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
11. фебруар 2015. године
Број 2

11.
На основу члана 32 и 93 Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 10
и 60 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл.
лист општине Кула“, бр. 7/13), а уз претходну
сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број 131015-1/2014-02-20 од 12.1.2015. године, Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Дан општине Кула
и установљава свечаност за његово обележавање.
Члан 2.
Дан општине Кула је 16. новембар (Ђурђиц) дан ослобођења Куле од Аустроугарске војске 1918.
године.
Члан 3.
Дан општине обележава се свечано и радно.
На Дан општине Кула одржава се свечана
седница Скупштине општине и додељује годишња
награда општине Кула и друга признања општине.
Дан општине Кула обележава се полагањем
венаца на спомен обележја и у општини се
одржавају културно - уметничке, научне, спортске и
дечје манифестације према програму прославе
Дана општине Кула.
Члан 4.
За организацију и утврђивање програма
прославе Дана општине, Председник општине
образује Одбор за прославу Дана општине, кога
чине истакнуте личности из области науке,
образовања, културе и спорта.
Члан 5.
Одбор из претходног става доноси програм
прославе Дана општине и програме прославе
значајних датума општине и стара се о њиховом
спровођењу.
Одбор за прославу, програмом прославе
одређује активности и манифестације посвећене
Дану општине, термине и места догађања
манифестација, послове и динамику извршења
обавеза, носиоце задужења и материјалнотехничке, просторне и друге услове и потребе.

