`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
12. јул 2017. године
Број 19

Година 52

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

89.
На основу члана 35 став 7 и члана 46 став 1 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9 став 5
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 20 став 1
тачка 2 и члана 40 став 1 тачка 5 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13)
Скупштина општине Кула, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 12.
јула 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА РЕГИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
СИВАЦ-СТАПАР
/на територији к.о. Сивац/
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације локалног пута од регионалног значаја Сивац-Стапар (у
даљем тексту: План) на основу Уговора о финансирању и изради закљученог између општине Кула и ЈКП
„Комуналац“ Кула.
Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати нацртом плана.
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских парцела број:
11488, 11484/4 и 11662 (тачка 184 границе грађевинског реона насеља Сивац).
Од тромеђе граница у правцу истока прати међну линију катастарске парцеле број 11484/4 са к.п. број
11662 до тромеђе катастарских парцела број: 11484/4,11662 и 10339/1 (тачка 183 границе грађевинског реона
насеља Сивац).
Од тромеђе граница наставља у правцу истока међном линијом катастарске парцеле број 11484/4 са
катастарком парцелом број 10339/1 до тромеђе катастарских парцела број: 11484/4,10339/1 и 10339/2.
Од тромеђе граница скреће у правцу југозапада међном линијом катастарских парцела број: 10339/1 и
10339/2 до тромеђе катастарских парцела број: 10339/1, 10339/2 и 11486/1.
Од тромеђе граница у истом правцу пресеца к.п. број 11486/1 до ломне тачке на међној линији к.п.
број 11486/1 са 11307.
Од те тачке граница скреће ка западу пресецајући к.п. број 11486/1 до тромеђе к.п. број: 11487,
11486/1 и 11663.
Од тромеђе граница скреће у правцу југа прати међну линију катастарске парцеле број 11663 са
катастарском парцелом број 11486/1 до ломне тачке на међној линији катастарске парцеле број 11663 са
катастарском парцелом број 11486/1 наспрам трасе атарског пута к.п. број 11668.
Од те тачке граница пресеца к.п. број 11663 атарски пут до тромеђе к.п. број: 11267, 11668 и 11265.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број 11267 са катастарским парцелама број: 11265, 11266,
11708 и 11744 до тромеђе к.п. број: 11267, 11715 и 11744.
Од тромеђе граница иде у правцу северозапада и прати међну линију к.п. број 11744 са к.п. број:
11715, 11264, 11263, 11262, 11261, 11260, 11259, 11258 до тромеђе к.п. број 11744, 11257 и 11258.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број 11257 са к.п. број 11258 до тромеђе к.п. број: 11257,
11258 и 11744.
Од тромеђе граница надаље прати међну линију к.п. број 11744 са к.п. број: 11256, 11255, 11254,
11253, 11252, 11251, 11250 до тромеђе к.п.број: 11744, 11250 и 11718.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број 11718 са к.п. број: 11744, 11249, 11247/2, 11247/4,
11247/3, 11247, 11242, 11497, 10942, 11730 до тромеђе к.п. број: 11730, 11718 и 10903.
Од тромеђе граница надаље иде у правцу североистока међном линијом к.п. број 11730 са к.п. број:
10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910, 10911, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 10917, 10918,
10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925 и 10926 до тромеђе к.п. број: 11730, 11732 и 10926.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број 11732 до к.п. број: 10927, 11497, 11487, 10858,
10859/1, 10859/2, 10860, 10861/1, 10861/2, 10862, 10863, 10864, 10865/1, 10865/2, 10866, 10867, 10868 до
тромеђе к.п. број: 11732, 10869 и 10868.
Од тромеђе граница скреће ка северу прати међну линију к.п. број 10868 са 10869, пресеца у истом
правцу к.п. број 11482 до пресека са међном линијом к.п. број 11487 са 11761.
Од тачке пресека граница скреће у правцу југозапада и прати међну линију к.п. број 11487 са к.п. број:
11761, 11494, 11766, 11495, 11760 до тромеђе к. п. број: 11487, 11760 и 10852.
Од тромеђе граница у истом правцу прати међну линију к.п. број 11760 са к.п. број: 10852, 10851,
10850, 10849, 10848, 11745, 10825, 11744, 10824, 11741, 10760, 11740, 10757/11, 10757/10, 10757/9, 10757/8,
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10757/6, 10757/5, 10757/4, 10757/3, 10757/1, 10757/2, 10755, 10753, 11487, 10752, 10751 до тромеђе к.п. број:
