
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА 
   

Службени лист општине Кула излази по 

потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог 

броја је  50 примерака.  

К у л а 
 

12. јул 2019. године 

 

  Број  22                      Година  54 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11.  
Тел. 722-333.  Годишња  претплата  

2.500,00 динара.  

 
183. 

На основу члана 48 и члана 56 Закона о локалним изборима ("Сл. гласник  РС" број 129/07 и 
54/11) и члана 34 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“ бр. 13/19), Скупштина општине Кула на 
седници одржаној дана 12. јула 2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Кула 
 

1. 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Кула ГАК БОРКИ, економском техничару 
из Куле, Исе Секицког 6, изабраној са изборне листе ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ – МАРКО 
КОШУТИЋ. 
 Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме 
је престао мандат.  
 

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

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-92/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а  
 
184.  

На основу члана 6 тачка 5 и члана 7 став 1 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 62/06, ...89/18 – усклађени дин. износи), члана 32 став 1 тачка 3 и 13 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 239 став 3 Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („ Сл. гласник РС“, бр. 95/18), члана 39 став 1 тачка 3 Статута 
општине Кула („Сл. лист општине Кула“ бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
12. јула 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за коришћење јавних површина на територији 
општине Кула, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном 
органу који утврђује обавезу плаћања накнаде.  

 
Члан 2. 

Врстe нaкнaдa за коришћење јавне површине су: 
1. Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности; 

2. Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе 
и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку 
другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе; 

3. Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 
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 Jавна површина у смислу закона јесте површина утврђена планским документом јединице 
локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима и то: 

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг; 

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.); 

- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1 тачке 

1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, 
аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и 
других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, 
телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта; 

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање 
бицикла, за коришћење посебно  обележеног простора за теретно возило за снабдевање и 
друго. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1 тачке 1) овог 
члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 
трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 
Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 
 

Члан 4. 
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m2). 
 

Члан 5. 
Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12 закона којим 

се уређују накнаде за коришћење јавних добара. 
Kритеријуми за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора као и техничко-

употребне карактеристике објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката. 
 

Члан 6. 
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 

простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко употребним 
карактеристикама објекта.  

Накнаду из става 1 овог члана, решењем утврђује Одељење за утврђивање и наплату изворних 
јавних прихода. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 
дана од дана достављања решења. 

Против решења из става 2 овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 
надлежности послови финансија, преко надлежног Одељења за утврђивање и наплату изворних 
јавних прихода. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости и осталог што није прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе закона којим 
се уређују порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 7. 
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници   

буџетских средстава. 
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине 
врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као 
и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију. 
Под довођењем објеката у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању 
објекта, за које се не издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи.  

 
Члан 8. 

 Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 
Кула. 

 
Члан 9. 

 Накнаде за коришћење јавних површина  уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних 
прихода. 

Члан 10. 
Саставни део ове Одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина.  
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Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о одређивању накнаде за 
привремено заузимање јавне површине ради постављања привремених мањих монтажних објеката и 
покретних привремених објеката („Сл. лист општине Кула“, бр. 1/2017). 
   
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-352-55/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 
 

Т  А  Р  И  Ф  А 
НАКНАДA ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 
 

Tарифни број 1. 
 
         1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, за 
сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења, и то: 
 1) За обављање пословне делатности: 
            -  Киосци и други мањи монтажни објекти и други слични објекти за продају  робе на мало у 
износу од 7,00 дин. 
            - Тезге и други покретни објекти за продају робе на мало у износу од 65,00 дин             
            - Апарати за кокице, кестен, кукуруз и слично у износу од 55,00 дин. 
            - Апарати и конзерватори за сладолед у износу од 55,00 дин. 
            - Расхладне витрине и уређаји у износу од 55,00 дин. 
            - Аутомати за продају робе на мало  и пружање услуга (банкомат и сл.) у износу од 70,00 дин. 
            - Телефонске говорнице у износу од 70,00 дин. 
 2) За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта отвореног типа  у 
износу од 5,44 дин. 
 3) За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта затвореног типа у 
износу од 7,27 дин. 
 4) за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи у износу од  11,00 дин. 
 5) за спортске објекте и за одржавање концерата, фестивала и других манифестација у износу 
од 10,00 дин. 
 6) за коришћење  посебно обележеног простора за такси  стајалишта у износу од 4,00 дин. 
 

2. Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог тарифног 
броја. 

3. Накнада по овом тарифном броју, плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, на основу 
задужења Одељења за утврђивање и наплату изворних јавних прихода a по претходно издатом акту 
надлежног Одељења општинске управе Кула у складу са прописима, као и по извештају о коришћењу 
простора на јавној површини сачињеним од стране надлежног Одељења општинске управе Кула. 

    Надлежно одељење општинске управе Кула је у обавези да један примерак издатог акта за 
коришћење простора на јавној површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини 
достави надлежном Одељењу за утврђивање и наплату изворних јавних прихода као и следеће податке: 

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 
број и текући рачун; 

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама 
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Тарифни број 2 

 
1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и  за потребе других лица,  за 
сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно сразмерно времену 
коришћења и то: 
 

1. За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 
површинама путем јавног конкурса у износу од 10,00 динара. 
2. За средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете у износу од 
10,00 динара. 

 
2. За коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 
површине за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се накнада дневно 
сразмерно времену коришћења и то: 
         1. За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на 
зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл., на ограде градилишта, заштитне 
прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним 
објектима који се постављају на другим површинама у износу од 10,00 динара.  
 
