25/2016-2     Велибор Милојичић, с. р.  
07. новембар 2016. године 
К у л а  
 
215. 

На основу члана 7 и 20 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 5 и  6 
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 2 и 3 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/11) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 07. новембра 2016. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РУСКОМ” РУСКИ КРСТУР СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Руском“ Руски Крстур 
(„Сл. лист oпштине Кула'', број 32/16), члан 2. мења се и гласи:  

 
„Члан 2. 

„Јавно комунално  предузеће „Руском“ Руски Крстур  је основано  ради обезбеђивања трајног 
обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, на начин 
утврђен овом одлуком  у складу са Одлуком о обављању комуналних делатности и то:    

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 
- Уклањање отпадних вода, 
- Управљања комуналним отпадом,  
- одржавања и уређења јавних зелених  површина - цвеће, уређивања и одржавања зеленила,  
- заштите  и  одржавања комуналних објеката,  
- одржавања чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена,  
- управљања  и одржавања пијацама,  
- управљања гробљима и вршењу погребних услуга, 
- одржавања и коришћења атарских некатегорисаних путева, спортских терена и дечијих 

игралишта, одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза, 
- машинског и ручног сузбијања штетне биљке амброзије. 
Поред обављања делатности од општег интереса, јавно предузеће обавља и друге делатности у 

складу са законом, а на основу уговора о финансирању закљученог између оснивача и јавног предузећа.“ 
 

Члан 2. 
 Јавно предузеће је у обавези да Статут и друга општа акта  јавног предузећа усагласи са овом 

Одлуком. 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“ . 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-26/2016-2     Велибор Милојичић, с. р.  
07. новембар 2016. године 
К у л а  
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216. 
 

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 4. новембра 2016. године, на основу члана 
60 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), а у вези члана 60, 61, 61а 
и 64а Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 65/08 - др закон , 41/09 и 
112/015), донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА  
 

1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 
 

2. 
У Комисију се именују: 

1. Горан Крупљанин, дипл. економиста, за председника, 
2. Милорад Вуксан, дипл. правник, за члана, 
3. Момчило Булатовић, инж. геодезије, за члана, 
4. Милорад Грујић, дипл. инж. пољопривреде, за члана, 
5. Блажо Костић, дипл. инж. инж. инжењерства, за члана, 
6. Огњен Ковачевић, пом. председника општине, за члана, 
7. Жељко Косовић, пољ. произвођач, за члана, 
8. Никола Џомба, пољ.произвођач, за члана, 
9. Бранко Драгићевић, пољ. произвођач, за члана. 

 
3. 

Задатак  Комисије је: 
а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Кула (у даљем тексту: предлог годишњег програма) распише јавни 
позив којим обавештава: 

 - образовне установе - школе, стручне пољопривредне службе исоцијалне установе да им се 
може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена 
делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; 

 - високообразовне установе - факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за 
извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара; 

- правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства,  
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за наредну годину, до дана 
31. октобра текуће године. 

б) да пре израде предлога годишњег програма распише јавни позив свим физичким и правним 
лицима, којим обавештава: 

 - власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 
стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном 
земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих 
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у 
даљем тексту: сточарство),   

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном 
земљишту у државној својини на територији општине Кула за наредну годину, до дана 31.октобра текуће 
године. 

в) да изради предлог годишњег програма у складу са одредбама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о 
пољопривредном земљишту, упутствима; 

г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма (члан 60 
став 3 Закона о пољопривредном земљишту),  коју образује председник општине, а која у свом саставу 
има најмање половину чланова физичких лица - пољопривредника који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних 
газдинстава као и дипломираног инжењера пољопривреде,  

д) да достави предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање;  
ђ) да достави предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;  
е) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради предлог измена и допуна годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула, 
ж) да донесе Пословник о раду Комисије.  
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4. 
Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком:  
а) објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини без плаћања накнаде са потребном документацијом за наредну годину - најкасније до 1. 
јуна текуће године;  

б) објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном 
документацијом за наредну годину - најкасније до 1. јуна текуће године; 

в) израда предлога годишњег програма - најкасније до 15. марта текуће године;  
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60 став 3 Закона о пољопривредном земљишту - 

најкасније до  17. марта текуће године;  
д) достављање предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине  ради прибављања сагласности, најкасније у року од 3 дана од 
дана добијања мишљења;  

ђ) достављање предлога годишњег програма на разматрање и утврђивање Општинском већу - 
најкасније до 20. марта текуће године;   

е) достављање предлога годишњег програма на разматрање и доношење  Скупштини општине  до 
31. марта текуће године.  
 