10751, 11485 и 11760.
Од тромеђе граница пресеца к.п. број 11485 двојаком путањом до пресека са међном линијом к.п. број
11485 са 10725.
Од те тачке граница скреће у правцу југоистока и прати међну линију к.п. број 11485 са 10725 до
тромеђе к.п. број: 11485, 10725 и 10720.
Од тромеђе граница скреће у правцу југозапада и прати међну линију к.п. број 10725 са 10720, 10722,
10718, 10726 до границе к.о. Сивац са к.о. Стапар. Затим скреће ка западу и прати границу к.о. Сивац до
тромеђе к.о. Сивац катастарске парцеле број: 1070 и 10695.
Од те тачке граница скреће у правцу северозапада међном линијом к.п. број 10703 са к.п. број: 10695,
10698 до тромеђе к.п. број: 10756, 10695 и 10703.
Од те тачке граница прати међну линију к.п. број 10756 до тромеђе к.п. број: 10756, 10690 и 10691.
Од те тачке граница прати међну линију к.п. број 10691 са 10690 до четворомеђе к.п. број: 10691,
10690, 10689 и 10688.
Од те спојке граница прати међну линију к.п. број 10688 са 10689 до тромеђе к.п. број: 10688, 10689 и
11578.
Од те тачке граница прати међну линију к.п. број 11578 са к.п. број: 10688, 10686, 10685, 10683 до
тромеђе к.п. број: 11578, 10683 и 11755.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број 11755 са к.п. број: 10683, 10682 и 11759 до геодетске
тачке 10 на граници К.о. Сивац са К.о. Стапар.
Од геодетске тачке 10 граница прати границу К.о. Сивац са К.О. Стапар до геодетске тачке 12.
Од геодетске тачке 12 граница скреће у правцу истока и прати међну линију к.п. број: 11759 са к.п.
број 10681, 10679, 10678/2, 11580, 10678/1, 10677, 10673,10672, 10668, 10667, 10666, 10665, 10662, 1179, 11758,
10661, 11763 до тромеђе к.п. број: 11759, 11763 и 11485.
Од тромеђе граница у истом правцу пресеца к.п. број: 11485 до тромеђе 11485, 10621 и 11760.
Од тромеђе граница скреће ка северу и прати међну линију к.п. број: 11485 са 10621, 10625 (к.п. број:
10622, 10623 и 10624 нису у обухвату) до тромеђе к.п. број: 11485, 10625 и 1062.
Од тромеђе граница скреће ка североистоку међном линијом к.п. број: 10625 са 10626 и 11784.
Од тромеђе граница скреће ка северу и прати међну линију к.п. број: 11784 са 10626, 10629, 10630,
10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 1066, 10637/1, 10637/2, 10638, 10639/1, 10639/2, 10643, 10644, 1068, 1064,
10650, 10652, 11484/2, 10200/2, 10201, 10206, 11752, 10619, 10619/4, 10619/3, 10619/2, 10619/7 о троеђе к.п.
број:11784, 10619/7 и 10619/6.
Од тромеђе граница скреће у правцу истока међном линијом к.п. број:10619/7 са 10619/6 до тромеђе
к.п. број: 10619/6, 10619/7 и 11749.
Од тромеђе граница скреће ка северу и прати међну линију к.п. број: 10556 са 10555 до тромеђе к.п.
број: 10554, 10553 и 10555.
Од тромеђе граница скреће ка северу међном линијом к.п. број: 10554 са 10556 и 10557 до к.п. број:
10553, 10557 и 10559/1.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 10559/1 са 10553 10552 до тромеђе к.п. број:
10559/1, 10552 и 11495.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 10552 са 11495 до тромеђе к.п. број: 10552, 10551 и
11495.
О тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 11495 са 10551 и 10550/2 до тромеђе к.п. број:
10550/2, 10550/1 и 11495.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 10550/1 и 10550/2 до четворомеђе к.п. број:
10550/1, 10550/2, 10549/1 и 10549/2.
Од четвормеђе граница прати међну линију к.п. број: 10549/1 и 10549/2 до четворомеђе к.п. број:
10549/1, 10549/2, 10548 и 10547.
Од четворомеђе граница прати међну линију к.п. број: 10547 са 10548 до тромеђе к.п. број: 1057, 10548
и 10750.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 11750 са 10547, 11495, 10545 до тромеђе к.п. број:
1170, 10545 и 10546.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 10546 са 10545 и 11496 до тромеђе к.п. број: 10546,
11760 и 11495.
Од тромеђе граница пресеца к.п. број: 11495 до тромеђе к.п. број: 10766, 11495 и 11832.
Од тромеђе граница скреће у правцу севера и прати међну линију к.п. број: 11832 са 11495, 10543,
10542, 10538, 10537, 10536/3, 10536/2, 10536/1, 10535, 10534, 10533, 10532, 11833, 10493/3, 10493/2, 10493/1,
10492/1, 10492/2, 10491, 10490/2, 10490/1, 10489, 11829, 10494/1, 11511, 11508, 1050 до тромеђе к.п. бр ој:
10530, 10531 и 11832.
Од тромеђе граница прати северну међну линију к.п. број: 10531, 10528, 10527, 10524, 10523, 10520,
10513 и 10516 до тромеђе к.п. број: 10516, 10517 и 11484.
Од тромеђе граница скреће у правцу југоистока међном линијом к.п. број: 10516 са 11484 до тромеђе