Година 50

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

Одбор за прославу координира рад свих
субјеката који на било који начин учествују у
реализацији прославе; сарађује са медијима у циљу
пропаганде и афирмисања прославе; утврђује
обележја Дана општине (логотип, назив прославе и
др.) којa се користе за обележавање прославе а
могу се користити у комерцијалне и друге сврхе, на
начин и под условима које Одбор утврди, може
ангажовати стручне организације, удружења,
институције и појединце из области културе, науке
и спорта ради успешног остваривања програма и
стара се о извршењу других послова у вези са
одржавањем прославе.
Члан 6.
За изузетне резултате остварене у области
привреде, образовања и васпитања, науке, културе,
здравствене заштите, социјалне и дечје заштите,
развоја локалне самоуправе и другим видовима
стваралаштва и хуманитарног деловања у општини
Кула, Скупштина општине ће поводом Дана општине
додељивати јавна признања и награде појединцима,
предузећима, установама, месним заједницама и
удружењима грађана.
О јавним признањима и наградама општине
Кула доноси се посебна одлука.
Члан 7.
За прославу Дана општине и значајних
датума општине и одржавања манифестација по
програмима прослава, средства се обезбеђују у
буџету општине, од спонзора и донатора.
Члан 8.
Стручне,
финансијско-административне,
техничке и организационе послове за прославу
Дана и значајних датума општине Кула обављаће
Општинска управа Кула и Културно просветна
заједница општине Кула.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономн Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-14/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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12.
На основу члана 93 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 6
и 16 Закона о територијалној организацији
Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/07),
члана 73 став 1 тачка 3 Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл.
гласник РС“ бр. 99/2009), члана 11 став 4 Закона о
службеној употреби језика и писама („Сл. гласник
РС“ бр. 45/91 и 30/10), члана 4 Уредбе о
означавању назива насељених места, улица и
тргова, означавању зграда кућним бројевима и
вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2012) и члана 12 и 105
став 2 Статута општине Кула (пречишћен текст),
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 7/2013), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној дана 11.
фебруара 2015. донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА, НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ
БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
I. Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и поступак
утврђивања и означавања назива насељених места,
улица и тргова и начин утврђивања кућних бројева
и означавање зграда и грађевинских парцела
кућним бројевима, на територији општине Кула.
Члан 2.
Називи насељених места, улица, тргова и
других делова насељеног места исписују се у
складу са законом којим се уређује службена
употреба језика и писма и законом којим се уређује
заштита права и слобода националних мањина, у
делу којим се уређује службена употреба језика и
писма.
Сходно ставу 1 овог члана називи насељених
места, улица, тргова и других делова насељеног
места исписују се на српском језику ћириличним
писмом, а у складу са Статутом општине Кула и на
језику националних мањина и њиховом писму.
Словне ознаке, називи насељених места,
улица, тргова и других делова насељеног места
исписују се великим словима.
II. Утврђивање и означавање назива
насељених места
Члан 3.
Насељено место је део територије општине
које има изграђене објекте за становање и
привређивање, основну комуналну инфраструктуру
и друге објекте за задовољавање потреба
становника који су ту стално настањени.
Члан 4.
Иницијативу за промену назива насељеног
места, за одређивање назива новонасталог места,
односно за утврђивање да је насељено место
престало да постоји, може покренути скупштина
општине Кула, грађани и месна заједница, у складу
са
Законом
о
територијалној
организацији
Републике Србије.
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Члан 5.
Предлог за промену назива постојећег
насељеног
места,
одређивање
назива
новообразованог насељеног места, односно за
утврђивање да је насељено место престало да
постоји, утврђује се по претходно прибављеном
мишљењу
надлежног
органа
територијалне
аутономије и скупштине општине.
Члан 6.
На улазу у насељено место, обавезно се
означава назив насељеног места.
Означавање назива насељеног места врши се
у складу са прописима којима се уређује
саобраћајна сигнализација.
III. Утврђивање и означавање назива улица,
тргова и других делова насељеног места
Члан 7.
Скупштина општине утврђује одлуком називе
улица, тргова и других делова насељеног места на
територији општине Кула, на предлог Комисије за
утврђивање назива улица и одређивање празника
општине Кула.
Промена назива улица, тргова и других
делова насељеног места, врши се на исти начин као
и њихово утврђивање.
Садржина аката о називима делова
насељеног места и празнику општине Кула мора
одговарати историјским и стварним догађајима, и
њима се не смеју вређати општи и државни
интереси, национална и верска осећања свих
грађана, нити јавни морал.
Члан 8.
Комисију за утврђивање назива улица и
одређивање празника општине Кула именује
скупштина општине на мандатни период од четири
године.
Задатак ове комисије је да разматра
предлоге за утврђивање назива улица које немају
назив, тргова, заселака и других делова насељеног
места, као и да утврди предлог празника општине
Кула.
Комисија има председника и још четири
члана, који се бирају из реда одборника или
истакнутих јавних и културних радника.
Члан 9.
Иницијативу за покретање поступка за
утврђивање назива улице (која нема назив) или
промену назива улица и тргова или другог дела
насељеног места могу дати:
− групе грађана, путем Савета месне заједнице на
чијој се територији налази улица, трг, односно
други део насељеног места,
− чланови комисије, појединачно или по
заједничком предлогу,
− Савет
месне
заједнице,
по
процедури
прописаној Одлуком о месним заједницама и
Статутом месне заједнице.
Члан 10.
Иницијативу и предлог за утврђивање
назива улице (која нема назив) или промену назива
улице, трга или другог дела насељеног места, када
је иницијатор група грађана, подноси се Комисији у
писменом облику са образложењем и мишљењем
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Савета месне заједнице на чијој се територији
налази улица, трг, односно други део насељеног
места.
За случај да уз иницијатуву није достављено
Мишљење Савета месне заједнице, Комисија својим
актом
одређује
рок
за
комплетирање
документације.
Уз иницијативу се доставља извод из
планског акта или графички приказ нове улице,
односно трга са кратким описом величине, значаја
и правца кретања.
Члан 11.
У случају покретања иницијативе за
одређивање празника општине Кула, Комисија из
члана 8 став 3 ове одлуке је обавезна да свој
образложени предлог (у писменом и електронском
облику, путем интернета) изнесе на јавну расправу
са роком од 30 дана и да за то време прибави
мишљење Савета месних заједница на територији
општине Кула.
Јавна расправа о предлогу Комисије за
одређивање празника општине Кула спроводи се
истицањем на огласној табли у згради општине
Кула, на огласним таблама месних заједница и
објављивањем електронски на званичној интернет
презентацији општине Кула.
Члан 12.
Називи улица, тргова и других делова
насељеног места утврђују се према универзалним
вредностима и значењима – по именима знаменитих
личности, значајних историјских, политичких,
географских, етнолошких и других обележја.
При утврђивању назива улица и тргова
полази се од:
- имена личности које су потомке задужили
несебичним пожртвовањем, јунаштвом, оданошћу,
вером, добротворством, развојем писмености,
науке, струке из одређене области друштвеног
живота, уметничким стваралаштвом – од личности
које су биле оснивачи, управљачи, владари,