5. 
За обављање задатака из тачке 3 овог решења, Комисија има право на накнаду у складу са 

Одлуком о буџету општине Кула,  у бруто износу  од 600.000,00 динара. 
Посебним актом Председника општине утврдиће се  појединачни износ накнаде за сваког члана 

Комисије, на основу извештаја о обављеним задацима. 
 

6. 
Организационо-техничке и административне послове за потребе Комисије врши Општинска 

управа Кула. 
 

7. 
Мандат Комисије траје четири године. 
 

8. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина  Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-02-105/2016     Валка Карољ, с. р.  
4. новембар 2016. године 
К у л а   
 
217. 

На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 29/15 и 32/16),  
Одлуке о буџету  општине Кула  за 2016. годину ("Сл. лист општине Кула"  бр. 31/2015, 13/2016 и 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  дана  4. новембра 2016. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Финансијски план  месне заједнице 

Црвенка  за 2016. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план месне заједнице  Црвенка за 2016. годину, који је 

усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о  буџету општине Кула за 2016. годину, а који је 
усвојио Савет месне заједнице Црвенка на седници одржаној 29.10.2016. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула"  
 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина                         
Општина Кула              
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                       
Број: 013-70/2016-1     Валка Карољ, с. р.  
4.  новембар 2016. године  
К у л а  
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218. 
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  дана  4. новембра 2016. године, доноси  
 

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

Нова Црвенка  за 2016. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице  Нова Црвенка за 2016. 

годину, који је усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула за 
2016. годину, а који је Савет месне заједнице Нова Црвенка усвојио на седници одржаној 2.11.2016. год. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула"  
 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина                         
Општина Кула              
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                       
Број: 013-06-70/2016-2     Валка Карољ, с. р.  
4.  новембар 2016. године  
К у л а  
 
 
219. 

На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15), Одлуке о 
буџету општине Кула (″Сл. лист општине Кула″ бр. 31/15) 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 4.  новембра 2016. године, доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  измене Финансијског плана  месне заједнице 
Сивац за 2016. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице  Сивац за 2016. годину, 
усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о  ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину, 
које је Савет месне заједнице Сивац усвојио на седници одржаној  04. новембра 2016. године. 

 

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

 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина                         
Општина Кула              
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                       
Број: 013-06-70/2016-3     Валка Карољ, с.р .  
4. новембар 2016. године  
К у л а 
 
 
220. 

На основу члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Службени лист општине Кула“, бр. 
7/13) и члана 30 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/07), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 07. новембра 2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
Маџарев Жељку, престаје функција члана надзорног одбора ЈКП «Радник» Сивац из реда 

запослених, даном подношења оставке на седници Скупштине општине Кула одржаној 07. новембра 2016. 
године. 

2. 
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                              
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                    
Број: 01-06-71/2016      Велибор Милојичић, с. р.                                                                   
7. новембар 2016. године 
К у л а 
 
 221. 

На основу члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Службени лист општине Кула“, бр. 
7/13) и члана 30 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/07), Скупштина општине Кула на 
седници одржаној 26. октобра 2016. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. 
Поповић Срђану, престаје функција члана школског одбора основне школе «Иса Бајић» у Кули из 

реда родитеља, даном подношења оставке на седници Скупштине општине Кула одржаној 26. октобра 
2016. године. 

2. 
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                              
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                    
Број: 01-06-64/2016      Велибор Милојичић, с. р.                                                                   
26. октобар 2016. године 
К у л а 
 
222. 

На основу члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Службени лист општине Кула“, бр. 
7/13) и члана 30 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/07), Скупштина општине Кула на 
седници одржаној 18. августа 2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
Козма Ливији престаје функција члана школског одбора основне школе "Петефи бригаде" у Кули 

из реда локалне самоуправе, даном потврђивања мандата одборника у СО Кула. 
2. 

Голочорбин Саши престаје функција члана Надзорног одбора Културног центра Кулa, даном 
потврђивања мандата одборника у СО Кула. 
 

3. 
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                              
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                    
Број: 01-06-56/2016       Велибор Милојичић, с. р.                                                                  
18. август 2016. године 
К у л а 
 
 
223. 

По сравњењу текста одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула 
Андреи и Жолту Лацко из Куле, Новака Пејчића 78, са проценом Пореске управе Кула, број 218-464-08-
00014/2015-I2CO2, а која је објављена у "Службеном листу општине Кула" бр. 32/2016 од 26.10.2016. 
године, због техничке грешке у објављеном тексту Одлуке, даје се следећа  
 

И С П Р А В К А 
 

1. 
У Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула Андреи и Жолту 

Лацко из Куле, Новака Пејчића 78, у тачки 1 ставу 1 алинеји 1, уместо броја "90,66" треба да стоји број 
"90,67".  
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2.  
 Ову исправку објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број 01-463-85/2016-2 
27. октобар 2016. године  
К  у  л  а  

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ  
Вуксан Милорад, с. р.  
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