к.п. број: 10516, 11766 и 11484.
Од тромеђе граница пресеца к.п. број: 11484 до тромеђе к.п. број: 11494, 11781 и 10515.
Од тромеђе граница скреће у правцу севера прати међну линију к.п. број: 10515 са 11494, 10514, 10513
до тромеђе к.п. број: 10515, 10513 и 11834.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 11834 са 10513, 11509, 10505, 10413, 10412 до
тромеђе к.п. број: 11834, 10412 и 10413.
Од тромеђе граница скреће у правцу североистока међном линијом к.п. број: 10411 са 10412 до
тромеђе к.п. број: 10411, 10412 и 11829.
Од тромеђе граница скреће у правцу истока и прати међну линију к.п. број: 11829 са 10411, 10410/1,
10410/2, 10409, 10408 до тромеђе к.п. број: 11829, 10408 и 10407.
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Од тромеђе граница скреће у правцу југозапада и прати међну линију к.п. број: 10408, 10407 до
тромеђе к.п. број: 10408, 10407 и 11761.
Од тромеђе граница пресеца к.п. број: 11761 и 11487 до тромеђе к.п. број: 10871, 10872 и 11487.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 10871 са 10872 до тромеђе1087, 10872 и 11731.
Од тромеђе граница прати североисточну међну линију к.п. број: 11731 до тромеђе к.п. број: 11731,
10901 и 11718.
Од тромеђе граница у истом смеру пресеца к.п. број: 11718 до тромеђе к.п. број: 11718, 1176 и 11297.
Од тромеђе граница прати североисточну међну линију к.п. број: 11716 до томеђе к.п. број: 11716,
11268 и 11283.
Од тромеђе граница скреће у правцу североистока и прати југоисточну међну линију к.п. број: 11283 до
тромеђе к.п. број: 11283, 11282/1 и 11717.
Од тромеђе граница скреће ка северозападу и прати међну линију 11717 до тромеђе 11717, 11298 и
11299.
Од тромеђе граница прати северну међну линију к.п. број: 11299, 11308, 11304, 11305 до тромеђе к.п.
број: 11305, 11487 и 1163.
Од тромеђе граница пресеца к.п. број: 1187 до тромеђе к.п.број: 11487, 11488 и 11662.
Од тромеђе граница прати међну линију к.п. број: 1188 са 11662 до почетне тачке описа границе
обухвата Плана.
Укупна површина оквирног обухвата Плана износи око 412 ha.
Предметна локација се налази у катастарској општини Сивац, општина Кула.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у Просторном плану општине Кула
(„Службени лист општине Кула“, број 33/15), којим је планиран путни правац. У смерницама за израду планова
детаљне регулације за садржаје на грађевинском земљишту изван граница грађевинског подручја насеља дати
су услови усмеравајућег карактера.
Регионалним просторним планом АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 22/11), дати су путни правци
регионалног значаја, један од њих је путни правац Сивац – Стапар.
За израду Плана потребни су катастарско-топографски планови у размери 1:1000, за предметно
подручје.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана заснивају се на
Законски и плански утврђеним елементима код планирања површина и објеката саобраћане инфраструктуре,
заштите и унапређења, рационалној организацији простора у контактној зони.
Члан 5.
Изградњом локалног пута регионалног значаја, омогућује се боље умрежавање путне мреже општине
Кула са путном мрежом града Сомбора, умрежавање државних путева Врбас-Сомбор са државним путем СомборБачка Паланка.
Изградњом локалног пута повећава се боља проточност људи и роба, а имајући у виду да је друмски
саобраћај у Западнобачком региону примаран дошло би до скраћења времена транспорта према Апатину.
Град Сомбор и Општина Кула учествују као партнери на реализацији овог пута.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја у обухвату Плана подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја.
Путни коридор се планира трасом затечених општинских некатегорисаних путева. Затечена ширина
регулације од 6-14m, није довољна за изградњу овог ранга пута. Овим Планом се дефинише регулација
локалног пута који је од јавног интереса, а самим тим и експроприациони појас путног коридора Сивац – Стапар
на териоији К.о. Сивац.
Структуру основне намене простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чини планирани путни
коридор са припадајућом објектима и инфраструктуром, мрежа затечених некатегорисаних општинских путева,
комунална инфраструктура, мрежа мелиоративних канала, делови Великог Бачког и Малог Бачког канала,
делови линијских инфраструктуних кориора, разводни гасовод високог притиска, планирани продуктовод и
транснационални гасовод "Јужни ток".
Члан 7.
Ефективан рок за израду нацрта Плана је 4 (чети
изршеном раном јавном увиду.