градитељи и слично у националним и светским
размерама;
- значајних догађаја и датума из историје,
науке, културе и сл.
У назив улице и трга може се унети само име
умрле знамените личности из прошлости.
Члан 13.
У складу са Законом о локалној самоуправи
и Статутом општине Кула, у поступку промене
назива улица, тргова и других делова насељених
места, прибавља се мишљење грађана који живе на
делу територије на који се промена назива односи,
органа месне заједнице на чијој се територији даје
или мења назив и Савета за међунационалне односе
општине.
Члан 14.
Комисија из члана 8 став 3 ове одлуке
разматра иницијативу са предлогом и доставља га
Савету месне заједнице ради организовања личног
изјашњења грађана који живе на делу територије
за који се тражи утврђивање или промена назива
улице, односно трга и другог дела насељеног
места.
Савет месне заједнице је обавезан да
спроведе писмено изјашњење грађана о предлогу
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за утврђивање или промену назива улице, трга и
других делова насељених места у року од најмање
30 дана, по процедури прописаној Одлуком о
месним заједницама и Статутом месне заједнице.
Грађани се изјашњавају путем попуњавања
анкетних листића – изјашњења о утврђивању или
промени назива улице, трга или другог дела
насељеног места.
Сматра се да постоји мишљење грађана на
иницијативу за утврђивање или промену назива
улице или трга, ако се за то изјаснила већина од
укупног броја пунолетних грађана односно власника
или закупаца пословног простора који имају
пребивалиште односно седиште фирме пријављене
на адресу улице или трга чија се промена назива
иницира.
Члан 15.
Након истека рока за лично изјашњење
грађана, Комисија доноси предлог акта о давању
назива улици, односно промени назива улице или
трга и доставља га Општинском већу на
разматрање.
Уз предлог акта из претходног става,
Комисија доставља Општинском већу и мишљење
Савета за међунационалне односе општине,
односно Националног савета националне мањине
чије мишљење је, у складу са Законом о
националним саветима националних мањина,
потребно у поступку утврђивања назива улица,
тргова, градских четврти, заселака, и других
делова насењених места.
Општинско веће својим актом утврђује
предлог одлуке о давању или промени назива
улице, односно трга и другог дела насељеног
места, на коју се прибавља претходна сагласност
Покрајинског Секретаријата за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, у складу са Законом
о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине
Војводине.
Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу се доставља
комплетна документација са предлогом одлуке о
давању или промени назива улице, односно трга и
другог дела насељеног места, која треба да буде
усвојена на скупштини општине.
Члан 16.
По добијању претходне сагласности од
стране Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Скупштина
општине усваја одлуку о давању назива улица,
тргова и других делова насељеног места, на првој
наредној седници.
Одлука о давању или промени назива
улице, тргова и других делова насељеног места,
као и добијена претходна сагласност објављује се у
„Службеном листу општине Кула“.
За случај да се надлежни покрајински
орган не изјасну у року од 60 дана, сматраће се да
је дата сагласност на одлуку.
У случају да се ради о поступку за
одређивање празника општине Кула, по истеку рока
за јавну расправу, Општинско веће својим актом
утврђује предлог одлуке о одређивању дана
општине Кула, за коју се такође прибавља
претходна сагласност органа из става 1 овог члана.
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Члан 17.
Одлуку о утврђивању и промени назива
улице, тргова и других делова насељеног места,
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове дужно је да достави РГЗ
Служби за катастар непокретности Кула у року од
15 дана од дана њеног ступања на снагу.
Када за одређену улицу није утврђен назив,
Служба за катастар непокретности Кула је дужна да
о томе писмено обавести надлежни орган општине,
са захтевом да се назив улице утврди у року од 60
дана.
Члан 18.
Свако насељено место, улица, трг и други
део насељеног места, мора имати свој назив.
У једном насељеном месту на територији
општине Кула, две или више улица или тргова не
могу имати исти назив.
Члан 19.
Означавање назива насељеног места, улица,
тргова и других делова насељеног места и
означавање зграда кућним бројевима, као и вођење
Регистра кућних бројева, улица и тргова у
надлежности је Републичког геодетског завода,
односно Службе за катастар непокретности Кула.
Врста и величина слова којима се
означавају називи улица и тргова, врста и величина
кућног броја, као и изглед таблице са кућним
бројем и табли са називима улица и тргова,
утврђена је Графичким стандардом који је саставни
део Правилника о адресном регистру.
Члан 20.
Трошкове означавања назива насељених
места, улица, тргова и других делова насељеног
места сноси општина Кула.
Члан 21.
Трошкове означавања зграде кућним бројем
сноси власник зграде, односно инвеститор нове
зграде или привременог објекта, а за зграде
колективног становања трошкове сноси скупштина
зграде, односно савет зграде.
Трошкове означавања грађевинске парцеле
кућним бројем сноси власник, корисник, односно
закупац грађевинске парцеле.
Члан 22.
Изузетно од члана 21 ове одлуке, трошкове
означавања зграда и грађевинских парцела кућним
бројевима у поступку пренумерације кућних бројева
сноси општина Кула.
Члан 23.
Скупштина зграде, односно савет зграде,
власник стамбене зграде или пословног простора,
као и власник, корисник односно закупац
грађевинске парцеле дужан је да:
1. Омогући да се табла са називом улице и трга
постави на његовој згради, односно грађевинској
парцели;
2. Омогући да се таблица са кућним бројем постави
на његовој згради односно грађевинској парцели
или да је сам постави у року од 15 дана од дана
утврђивања кућног броја;
3. Обавести надлежну Службу за катастар
непокретности Кула о оштећењу или уништењу
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таблице са кућним бројем у року од 30 дана од дана
настанка оштећења или уништења;
4. Одржава чистом таблицу са кућним бројем и
стара се да кућни број буде видљив и читак.
Члан 24.
Табла са називом улице, трга и другог дела
насељеног места поставља се од стране надлежне
Службе за катастар непокретности у року од 15 дана
од дана достављања одлуке скупштине општине о
утврђивању, односно промени назива улице, трга и
другог дела насељеног места и уплате потребних
средстава за ту намену.
Члан 25.
Означавање назива улица и тргова и других
делова насељеног места врши се постављањем
табли са исписаним називом улице, односно трга
белим штампаним словима на тамноплавој основи,
тако да се:
1) У свакој улици, на почетку и на крају улице, са
обе стране поставе табле;
2) На свакој раскрсници улица табле поставе
дијагонално;
3) На сваком тргу на месту спајања улица са тргом
поставе табле.
Ако се табла са исписаним називом улице не
може поставити на зграду у смислу става 1. овог
члана, табла са називом улице поставља се на
посебном стубу висине 2,5 m или на ограду.
IV. Утврђивање кућних бројева и означавање
зграда и грађевинских парцела кућним бројевима
Члан 26.
Кућни број утврђује се за све стамбене и
пословне зграде, грађевинске парцеле, као и
привремене објекте изграђене или постављене у
складу са прописима о планирању и изградњи.
Под стамбеном зградом у смислу ове одлуке,
сматра се зграда у којој се стално или привремено
станује.
Зграда у којој се привремено станује јесте
викендица, виноградарска кућа, летњиковац,
барака и друга зграда у којој се станује само у
сезони.
Под пословном зградом у смислу ове одлуке,
сматра се свака зграда намењена за обављање
привредних, просветних, здравствених, социјалних,
културних, управних и других делатности, као и за
смештај и чување материјалних добара.
Под грађевинском парцелом у смислу Закона
о планирању и изградњи, сматра се део
грађевинског земљишта са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или