ри) месеца, од дана достављања Извештаја о

Члан 8.
Средства за израду Плана укључујући средства за прибављање свих услова, сагласности, података,
анализа, истраживања, свих потребних подлога, уколико се подлоге општини Кула не могу уступити без накнаде
и друго, обезбеђују се из буџета општине Кула. Оквирна процена финансијских средства за израду Плана износи
2.000.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула, 29. новембра 4, на основу Уговора
о финансирању и изради Плана.

Број 19 - страна 237

Службени лист општине Кула

12. јул 2017.

Члан 10.
После доношења ове oдлуке, носилац израде Плана - општина Кула организоваће упознавање јавности
са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца
плана и траје 15 дана од дана објављивања.
Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у згради општине Кула и на интернет страници
носиоца израде Плана.
Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се
на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, о
начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге
информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 12.
Саставни део ове oдлуке је Mишљење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације локалног пута од регионалног значаја Сивац – Стапар на животну средину, које је донело
Одељење за инспекцијеске послове и заштиту животне средине под бројем 018-501-88/2017 од 03.07.2017
године.
Члан 13.
План ће се сачинити у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, од чега
ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак Плана у дигиталном облику
чувати у својој архиви ЈКП „Комуналац“ Кула, 29. новембра 4, а преостали примерци ће се чувати у општини.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-350-27/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

90.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 и 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и распо-лагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Станковић Милану из Црвенке, Ж.Зрењанина 151
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула једнособан стан, број посебног дела 11, површине 23м2,
који се налази на трећем спрату стамбено-пословне зграде у Црвенки, Моше Пијаде број 47/А, број улаза Ц, на
катастарској парцели број 3102/3, земљиште под зградом-објектом површине 4 а 22 м2, лист непокретности број
5052 к.о. Црвенка, у својину Станковић Милану, јмбг 1404976810063, из Црвенке, Жарка Зрењанина 151, као
најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Станковић Милану из Црвенке за износ од 4.976,90
евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно
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5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-56/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

91.
На основу члана 29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 И 99/2015), члана 21.став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став
2. Статута општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр. 7/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Папајчик Моники, из Крушчића, М.Тита 121
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула двособан стан, број посебног дела 2, површине 55 м2,
који се налази на првом спрату стамбене зграде за колективно становање у Крушчићу, Владимира Назора бр.34,
на катастарској парцели број 578/2 к.о. Крушчић, земљиште под зградом-објектом површине 1ар 43м2, лист
непокретности број 1429 к.о. Крушчић, у својину Папајчик Моники, јмбг 2006985815807, из Крушчића,
Маршала Тита 121, као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Папајчик Моники из Крушчића, за износ од 7.156,86
евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се по претходно прибављеном
мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-57/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

92.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 и 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Тешовић Дарку из Куле, Иве Андрића 59
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - пословни простор, шест просторија за коју
није утврђена делатност, површине 80 м2, број посебног дела 2, који се налази у приземљу стамбено
пословне зграде у Кули, М. Тита 95, број зграде 1, изграђене на катастарској парцели број 2851/4 к.о. Кула,
земљиште под зградом - објектом површине 271 м2, земљиште уз зграду - објекат површине 345 м2, лист
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непокретности број 860 к.о. Кула, у својину Тешовић Дарку, јмбг 1305976810057, из Куле, Иве Андрића 59,
као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Тешовић Дарку из Куле за износ од 32.649,60 евра, с
тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-58/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

93.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 И 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Скиба Перици из Куле, Јосипа Крамера 10
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - пословни простор - осам просторија за
коју није утврђена делатност површине 108 м2, број посебног дела 1, који се налази у приземљу стамбено
пословне зграде у Кули, Јосипа Крамера 8, број зграде 1, земљиште под зградом - објектом површине 373 м2,
земљиште под зградом-објектом површине 20 м2, кат, парцела број 2801/6, лист непокретности број 860 к.о.
Кула, у својину Скиба Перици, јмбг 1312966810055, из Куле, Јосипа Крамера 10, као најповољнијем
учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Скиба Перици из Куле за износ од 43.946,82 евра, с
тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-59/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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94.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 И 99/2015), члана 21.став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Огњеновић Зорану из Врбаса, П. Драпшина 27
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - Пословни простор - једна просторија
угоститељства, површине 18 м2, број посебног дела 2, који се налази у приземљу зграде угоститељства у
Кули, Ђуре Стругара, број зграде 1, кат. парцела број 4227, к.о. Кула, земљиште под зградом - објектом
површине 99 м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула, у својину Огњеновић Зорану, јмбг 0212959830050,
из Врбаса, Петра Драпшина бр. 27, као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Огњеновић Зорану из Врбаса за износ од 11.778,41
евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-60/2017
12. јул 2017 године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

95.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 и 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Играчки Здравку из Куле, Светозара Марковића 2Б
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - пословни простор - две просторије за који
није утврђена делатност површине 43 м2, број посебног дела 1, који се налази у приземљу зграде занатства
и личних услуга у Кули, Јосипа Крамера 20/А, број зграде 1, кат. парцела број 2792/2 к.о. Кула, земљиште под
зградом - објектом површине 87м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула, у својину Играчки Здравку, јмбг
0208970810048, из Куле, Светозара Марковића 2Б, као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Играчки Здравку из Куле за износ од 28.060,25 евра, с
тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
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4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

12. јул 2017.
закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-61/2017
12. јул 2017 године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

96.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 и 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Хаврљук Горану из Куле, Радноти Миклоша 23А
1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - пословни простор, једна просторија за коју
није утврђена делатност површине 28 м2, број посебног дела 2, који се налази у приземљу зграде занатства
и личних услуга у Кули, Јосипа Крамера 20/А, број зграде 1, кат. парцела број 2792/2 к.о. Кула, земљиште под
зградом - објектом површине 87 м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула, у својину Хаврљук Горану, јмбг
1307989830009, из Куле, Радноти Миклоша 23А, као најповољнијем учеснику јавног надметања
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Хаврљук Горану из Куле за износ од 18.300,27 евра, с
тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-62/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

97.
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и
108/2016), 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, 48/2015 И 99/2015), члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2016), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2.
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА
Салак Владимиру из Руског Крстура, Фрушкогорска 97

12. јул 2017.