планом предвиђена за изградњу.
Члан 27.
За зграде које служе у пољопривредне сврхе
(амбари, силоси, магацини и сл.) не утврђује се
кућни број, осим ако у њима постоји стан намењен
за стално или привремено становање.
Ако се зграде из става 1 овог члана налазе на
посебној грађевинској парцели, утврђује се кућни
број те грађевинске парцеле.
Члан 28.
Утврђивање и означавање кућних бројева
врши се посебно за свако насељено место на
територији општине Кула.
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Утврђивање и означавање кућних бројева
врши се посебно за сваку улицу у насељеном месту,
при чему зграде, односно грађевинске парцеле са
леве стране улице, одакле почиње утврђивање
добијају непарне кућне бројеве, почев од броја
један, а зграде односно грађевинске парцеле са
десне стране улице, добијају парне бројеве, почев
од броја два.
Утврђивање и означавање кућних бројева у
свакој улици врши се са краја улице који је ближи
главном делу, односно центру насељеног места и
наставља се у правцу периферије.
Члан 29.
За две или више зграда у истој улици не
може се утврдити исти кућни број.
Ако зграда има више засебних улаза
непосредно везаних за улицу, сваком улазу утврђује
се посебан кућни број.
Кућни број утврђује се и за посебан део
зграде ако има непосредан улаз са улице.
Ако утврђивање додатног кућног броја за
улаз у зграду изазива потребу промене осталих
кућних бројева на зградама, за све улазе у зграду
утврдиће се исти кућни број коме се додају словне
ознаке по азбучном реду почев од слова А.
За дворишне зграде утврђује се кућни број
уличне зграде коме се додаје словна ознака по
азбучном реду, а ако улична зграда има више улаза
са кућним бројем утврђеним словним ознакама,
дворишној згради се утврђује кућни број уличне
зграде са наредном словном ознаком.
Члан 30.
Утврђивање и означавање кућних бројева на
тргу врши се у континуитету, у смеру кретања
казаљке на сату, почев од угла главне улице и од
броја један.
Члан 31.
Утврђивање кућних бројева и означавање
зграда бројевима у насељеним местима разбијеног
типа, односно у којима не постоје улице, врши се
оним редом који је најповољнији и најкраћи прилаз
од једне ка другој згради.
Члан 32.
Згради саграђеној између две постојеће
зграде после извршеног утврђивања кућних
бројева, утврђује се кућни број прве суседне зграде
мањег кућног броја, коме се додаје словна ознака
по азбучном реду.
Члан 33.
За грађевинске парцеле које имају излаз на
две или више улица, може се утврдити само један
кућни број.
Ако се грађевинска парцела којој је већ
утврђен кућни број парцелише, први испарцелисани
део до суседне зграде мањег кућног броја задржаће
раније утврђени кућни број, а за остале делове
утврђује се исти кућни број са словном ознаком по
азбучном
реду,
у
зависности
од
броја
испарцелисаних делова.
Члан 34.
Власник, односно инвеститор нове зграде
или привременог објекта дужан је да, у року од 30
дана од дана подношења пријаве почетка извођења
радова, односно подношења пријаве за постављање
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привременог објекта, у смислу прописа о
планирању и изградњи, поднесе захтев за
утврђивање кућног броја и означавање зграде или
пивременог објекта кућним бројем.
Власник,
корисник,
односно
закупац
грађевинске парцеле дужан је да у року од 30 дана
од дана стицања права својине, права коришћења,
односно права закупа на грађевинској парцели,
поднесе захтев за утврђивање кућног броја и
означавање грађевинске парцеле кућним бројем.
Члан 35.
Утврђивање, означавање и набавку кућних
бројева врши Служба за катастар непокретности
Кула, која решењем утврђује кућни број.
Против решења из става 1 овог члана може
се изјавити жалба Министарству надлежном за
послове грађевинарства и урбанизма у року од 15
дана од дана пријема решења у складу са законом.
Члан 36.
Означавање
зграда
и
грађевинских
парцела кућним бројевима врши се постављањем
таблица са бројем који је исписан белом бојом на
тамноплавој основи, димензија 20 x 15 cm.
Таблице са кућним бројем постављају се на
зграду са десне стране од улаза или изнад улаза,
водећи рачуна о њиховој видљивости.
Означавање грађевинских парцела кућним
бројевима врши се постављањем таблица на
посебном стубу висине 2,5 m, у левом углу парцеле
од главне улице, односно пута, а ако је парцела
ограђена, постављање таблица врши се на улазу
парцеле, водећи рачуна о њиховој видљивости.
Ако се зграда налази изван изграђеног дела
насељеног места, таблица са кућним бројем садржи
и назив тог насељеног места.
Члан 37.
Табле за означавање назива улица и тргова
и таблице за означавање кућних бројева израђују се
од емајлираног лима, отпорног на корозију, који
мора имати трајност од најмање десет година.
Члан 38.
Власник односно инвеститор нове зграде
или привременог објекта, као и власник, корисник
односно закупац грађевинске парцеле дужан је да у
циљу евиденције пријави Служби за катастар
непокретности све промене које се односе на
изградњу новог, односно рушење постојећег објекта
и парцелисање, у року од 30 дана од дана настанка
промене.
Члан 39.
Трошкове за утврђивање и означавање
кућног броја сноси власник, односно инвеститор
нове зграде или привременог објекта, а за
грађевинске парцеле власник, корисник, односно
закупац.
Члан 40.
Евиденцију кућних бројева, назива улица и
тргова као део јединствене евиденције у оквиру
Адресног регистра води РГЗ Служба за катастар
непокретности Кула.
Члан 41.
Забрањено је неовлашћено означавање и
скидање таблица са кућним бројевима и табли са
називима насељених места, улица, тргова и других
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делова насељеног места, као и сваки вид
уништавања, оштећивања или нарушавања изгледа
тих табли, односно таблица.
V. Надзор
Члан 42.
Надзор над применом ове одлуке врши
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове и
заштиту животне средине путем комуналне
инспекције.
VI. Казнене одредбе
Члан 43.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице, власник, односно инвеститор нове зграде или
привременог објекта, власник, корисник, односно
закупац грађевинске парцеле или пословног
простора ако:
1. Не омогући да се табле са називима улица и
тргова поставе на његовој згради, односно
објекту (члан 23 тачка 1);
2. Не oмогући да се таблица са кућним бројем
постави
на
његовоj
згради,
односно
грађевинској парцели или је сам не постави у
прописаном року од 15 дана (члан 23 тачка 2.);
3. Не обавести
РГЗ Службу за катастар
непокретности о оштећењу или уништењу
таблице са кућним бројем у прописаном року од
30 дана (члан 23 тачка 3);
4. Не одржава чистом таблицу са кућним бројем и
не стара се о видљивости и читкости кућног
броја (члан 23 тачка 4);
5. У прописаном року од 30 дана не поднесе захтев
за утврђивање и означавање кућног броја за
новоизграђену зграду или привремени објекат,
односно грађевинску парцелу (члан 34);
6. У прописаном року од 30 дана не пријави све
промене које се односе на изградњу новог,
односно рушење постојећег објекта или
парцелисање (члан 38).
Новчаном
казном
од
50.000,00
до
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1 овог члана правно лице.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00
динара казниће се за прекршај из става 1 овог
члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном
казном
од
10.000,00
до
250.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1
овог члана предузетник.
Новчаном казном из става 1 овог члана
казниће се за прекршај и лице које неовлашћено
означава, скида, уништава, оштећује или нарушава
изглед таблице са кућним бројевима или табле са
називима насељених места, улица и тргова (члан
41).
VII. Прелазне и завршне одредбе
Члан 44.
Поступци за означавање назива улица,
тргова и означавање зграда кућним бројевима, који
нису завршени до дана ступања на снагу ове
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одлуке, окончаће се у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 45.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању назива и
обележавању улица, тргова и зграда („Сл. лист
општине Кула“ бр. 1/1980).
Члан 46.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-15/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
13.
На основу чланa 96, 97 и 98 Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС ” бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13
– одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 20 став 1 тачка
8, члана 40 став 1 тачка 14 и члана 105 став 2
Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула“ бр. 7/2013), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. фебруара 2015.
године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се поступак
обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена
објеката, износи коефицијената зоне и намене,
критеријуми, износ и поступак умањивања
доприноса, посебна умањења за недостајућу
инфраструктуру и услови и начин обрачуна
умањења за трошкове инфраструктурног опремања
средствима инвеститора као и друга питања од
значаја за обрачун и наплату доприноса за
уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање
грађевинског
земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације,
програма за уређивање грађевинског земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена
и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши
се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.
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Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за
уређивање грађевинског земљишта користе се за
уређивање и прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре.
II. ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о
издавању грађевинске дозволе, а на основу
обрачуна доприноса који врши ЈП "Завод за
изградњу" Kула.
Висина
доприноса
за
уређивање
грађевинског земљишта за изградњу објекта
обрачунава се тако што се просечна цена
квадратног метра станова новоградње у општини
Кула, објављена од стране Републичког завода за
статистику за територију општине Кула, помножи са
укупном нето површином објекта који је предмет
градње, израженом у м², и са коефицијентом
урбанистичке зоне и коефицијентом намене објекта
утврђеним овом одлуком, а у зависности од
комуналне опремљености грађевинског земљишта
односно:
Цукупна = Цпросечна x Пнето x Kуз x Кн
Уколико за општину Кула нису објављени
подаци о просечној цени станова, као полазна
основа за обрачун узима се просечна вредност свих
објављених цена за општине и градове из исте
групе развијености, у складу са законом који
уређује регионални развој.
ЈП "Завод за изградњу" прати промену
статистичких података које објављује Републички
завод за статистику и примењује их одмах после
њиховог објављивања.
Члан 5.
Грађевинско земљиште, потпуно комунално
опремљено за грађење, је земљиште на коме је
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном
расветом, водоводна и канализациона мрежа.
Накнада
за
уређивање
грађевинског
земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката,
кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте
топлификације и гасификације које инвеститор
посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следеће зоне у
општини Кула и то:
РАДНЕ И ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
У Кули: блокови 1, 3, 18, 33, 34, 52, 53, 54, 58, 64,
65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, и радне површине изван
грађевинског реона;
У Црвенки: блокови 4, 26, 52, 75, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, и део блокова 8, 9, 31, 40, 55, 58, 70,
73, 77;
У Новој Црвенки: део блока 15 и 16;
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У Липару: део блокова Б и Х;
У Сивцу: блок 75, 77, 78, 81, 83, 121, 130 и део
блока 80;
У Руском Крстуру: блок 23, 30, 31 и део блока 9 и
радна зона предвиђена УП-ом за сточне фарме;
У Крушчићу: радни комплекс живинарске фарме.
Називи предметних блокова утврђени су у
складу са нумерацијом блокова из урбанистичких
планова општине Кула.
Радне и пословне зоне чине и све радне
површине ван граница грађевинског реона
насељеног места у општини Кула, а које су
предвиђене урбанистичким планом, као и парцеле
ван граница грађевинског реона – пољопривредно
земљиште, на којима ће се градити објекти на
основу Закона о пољопривредном зељмишту.
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следећи део
насељених места Куле и Црвенке:
У Кули: Лењинова, С. Марковића, Ј. Крамера, од
броја 1-15 и од броја 2-22, В. Влаховића од броја 18, М. Тита од броја 73-123 и од броја 204-274, Трг
ослобођења од броја 1-9 и од броја 2-20;
У Црвенки: М. Пијаде од броја 28-44 и од броја
47-65, укључујући Тржни центар, М. Тита од броја
88-148 и од броја 89-161.
ПРВА
ЗОНА
обухвата
следећи
део
насељених места Куле, Црвенке, Сивца и Руског
Крстура:
У Кули: С. Сремца од броја 1-29 и 2-22, И. Бајића од
броја 1-39 и 2-28, М. Тита од броја 125-169 и 276324, И. Л. Рибара од броја 1-65, Ђ. Стругара од
броја 1-9 и 2-20, Ј. Крамера од броја 15-31 и 24-40,
Тржни центар на потесу Канал ДТД.
У Црвенки: И. Милутиновића од броја 53-121 и 62118, И.Л.Рибара од броја 91-141 и 100-160,
Његошева од броја 1-13 и 2-30, П. Драпшина од
броја 1-21 и 2-22, И. Андрића од броја 1-21 и 2-24,
М. Тита од Његошеве до И. Андрића и од П.
Драпшина до М. Горког.
У Сивцу: М. Тита од броја 122-232 и 151-272 и Беће
Ђиласа.
У Руском Крстуру: М. Тита од броја 54-154 и 57163, Русинска од броја 32-56 и 67-95.
ДРУГА ЗОНА
У Кули: М. Тита (сем делом обухваћеним екстра и
првом зоном), И. Л. Рибара (сем делом
обухваћеним првом зоном), И. Бајића од броја 28 па
надаље и од броја 39-57, Ђ. Стругара (сем делом
обухваћеним првом зоном), С. Ковачевића, Л.
Костића, 29. новембра, С. Пенезића, Телечка и М.
Горког;
У Црвенки: М. Тита од И. Андрића до В. Влаховића
и од М. Горког до Лењинове;
ТРЕЋА ЗОНА
У Кули: све остале улице које нису обухваћене
екстра, првом, другом, радном и пословном зоном;
У Црвенки: све остале улице које нису обухваћене
екстра, првом, другом и радном и пословном
зоном;
У Сивцу и Р. Крстуру: све остале улице које нису
обухваћене радном и пословном зоном и првом
зоном;
У Крушчићу и Липару:
све улице које нису
обухваћене радном и пословном зоном;
У Новој Црвенки и Новој Кули: све улице у
насељеном месту.
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НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос
су:
1. СТАМБЕНА:
индивидуални
и
колективни
стамбени објекти, стамбени простор у стамбено
- пословним објектима,
2. КОМЕРЦИЈАЛНА: трговинске објекте, пословне
објекте и канцеларије, пословно-стамбене
апартмане,
мењачнице,
кладионице,
коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске
објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте
комерцијалног и услужног карактера
3. ЈАВНА: објекти намењени за јавно коришћење а
који нису у јавној својини односно који су у
другим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања,
отворени и затворени спортски и рекреативни
објекти,
објекти
културе,
саобраћајни
терминали, поште, комунални објекти, пијаце,
гараже, отворени паркинзи и други објекти) и
објекти - простори традиционалних цркава и
традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама
("Службени гласник РС", број 36/2006)
4. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: гараже, оставе, летње
кухиње, котларнице и сл.
5. ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ:
- објекти за гајење коња го ису саграђени на
пољопривредном газдинству на којем се гаји
стока.
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог
члана уподобиће се веда, живине, коза, оваца,
свиња, голубова, кунића, украсне живине,
птица и сл.
- други објекти на пољопривредном газдинству
(објекти за машине и возила и сл.);
6. ОСТАЛА: магацински простор, стоваришта,
силоси за смештај пољопривредих производа,
уколико н најсличнијој наведеној намени.
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следећи
коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз)
Урбанистичка зона