Службени лист општине Кула
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1.
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула непокретност - пословни простор, две просторије
угоститељства, површине 57 м2, број посебног дела 1, који се налази у приземљу зграде угоститељства у Кули,
Ђуре Стругара, број зграде 1, кат. парцела број 4227 к.о. Кула, земљиште под зградом - објектом површине 99
м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула, у својину, у својину Салак Владимиру, јмбг 0910984800076, из
Руског Крстура, Фрушкогорска 97, као најповољнијем учеснику јавног надметања.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Салак Владимиру из Руског Крстура, за износ од
41.237,13 евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.

закључује се по претходно

5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-63/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

98.
На основу члана 99. став 1, 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског
земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 10/2015), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 12. јула 2017. године, донела је
О Д Л У К У
о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Кула
"СИГМА" ДОО КУЛА, Маршала Тита 248б
1.
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште у Кули, катастарска парцела број
9107/16 к.о. Кула, потес индустријска зона, њива 1 класе, површине 54 ара 00 м2, лист непокретности број 852
к.о. Кула, у својину Једночланом друштву са ограниченом одговорношћу "СИГМА" Производно услужном
предузећу Кула, Маршала Тита 248б, мат. број 08176094, ПИБ 100582258, као најповољнијем учеснику
јавног надметања.
Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње пословног објекта, а предузеће "СИГМА" ДОО Кула је
обавезно да предметно грађевинско земљиште, парцелу број 9107/16 к.о. Кула приведе намени у року од 3
године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се "СИГМА" D.O.O. КУЛА, Маршала Тита 248б за износ од
27.664,52 евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-64/2017
12. јул 2017. године
Кулa

12. јул 2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

99.
На основу члана 99. став 1, 2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског
земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 10/2015), члана 40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута
Општине Кула -пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине, Кула на седници
одржаној 12. јула 2017. године, донела је
О Д Л У К У
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула
СТАНКОВИЋ МИЛОШУ из Новог Сада, Достојевског 14/2/36
1.
Отуђује се из јавне својине општине Кула градско грађевинско земљиште у Црвенки, катастарска
парцела број 3133 к.о. Црвенка, улица Ивана Милутиновића, површине 11 ара 94 м2, лист непокретности број
420 к.о. Црвенка, у својину Станковић Милошу, јмбг 1407981810615, из Новог Сада, Достојевског 14/2/36,
као најповољнијем учеснику јавног надметања.
Грађевинско земљиште се отуђује ради стамбено - пословне изградње, а Станковић Милош је обавезан
да предметно грађевинско земљиште, парцелу број 3133 к.о. Црвенка приведе намени у року од 3 године од
дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
2.
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Станковић Милошу из Новог Сада за износ од 5.323,61
евра, с тим да се исплата купопродајне цене 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 о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула,
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
4.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по пр етходно
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-65/2017
12. јул 2017. године
Кулa

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

100.
На основу члана 146. став 1. 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, 132/2014 и 145/2014), члана 49. Одлуке о
отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016), члана
40. и члана 105. став 2. Статута Општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
О Д Л У К У
о давању у закуп на одређено време јавне површине
ради постављања привременог мањег монтажног објекта - киоска
1.
ОЛАБИНА ДУШКУ, јмбг 1207976810055, из Куле, М.Тита 107/12, ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, део катастарске
парцеле број 2840/1 к.о. Кула, лист непокретности број 860, неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини општине Кула које је јавна површина - потес Маршала Тита, у близини Економске школе, Планом
постављања киоска на јавним површинама у Кули који је донет Закључком Општинског већа под бројем 013-0646/2008, објављен у "Сл. листу општине Кула" бр. 15/08, утврђено као локација 18, позиција "4" ради
постављања привременог мањег монтажног објекта типа киоск чија бруто површина не може бити већа од 16
м2.
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Земљиште из претходног става даје се у закуп Олабина Душку из Куле, као најповољнијем понуђачу на
јавном надметању, на одређено време до његовог привођења намени, а најдуже до 5 година.
2.
Грађевинско земљиште из тачке 1. ове Одлуке даје се у закуп Олабина Душку из Куле за износ од
130.000,00 динара (словима: стотридесет хиљада динара).
3.
Услови, начин и рок плаћања закупнине из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе закупца, уређују
се уговором о закупу који, у име општине Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
4.
Олабина Душко је обавезан да, пре потписивања уговора о закупу, достави Одељењу за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне послове пројекат за изградњу привременог објекта и пројекат рушења
тог објекта са предрачуном трошкова рушења и потврдом о депонованим средствима на рачун општине, а у
висини предрачуна трошкова рушења из одобреног пројекта.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-66/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

101.
На основу члана 146. став 1. 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, 132/2014 и 145/2014), члана 49. Одлуке о
отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016), члана
40. и члана 105. став 2. Статута Општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
О Д Л У К У
о давању у закуп на одређено време јавне површине
ради постављања привременог мањег монтажног објекта - киоска
1.
ОЛАБИНА ДУШКУ, јмбг 1207976810055, из Куле, М.Тита 107/12, ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, део катастарске
парцеле број 2840/1 к.о. Кула, лист непокретности број 860, неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини општине Кула које је јавна површина - потес Маршала Тита, у близини Економске школе, Планом
постављања киоска на јавним површинама у Кули који је донет Закључком Општинског већа под бројем 013-0646/2008, објављен у "Сл. листу општине Кула" бр. 15/08, утврђено као локација 18, позиција "5" ради
постављања привременог мањег монтажног објекта типа киоск чија бруто површина не може бити већа од 16
м2.
Земљиште из претходног става даје се у закуп Олабина Душку из Куле, као најповољнијем понуђачу на
јавном надметању, на одређено време до његовог привођења намени, а најдуже до 5 година.
2.
Грађевинско земљиште из тачке 1. ове Одлуке даје се у закуп Олабина Душку из Куле за износ од
130.000,00 динара (словима: стотридесет хиљада динара).
3.
Услови, начин и рок плаћања закупнине из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе закупца, уређују
се уговором о закупу који, у име општине Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
4.
Олабина Душко је обавезан да, пре потписивања уговора о закупу, достави Одељењу за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне послове пројекат за изградњу привременог објекта и пројекат рушења
тог објекта са предрачуном трошкова рушења и потврдом о депонованим средствима на рачун општине, а у
висини предрачуна трошкова рушења из одобреног пројекта.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-67/2017
12. јул 2017 године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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102.
На основу члана 146. став 1. 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, 132/2014 и 145/2014), члана 49. Одлуке о
отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016), члана
40. и члана 105. став 2. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
О Д Л У К У
о давању у закуп на одређено време јавне површине
ради постављања привременог мањег монтажног објекта - киоска
1.
ДОО "TABAK PRESS" НОВИ САД, матични број 20045523, ПИБ 103983593 из Новог Сада, Професора
Грчића 1А, ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП део катастарске парцеле број 4226 к.о. Кула, лист непокретности број 860,
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула које је јавна површина - јавни парк, потес
Трг ослобођења, Планом постављања киоска на јавним површинама у Кули који је донет Закључком Општинског
већа под бројем 013-06-46/2008, објављен у "Сл. листу општине Кула" бр. 15/08, утврђено као локација 17,
позиција "13" ради постављања привременог мањег монтажног објекта типа киоск чија бруто површина не
може бити већа од 16 м2.
Земљиште из претходног става даје се у закуп ДОО "TABAK PRESS" НОВИ САД, као најповољнијем
понуђачу на јавном надметању, на одређено време до његовог привођења намени, а најдуже до 5 година.
2.
Грађевинско земљиште из тачке 1. ове Одлуке даје се у закуп ДОО "TABAK PRESS" НОВИ САД за износ од
130.000,00 динара (словима: стотридесет хиљада динара).
3.
Услови, начин и рок плаћања закупнине из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе закупца, уређују
се уговором о закупу који, у име општине Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
4.
ДОО "TABAK PRESS" НОВИ САД је обавезно да, пре потписивања уговора о закупу, достави Одељењу за
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове пројекат за изградњу привременог објекта и
пројекат рушења тог објекта са предрачуном трошкова рушења и потврдом о депонованим средствима на рачун
општине, а у висини предрачуна трошкова рушења из одобреног пројекта.
5.
Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-68/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

103.
На основу члана 23 став 1 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 44. Одлука
о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац и ЈКП
Руском“ Руски Крстур са законом о јавним предузећима – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 39/16) и
члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора
јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина месечне накнаде за рад члановима Надзорног одбора јавних
комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула.
Члан 2.
Накнада из члана 1. ове Одлуке утврђује се у висини од 15.000,00 динара председнику и 12.000,00
динара члановима надзорног одбора, у нето износу.
Члан 3.
Стављају се ван снаге Одлуке о утврђивању месечне накнаде за рад именованим члановима Надзорног
одбора ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац и ЈКП Руском“ Руски Крстур које је
донела Скупштина општине Кула на седници одржаној 20. новембра 2013. године („Сл. лист општине Кула“ бр.
24/13).
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-120-2/2017
12. јул 2017. године
Кул а
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

104.
На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 23 и 40 став 1
тачка 42 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању
ЈКП "Руском" Руски Крстур за 2016. годину
1.
Прихвата се Извештај о пословању ЈКП "Руском" Руски Крстур за 2016. годину, који је Надзорни одбор
јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 22. јуна 2017. године.
2.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-9/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

105.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Програма пословања
ЈКП "Водовод" Црвенка за 2017. годину
1.
Даје се сагласност на ребаланс Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка
за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 27.06.2017.
године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-11/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

106.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања
ЈKП "Комуналац" Кула за 2017. годину
1.
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања - ребаланс финансијског плана Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Кула за 2017. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
усвојио на седници одржаној 29.06.2017. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-10/2017
12. јул 2017. године
Кула

12. јул 2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

107.
На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.
15/16) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2016. годину
1.
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну ЈКП "Руском" Руски Крстур за
2016. годину, коју је донео Надзорни одбор јавног комуналног предузећа на седници одржаној 22. јуна 2017.
године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-31/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

108.
На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 25
Статута ЈКП "Комуналац" Кула и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата и именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула
1.
Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула,
због истека периода на који су именовани:
1. Милошевић Слободану, дипл. инж. прехрамб. технологије из Куле, председнику;
2. Лендак Ференцу, проф. раз. наставе из Куле, члану;
3. Мештер Миодрагу, дипл. правнику из Крушчића, члану, представнику запослених.
2.
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула, на
период од четири године, у саставу:
1. Милошевић Слободан, дипл. инж. прехрамб. технологије из Куле, за председника;
2. Лендак Ференц, проф. раз. наставе из Куле, за члана;
3. Мештер Миодраг, дипл. правник из Крушчића, за члана из реда запослених.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-33/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