Екстра зона
Радна и пословна зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона

Коефицијент

0,05
0,05
0,04
0,032
0,026

За економске објекте, без обзира у којој се
зони налазе, као и за силосе за смештај
пољопривредних
производа,
уколико
нису
саграђени на пољопривредном газдинству на ком се
гаје животиње, узима се коефицијент зоне 0,05 .
Коефицијент за намену (Кн)
Намена објекта

Стамбена
Комерцијална
- Јавни

Коефицијент

0,38
0,48
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Верски
Остали објекти из члана 7 тачка 3
- Помоћни
За стамбене
За комерцијалне
Остала намена
- Економски
Гајење животиња
Објекти за машине, возила и сл.

0,30
0,40
0,11
0,33
0,20
0,20
0,05

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У
случају опремљености грађевинског земљишта
приступним путем, канализационом и водоводном
мрежом,
тротоаром
и
јавном
расветом,
коефицијент комуналне опремљености је 1.
Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено
комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат
у складу са чланом 4 ове одлуке (Цукупна) умањује
се за одређени проценат у складу са следећом
табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура

Приступни пут
Канализациона мрежа
Водоводна мрежа
Тротоар
Јавна расвета

Проценат
умањења

20%
15%
15%
5%
5%

Проценат умањења по основу недостајуће
комуналне инфраструктуре не може бити већи од
60% у односу на коефицијент потпуне комуналне
опремљености који износи 1.
Члан 10.
Обрачун
доприноса
за
уређивање
грађевинског земљишта врши се на захтев
инвеститора из члана 3 ове одлуке, а на основу
достављене техничке документације идејног
пројекта, извода из пројекта за грађевинску
дозволу, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта
за грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и др. документације прописане
важећим Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене
у јавној својини, објекте комуналне и друге
инфраструктуре, производне и складишне објекте,
подземне етаже објеката високоградње (простор
намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за
делове подземне етаже које се користе за
комерцијалне
делатности,
отворена
дечија
игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе, као и објекте производног занатства,
стакленике и пластенике, пратеће објекте за гајење
домаћих животиња - испусти за стоку, бетонске
писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за
складиштење осоке, објекти за складиштење
сточне хране-сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме
и сило тренчеви, објекти за складиштење
пољопривредних производа - амбари, кошеви.
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За економске објекте из члана 7 став 1
тачка 5, не плаћа се допринос за објекте површине
100 m2 или мање. За површину већу од 100 m2, без
обзира колико је економских објеката на једној или
више парцела истог инвеститора, плаћа се
допринос на основу ове одлуке.
За помоћне објекте (гараже, летње кухиње,
оставе и сл.) који су у функцији стамбених објеката
изграђених на истој грађевинској парцели не плаћа
се допринос за објекате површине 50 m2 или мање,
без обзира колико је помоћних објеката. За
површину већу од 50 m2, без обзира колико је
помоћних објеката на парцели, плаћа се допринос
на основу ове одлуке.
Уколико се на истој парцели гради и
економсми и помоћни објекат, допринос се не
плаћа у површини из овог члана став 2 или 3 онако
како је повољније за инвеститора.
Члан 12.
Уколико се мења намена објекта, односно
дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у
обавези да плати разлику доприноса за другу (нову)
намену објекта за коју је прописан већи износ
доприноса.
Члан 13.
Уколико у току изградње настану измене у
односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину, обавезан је да достави
нови пројекат за грађевинску дозволу, на основу
којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику
у површини,
а који ће бити саставни део
измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 14.
Инвеститор који уклања постојећи објекат
који је изграђен у складу са законом, у циљу
изградње новог објекта на истој локацији али веће
површине,
плаћа допринос за уређивање
грађевинског земљишта само за разлику у броју
квадрата корисне површине између објекта који
планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта који се
уклања из става 1 овог члана доказује се: изводом
из
листа
непокретности;
грађевинском
и
употребном дозволом или актом надлежног
одељења да је објекат грађен у периоду када за
његову изградњу није било потребно издавање
грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не
садрже податке о површини објекта, иста се
утврђује на основу техничке документације која је
саставни део грађевинске дозволе, копије плана
или увиђаја на лицу места од стране ЈП "Завод за
изградњу" Кула.
Члан 15.
Допринос за објекте који се граде на
парцелама
ван
грађевинског
реона
на
пољопривредном земљишту, а на основу закона о
пољопривредном земљишту, износи 40% од
доприноса утврђеног овом одлуком за потпуно
уређену парцелу, користећи коефицијент за намену
из табеле члана 8 ове одлуке и коефицијент за зону
0,05.
III. НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Број 2 - страна 19

Члан 16.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта може се платити једнократно у целости
или на рате.
Инвеститор
допринос
за
уређивање
грађевинског земљишта може платити на следећи
начин:
− једнократно у целости са умањењем у износу
од 30% или
− у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на
месечном нивоу, са индексом потрошачких цена
према подацима
Републичког завода за
статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је
дужан да као средство обезбеђења плаћања
достави:
1. Неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на
први позив, без приговора која гласи на укупан
износ недоспелих рата и која је издата на рок
који мора бити дужи три месеца од дана
доспећа последње рате или
2. Успостави хипотеку на објекту који вреди
најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне
самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате за изградњу
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска
површина не прелази 200 м² и који не садржи више
од две стамбене јединице,
не достављају се
средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор
који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата и то на износ
преосталих недоспелих рата.
Члан 17.
Инвеститор је дужан да изврши уплату
доприноса за уређивање грађевинског земљишта у
целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву
рату и достави средства обезбеђења, најкасније до
подношења пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели
износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку прописаном
важећим Законом о преском систему и пореској
администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на
терет инвеститора.
IV. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА
У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 18.
Грађевинско земљиште које није уређено у
смислу ове одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски
услови, односно грађевинска дозвола, може се
припремити, однoсно опремити и средствима
физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор
објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси ЈП "Завод за изградњу” Кула
предлог о финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта.
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Инвеститор који жели да учествује у
комуналном опремању неуређеног грађевинског
земљишта својим средствима може бити ослобођен
плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта максимално у износу од 60%.
Уз предлог о финансирању лице из става 2
овог члана доставља:
− правоснажне локацијске услове
− доказ о решеним имовинско–правним односима
за парцелу на којој намерава да гради објекат
− копија плана за парцеле
− предлог динамике и рокова изградње

−
−

−
−

Члан 19.
ЈП "Завод за изградњу", након разматрања
предлога лица из става 2 члана 18 ове одлуке и
достављене документације, припрема Елаборат о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта.
Елаборат из става 1 овог члана садржи:
− податке о локацији односно зони,
− податке из урбанистичког плана и техничке
услове
за
изградњу
недостајуће
инфраструктуре,
− податке из програма уређивања грађевинског
земљишта,
− границе локације која се опрема са пописом
катастарских парцела,
− динамику
и
рок
изградње
комуналне
инфраструктуре,
− обавезу ЈП ,,Завод за изградњу” да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова
− одређивање учешћа сваке уговорне стране у
обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле
техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова
у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
− одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
− одређивање износа учешћа лица из става 1 овог
члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити
умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
− средства
обезбеђења
испуњења
обавеза
уговорних страна.
Члан 20.
На основу елабората из члана 19 ове
одлуке закључује се уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2 члана 18 ове
одлуке и ЈП "Завод за изградњу” Кула.
Уговор из става 1 овог члана садржи
следеће:
− податке о локацији, односно зони у којој се
планира опремања грађевинског земљишта;
− податке из планског документа и техничке
услове за изградњу;
− податке из програма уређивања грађевинског
земљишта;
− границе локације која се припрема, односно
опрема са пописом катастарских парцела;
− динамику и рок изградње;

−
−
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обавезу ЈП „Завод за изградњу” да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова;
одређивање учешћа сваке уговорне стране у
обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле
техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова
у вези са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
одређивање објеката који се граде и који ће
прећи у својину јединице локалне самоуправе;
одређивање износа учешћа лица из става 1.
овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта за
који ће бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
вредност земљишта које инвеститор уступа
јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
средства обезбеђења за испуњење обавеза
уговорних страна.