109.
На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 22
Статута ЈКП "Водовод" Црвенка и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине , на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата и именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка
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1.
Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка,
због истека периода на који су именовани:
1. Шкрбић Владу, дипл. економисти из Црвенке, председнику;
2. Пајичић Биљани, мастер економисти из Куле, члану;
3. Матић Синиши, дипл. маш. инжењеру из Црвенке, члану, представнику запослених.
2.
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка,
на период од четири године, у саставу:
1. Шкрбић Владе, дипл. економиста из Црвенке, за председника;
2. Вујаковић Милан, проф. физичког васпитања из Црвенке, за члана;
3. Матић Синиша, дипл. маш. инжењер из Црвенке, за члана, из реда запослених.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-35/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

110.
На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 22
Статута ЈКП "Радник" Сивац и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата и именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац
1.
Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац, због
истека периода на који су именовани:
1. Предојевић Тањи, дипл. интернационални менаџеру из Сивца, председнику;
2. Влаховић Горану, дипл. историчару из Сивца, члану;
3. Кувељић Татјани, дипл. правнику, члану из реда запослених.
2.
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац, на
период од четири године, у саставу:
1. Павков Јелена, дипл. економиста из Сивца, за председника;
2. Влаховић Горан, дипл. историчар из Сивца, за члана;
3. Кувељић Татјана, дипл. правник, за члана из реда запослених.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-34/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

111.
На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 22
Статута ЈКП "Руском" Руски Крстур и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула",
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата и именовању председника и чланова Надзорног одбора
ЈКП "Руском" Руски Крстур
1.
Утврђује се престанак мандата у Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски
Крстур, због истека периода на који су именовани:
1. Нађ Весни, лекару опште медицине из Руског Крстура, председнику;
2. Сегеди Владимиру, дипл. инж. електротехнике из Руског Крстура, члану;
3. Ковачевић Биљани, дипл. економисти из Руског Крстура, члану представнику запослених.
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2.
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула, на
период од четири године, у саставу:
1. Сивч Јелена, мастер проф. географије из Руског Крстура, за председника;
2. Харди Марија, дипл. економиста из Руског Крстура, за члана;
3. Ковачевић Биљана, дипл. економиста из Руског Крстура, за члана из реда запослених.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-32/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

112.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 34
и 39 став 1 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 14 Одлуке о оснивању Дома
културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Дома културе Црвенка
1.
Утврђује се да Мучалица Цвијети из Куле престаје дужност директора Дома културе Црвенка, због истека
мандата.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-25/2017-2
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

113.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 37
Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 16 Одлуке о оснивању Дома културе Црвенка
("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Дома културе Црвенка
1.
Грубор Миодраг из Црвенке, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе Црвенка, почев
од 12.07.2017. године, на период до једне године.
2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду закљученим између
Управног одбора Дома културе Црвенка и именованог вршиоца дужности директора.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-25/2017-3
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

114.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана
126 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11), члана 14 Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула -
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пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Кула
1.
Лешчешен Иван, дипл. педагог из Куле, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Центра
за социјални рад општине Кула, са 12.07.2017. године, на лични захтев.
2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-28/2017-3
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

115.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана
125 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11), члана 15 Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула
2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад општине Кула
1.
Вакула Гордана, дипл. правник из Куле, именује се за вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад општине Кула, почев од 12.07.2017. године, на период до једне године.
2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду закљученим између
Управног одбора Центра за социјални рад општине Кула и именованог вршиоца дужности директора.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-28/2017-4
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

116.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 34
и 35 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 14 Одлуке о оснивању Дома културе
Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и 17/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула
2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Дома културе Руски Крстур

1.
Рац Јоаким из Руског Крстура именује се за директора Дома културе Руски Крстур, почев од 12.07.2017.
године, на период од четири године.
2.
Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду закљученим између Управног одбора Дома
културе Руски Крстур и именованог директора.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-31/2017-3
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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117.
На основу члана 54 и члана 55 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Основне школе "Петефи бригада" у Кули
1.
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе "Петефи бригада" у Кули Жежељ
Марко и Влашкалић Стеван, из реда родитеља и Залар Дамир и Рес Антонија, из реда запослених, због поднете
оставке.
2.
Именују се у Школски одбор Основне школе "Петефи бригада" у Кули Матуска Ванда и Радосављевић
Снежана за чланове из реда родитеља и Коларић Маријана и Мармила Славица, за чланове из реда запослених.
3.
Мандат чланова Школског одбора тачке 2. овог решења траје до истека мандата Школског одбора
Основне школе "Петефи бригада" у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-30/2017
12. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

118.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Сл. гласник РС'', број 21/16), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за
опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број 88/16), члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
88/2016), члана 5. Одлуке о Општинској управи (''Сл. лист општине Кула“, бр. 16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 32/15,
34/16 и 2/17) и члана 15. Одлуке о Општинском правобранилаштву (''Сл. лист општине Кула“ број 16/14),
Општинскo веће општине Кула, на предлог начелника Општинске управе Кула, на седници одржаној 11. јула
2017. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУЛА

Члан 1.
У члану 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и
Општинском правобранилаштву општине Кула (''Сл. лист општине Кула“, бр. 3/17 и 12/17) у табели
''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број службеника'', бројеви ''29'' замењују се
бројевима ''28'', бројеви ''105'' замењују се бројевима ''104''.
Члан 2.
У члану 5. став 1, број ''116'' замењује се бројем ''115''.
У алинеји трећој, број ''105'' замењује се бројем ''104''.
Члан 3.
У члану 25. у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број
службеника'', број ''29'' замењује се бројем ''28'' а број ''105'' замењује се бројем ''104''.
Члан 4.
У члану 26. тачка 35. радно место ''Ликвидатор материјално-финансијског права из области борачкоинвалидске заштите'', брише се.
У досадашњој тачки 35. прописује се радно место под називом:
''Послови заштите особа са инвалидитетом, родне равноправности и исплате права из области борачкоинвалидске заштите; Звање: саветник; Број службеника: 1.
 води управни поступак из области признавања права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг
места на јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са инвалидитетом и издавања паркинг карте за
особе са инвалидитетом;
 израђује акциони план за особе са инвалидитетом;
 обавља стручне и административо – техничке послове за потребе савета за особе са
 инвалидитетом и реализује конкурсе у вези расподеле буџетских средстава удружењима грађана са
инвалидитетом;
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прати рад Савета за родну равноправност, пружа стручну помоћ у раду, помаже у планирању и организовању
рада и активностима Савета;
учествује у припреми и изради пројеката, програма, планова и других докумената из области родне
равноправности;,
пружа стручну помоћ у раду других тела Скупштине општине или Општинског већа из области родне
равноправности и области особа са инвалидитетом;
прикупља статистичке податке и води друге евиденције за потребе Општинског већа и Савета за родну
равноправност;
прати реализацију одлука Савета за родну равноправност и извештава о резултатима;
врши месечне исплате борачког додатка, месечног новчаног примања по републичким и покрајинским
прописима и личне инвалиднине за цивилне инвалиде рата;
врши контирање и књижење, требује средства за исплату и саставља месечни и годишњи извештај о
утрошку средстава,
води Јединствену евиденцију података о корисницима права из области борачко инвалидске заштите,
ажурира, скенира и преноси податке у Јединствену базу података надлежног министарства кроз програм
''Борци Србија'';
издаје уверења о чињеницама из Јединствене евиденције на захтев корисника;
врши пријаве и одјаве преко Поштанске штедиониоце корисника по савезним прописима,
врши оверу књижица за повлашћену вожњу ратним војним инвалидима и цивилним инвалидима рата,
врши пријаве и одјаве корисника здравствене заштите, као и исплату трошкова здравствене заштите,
врши и друге послове које му или руководилац одељења или наченик општинске управе.
Посебни услови за обављање послова:
Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит,
3 године радног искуства у струци.

У тачки 39, ''Послови породиљског одсуства, спровођења политике једнаких могућности и родне
равноправности, невладиних организација и канцеларије за младе'', реч ''саветник'' замењује се речју ''млађи
саветник''.
Алинеје 9- 13 бришу се.
Досадашње алинеје 14 - 22 постају алинеје 9 -17.
У тачки 57, ''Нормативно-правни послови'', после алинеје 12 додаје се алинеја 13 која гласи:
 води Јединствену евиденцију непокретности у својини општине у складу са Уредбом Владе Републике
Србије.“
Досадашње алинеје 13 и 14 постају алинеје 14 и 15.
У тачки 59, ''Послови јавних набавки'', речи и број ''број службеника 1'' замењују се речима и бројем
''број службеника 2''.
Тачка 68, ''Послови пријема пореских поднесака, информисања грађана и уношење пореских пријава'',
брише се.
У тачки 90, ''Координатор за рурални развој и пројектне активности'', после алинеје 12 додају се алинеје
13-18 које гласе:
 припрема базу података о локалним привредницима, базу података који се односе на локалну привреду и
сектор малих и средњих предузећа, као и базу података о слободним гринфилд и браунфилд локацијама;
 прати законе и подзаконска акта у области економског развоја;
 остварује контакте са домаћим, покрајинским, републичким и међународним организацијама и фондовима
ради покретања пројеката;
 учествује у писању, реализацији и имплементацији развојних пројеката општине;
 учествује у изради развојних стратегија општине Кула и локалних акционих планова;
 израђује предлоге пројеката из области развоја за локалну самоуправу, за мала и средња предузећа, за
предузетнике, НВО и друге заинтересоване;
Досадашња алинеја 13 постаје алинеја 19.
Тачка 91, ''Координатор за послове привреде и предузетништва'', брише се.
У тачки 105, ''Буџетски инспектор'', после алинеје 7 додају се алинеје 8-10 које гласе:
 води регистар радњи,
 издаје уверења о чињеницама које води у евиденцији из области привреде и предузетништва,
 обавља послове везане за регистрацију, промену података и гашење предузетничких радњи.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула'' а
примењује се од 1. августа 2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-110-14/2017
11. јул 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
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