Члан 21.
Власници бесправно саграђених објеката,
који су у поступку легализације, плаћају допринос
за уређивање грађевинског земљишта на основу
ове одлуке.
У
поступку
легализације,
власник
бесправно
изграђеног
породичног
стамбеног
објекта или стана у стамбеној згради који је
изградњом или куповином трајно решио своје
стамбено питање и ако он или чланови његовог
породичног домаћинства немају другу непокретност
за становање (доказују потврдом службе за
катастар непокретности), и ако је власник
породичног стамбеног објекта инвалид са 60% и
више процената инвалидности (доказује решењем
лекарске комисије), или самохрани родитељ детета
до 27 година живота (доказује умрлицом једног од
родитеља) које је члан његовог породичног
домаћинства, или корисник сталне новчане
социјалне помоћи (доказује решењем центра за
социјални рад), плаћа допринос за уређивање
грађевинског земљишта у износу од 50% доприноса
обрачунатог по овој одлуци.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта,
власници
бесправно
изграђених
објеката из става 2 овог члана, могу платити у року
од 36 месеци у складу са овом одлуком или
једнократно у целости у ком случају немају попуст.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инвеститори који су закључили уговоре са
ЈП "Завод за изградњу" Кула о регулисању накнаде
за уређивање грађевинског земљишта или исте
закључе до 1. марта 2015. године, у обавези су да
плаћају накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у свему у складу са закљученим
уговором.
Члан 23.
Одредбе ове одлуке примењују се од 1.
марта 2015. године.
Од 1. марта 2015. године престаје да важи
Одлука о утврђивању накнаде за уређење
грађевинског земљишта („Сл. лист општине Кула”,
бр.16/2013 и 9/2014).
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Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Кула”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-13/2015
11. фебруар 2015. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
14.
На основу члана 29 Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 21 Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.
гласник РС" бр. 24/2012), члана 40 став 1 тачка 22 и
члана 105 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
дана 11. фебруара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА РАКИТА ЈАСМИНИ ИЗ ЦРВЕНКЕ
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула
непокретност у Црвенки, Моше Пијаде бр.65, која
је уписана у лист непокретности број 4622 к.о.
Црвенка, катаст.парцела бр.1404/1 и то: пословни
простор – једна просторија за коју није утврђена
делатност у стамбено–пословној згради број 1, у
приземљу, број посебног дела 1, укупне површине
19 м2, Ракита Јасмини из Црвенке, ул. Хиландарска
бр.5,
као
најповољнијем
учеснику
јавног
надметања.
2.
Непокретност из тачке 1 ове одлуке
отуђује се за износ од 3.757,27 еура, с тим што се
исплата врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на
дан уплате.
3.
Услови, начин и рок плаћања купопродајне
цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и обавезе
купца уређују се уговором који у име општине
Кула закључује председник општине у року од 15
дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне
својине општине Кула, ближе описане у тачки 1 ове
одлуке, закључује се по претходно прибављеном
мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.
Одлуку
општине Кула".

5.
објавити

у "Службеном

листу
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-10/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
15.
На основу члана 99 став 1, 2 и 13 Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09, 64/2010, 74/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013 и 132/2014), члана 40
став 1 тачка 22 и члана 105 став 2 Статута општине
Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/2013 пречишћен текст), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 11. фебруара 2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА ДОО "НОВО ПЛУС" ЦРВЕНКА
1.
Друштву са ограниченом одговорношћу за
пољопривредну производњу, трговину и превоз
"НОВО ПЛУС" Црвенка, ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско
земљиште у јавној својини општине Кула, ради
изградње објеката и то: катастарска парцела број
711, уписана у лист непокретности број 5052 к.о.
Црвенка, њива 2 класе, површине 2 ара 90 м2;
њива 2 класе, површине 8 ари 56 м2 и пашњак 2
класе, површине 1 ар 72 м2, укупно површине 13
ари 18 м2, уз накнаду од 666.590,00 динара
(словима: шесто шездесет шест хиљада песто
деведесет динара).
2.
Услови, начин и рок плаћања купопродајне
цене из тачке 1 ове одлуке, као и права и обавезе
купца уређују се уговором који закључују "Ново
плус" д.о.о. Црвенка и у име општине Председник
општине Кула, сходно члану 99 став 14 Закона о
планирању и изградњи, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
Одлуку
општине Кула".

3.
објавити

у "Службеном

листу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-11/2015
11. фебруар 2015 године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
16.
На основу члана 35 став 1 тачка 3а Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр.
111/09, 92/11 и 93/12), члана 4 став 1 тачка 14
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 11/11,
4/12, 36/12 и 11/14) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула",
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бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Усваја се Извештај о раду за 2014. годину
Штаба за ванредне ситуације општине Кула.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-87-5/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
17.
На основу члана 35 став 1 тачка 3а Закона о
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр.
111/09, 92/11 и 93/12), члана 4 став 1 тачка 14
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 11/11,
4/12, 36/12 и 11/14) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула",
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ
1.
Усваја се Годишњи план рада за 2015.
годину Штаба за ванредне ситуације општине Кула.
Ово решење
општине Кула".

2.
објавити у "Службеном листу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-87-5/2015-2
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
18.
На основу члана 13 Закона о Црвеном крсту
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 107/05) и члана 23 и
40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. фебруара 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА
КУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

11. фебруар 2015. године

1.
Прихвата се Извештај о раду Црвеног крста
Кула за 2014. годину, који је Управни одбор Црвеног
крста Кула усвојио на седници одржаној 3.2.2015.
године као у тексту.
2.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-19/2015-2
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
19.
На основу члана 40 Одлуке о отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта ( "Сл. лист
општине Кула", бр. 6/2010 и 15/2011), члана 5 и 10
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на
јавним површинама на територији општине Кула
("Сл. лист општине Кула", бр. 8/2008), Закључка
Општинског већа број 013-06-46/2008 од 22.9.2008.
године ("Сл. лист општине Кула", бр. 15/2008) и
члана 105 став 2 Статута општине Кула – пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 11.
фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
ТИХОМИРУ ЂУРИЧИЋУ ИЗ ЛИПАРА
1.
ДАЈЕ СЕ у закуп на одређено време, а
најдуже до 5 година, грађевинско земљиште - део
површине јавне намене, за постављање киоска, и то
на парцели број 1515/1, лист непокретности број
860 к.о. Кула, локација обележена у Плану
постављања киоска у Кули као позиција бр. 19-1,
на углу улица Маршала Тита и Исе Бајића и то
Тихомиру Ђуричићу из Липара, Мире Ратковић бр.
44, као најповољнијем понуђачу, за износ од
80.000,00 динара.
2.
У року од 30 дана од дана доношења овог
решења, Тихомир Ђуричић из Липара, Мире
Ратковић бр. 44, је дужан да закључи уговор са ЈП
"Завод за изградњу" Кула о регулисању међусобних
права и обавеза.
3.
Пре потписивања уговора из претходног
става, закупац мора јавном предузећу "Завод за
изградњу" Кула доставити пројекат за изградњу
привременог објекта и пројекат рушења тог објекта
са предрачуном трошкова рушења и потврдом о
депонованим средствима на рачун ЈП "Завод за
изградњу" Кула, а у висини предрачуна трошкова
рушења из одобреног пројекта.
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4.
Закупац је обавезан да излицитирани износ
од 80.000,00 динара уплати на рачун број 840742153843-66 на име прихода од закупнине за
грађевинско земљиште у корист нивоа општине.
5.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-12/2015
11. фебруар 2015. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
20.
На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 и
116/13 - аутентично тумачење), члана 16 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа "Завод
за изградњу" Кула ("Сл. лист општине Кула",
бр.10/13 и 19/14) и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА
ИЗГРАДЊУ" КУЛА
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула, коју је Надзорни одбор одбор
Јавног предузећа "Завод за изградњу" Кула усвојио
на седници одржаној 29. јануара 2015. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-10/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
21.
На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 и
116/13 - аутентично тумачење ), члана 15 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула ("Сл. лист општине
Кула", бр. 10/13 и 19/14) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 11. фебруара 2015. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"КОМУНАЛАЦ" КУЛА
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула, који је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Кула усвојио на
седници одржаној 30. децембра 2014. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-1/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
22.
На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 и
116/13 - аутентично тумачење), члана 15 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа " Водовод" Црвенка ("Сл. лист општине
Кула", бр. 10/13 и 19/14) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 11. фебруара 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП "ВОДОВОД" ЦРВЕНКА
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка усвојио на
седници одржаној 29. јануара 2015. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-12/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
23.
На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 и
116/13 - аутентично тумачење), члана 15 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац ("Сл. лист општине Кула",
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бр.10/13 и 19/14) и члана 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13 ), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП "РАДНИК" СИВАЦ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа "Радник" Сивац усвојио на
седници одржаној 29. јануара 2015. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-9/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
24.
На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 и
116/13 - аутентично тумачење ), члана 18 Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа " Руском"
Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула", бр. 10/13 и
19/14) и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП "РУСКОМ" РУСКИ КРСТУР
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур
усвојио на седници одржаној 28. јануара 2015.
године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-6/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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25.
На основу члана 28 став 2 Закона о култури
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09), члана 6 Одлуке о
оснивању Народне библиотеке Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 15/11 и 19/14) и члана 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула
на седници одржаној 11. фебруара 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУЛА
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
Статута Народне библиотеке Кула, коју је Управни
одбор Народне библиотеке Кула усвојио на седници
одржаној 28. јануара 2015. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-8/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
26.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА ЗА СТАРЕ И
ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Дома за старе и пензионере
Кула за 2015. годину у делу који се финансира из
буџета општине Кула, који је Управни одбор
установе усвојио на седници одржаној 30.1.2015.
године као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-20/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

11. фебруар 2015. године
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27.

29.

На основу члана 13 Закона о Црвеном крсту
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 107/05) и члана 22 и
40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. фебруара 2015.
године, донела је

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
ЦРВЕНОГ КРСТА КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА
ЗДРАВЉА КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Црвеног
крста Кула за 2015. годину у делу који се
финансира из буџета општине Кула, који је Управни
одбор Црвеног крста Кула усвојио на седници
одржаној 3.2.2015. године као у предлогу.

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
Дома здравља Кула за 2015. годину у делу који се
финансира из буџета општине Кула, који је Управни
одбор установе усвојио на седници одржаној
30.1.2015. године као у предлогу.

2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".

2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-19/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-21/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

28.

30.

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је

На основу члана 32 став 1 тачка 19 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07),
члана 44 Закона о спорту ( "Сл. гласник РС" бр.
24/11 и 99/11 – др. закони) и члана 40 став 1 тачка
18 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. фебруара 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Центра за социјални рад
општине Кула за 2015. годину у делу који се
финансира из буџета општине Кула са Извештајем о
реализацији дозначених средстава из буџета
општине за 2014. годину, који је Управни одбор
установе усвојио на седници одржаној 2.22.2015.
године као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-15/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА
ОПШТИНЕ КУЛА
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена
општине Кула у називу спортског удружења Савез
спортова општине Кула - у оснивању и то тако што
ће се исти звати „САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ
КУЛА“.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-66-3/2015
11. фебруар 2015. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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31.
На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 40
и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КУЛА
1.
ПЕШИЋ МАРКУ, економском техничару из
Црвенке, престаје функција члана Општинског већа
општине Кула, на основу поднете писане оставке.
Именованом функција члана Општинског
већа општине Кула престаје даном доношења овог
Решења, односно са 11. фебруаром 2015. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-7/2015
11. фебруар 2015. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
32.
На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 40
и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула на седници, одржаној 11. фебруара
2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КУЛА
1.
ЈОВАНОВСКИ ТИЈАНА, струковни физиотерапеут из Црвенке, БИРА СЕ на предлог Председника
општине Kула, за члана Општинског већа општине
Кула, почев од 11. фебруара 2015. године.
2.
Мандат члана Општинског већа општине
Кула из тачке 1 овог решења траје до истека
мандата сазива Скупштине општине Кула, изабраног
на локалним изборима 6. маја 2012. године.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-14/2015
11. фебруар 2015. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

11. фебруар 2015. године

11. фебруар 2015. године
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