3. Накнада по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за текући месец на основу 
задужења Одељења за утврђивање и наплату изворних јавних прихода а по претходно издатом акту 
надлежног Одељења општинске управе Кула. 
Надлежно одељење општинске управе Кула је у обавези да један примерак акта из става 1. ове 
тачке, достави надлежном Одељењу за утврђивање и наплату изворних јавних прихода са следећим 
подацима: 
              - за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 
број и текући рачун;  

- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 
идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 

Тарифни број 3 
 
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се 
накнада дневно сразмерно времену коришћења и то: 
 
       1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом у износу од 6,00 
дин. 
       2. За коришћење јавне површине за извођење грађевинских радова и изградњу, односно  за 
привремено заузимање јавне површине за постављање градилишне ограде и   
          градилишне скеле у функцији извођења грађевинских радова и изградње у износу од 6,00 дин.      
  
        3. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавне површине, 

а) ако се раскопавање врши од 01. априла до 30. септембра у износу од 6,00 дин. 
б) ако се раскопавање врши од 01. октобра до 31. марта у износу од 6,00 дин.  

 
2. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне 
површине. Под продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у 
писменој изјави инвеститора о почетку грађења односно извођења радова и року завршетка грађења, 
односно извођења радова према Закону о планирању и изградњи. 
 
3. Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног Одељења за утврђивање 
и наплату изворних јавних прихода а по претходно издатом акту надлежног Одељења општинске 
управе Кула.  
Надлежно одељење општинске управе Кула је у обавези да један примерак акта из става 1. ове 
тачке, достави надлежном Одељењу за утврђивање и наплату изворних јавних прихода са следећим 
подацима: 

- о врсти, висини и периоду задужења;  
- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 

број и текући рачун;  
- за физичко лице - предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески 

идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког 
лица. 
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185. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 39 став 1 
тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Комуналац" Кула за 2018. годину 

 
1. 

Усваја се Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Кула за 2018. годину, који је Надзорни одбор 
јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 04. јула 2019. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-11/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 
 
186. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 39 став 1 
тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Радник" Сивац за 2018. годину 

 
1. 

Усваја се Извештај о пословању ЈКП "Радник" Сивац за 2018. годину, који је Надзорни одбор јавног 
комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 27. јуна 2019. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-10/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 
 
187. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 39 став 1 
тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Водовод" Црвенка за 2018. годину 

 
1. 

Усваја  се Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Црвенка за 2018. годину, који је Надзорни одбор 
јавног комуналног предузећа н усвојио а седници одржаној 28. јуна 2019. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-9/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 
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188. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити 

ЈKП "Комуналац" Кула за 2018. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Комуналац" Кула за 2018. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 24. јуна 2019. године, као у 
предлогу. 

 
2. 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-11/2019-2      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 

 
189. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити 

ЈKП "Радник" Сивац за 2018. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Радник" Сивац за 2018. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 27. јуна 2019. године, као у 
предлогу. 

 
2. 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-10/2019-2      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јула 2019. године  
К у л а 
 
190. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 12. јула 2019. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити 

ЈKП "Водовод" Црвенка за 2018. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Водовод" Црвенка за 2018. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 28. јуна 2019. 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      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-9/2019-2      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године  
К у л а 
 
191. 

На основу члана 59 и 60 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 39 
Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
12. јула 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на ребаланс Плана пословања  

ЈКП "Водовод" Црвенка за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на ребаланс Плана пословања Јавног комуналног предузећа  "Водовод" 

Црвенка за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници 
одржаној 5. јула 2019. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-400-39/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године 
К у л а 

 
192. 

На основу члана 32. став 1 тачка 20 и члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 46 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 12. јула 2019. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Изборне комисије за спровођење избора  
за чланове савета месних заједница 

 
1. 

У Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 
Изборна комисија) именују се:  

  
1. Вакула Стјепан, дипл. правник, за председника  

Балинт Едит, дипл. правник, за зам. председника  
2. Шљукић Марко, за члана  

Тадић Миле, за заменика члана  
3. Бурић Марија, за члана 

Мусић Сузана, за заменика члана  
4. Павловић Зденка, за члана  

Јововић Милан, за заменика члана  
5. Граовац Снежана, за члана  

Плавшић Соња, за заменика члана. 
 
За секретара Изборне комисије именује се Вуксан Милорад, дипл. правник. 
За заменика секретара Изборне комисије именује се Папуга Јелена, дипл. правник. 
 

2. 
Председник, чланови и секретар Изборне комисије, као и њихови заменици именују се на 

мандатни период од четири године и по истеку мандата могу бити поново именовани. 
 

3. 
Задаци и овлашћења Изборне комисије: 

1. Стара се о законитости спровођења избора; 
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2. Одређује бирачка места; 
3. Одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4. Доноси Упутство за спровођење избора за чланове Савета; 
5. Доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета: 
6. Прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 
7. Утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 
8. Потврђује кандидатуру за члана Савета и проглашава листу кандидата; 
9. Утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 
10. Утврђује и објављује резултате избора за чланове Савета; 
11. Издаје уверења о избору за члана Савета; 
12. Подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове Савета; 
13. Обавља и друге послове у вези спровођења избора за чланове Савета. 

 
4. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове савета месних заједница искључиво у сталном 
саставу. 

За обављање послова и задатака, Изборна комисија има право на накнаду на основу трошковника 
о раду Комисије за који сагласност даје председник општине Кула, на име средстава која се планирају 
Одлуком о буџету. 

5. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-93/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
12. јул 2019. године 
К у л а 
 
193. 

На основу члана 32. став 1 тачка 20 и члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 46 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 12. јула 2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању другостепене Изборне комисије за спровођење избора  

за чланове савета месних заједница 
 

1. 
У другостепену Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у 

даљем тексту: другостепена Изборна комисија)именују се:  
  

1. Гелевајчук Стефан, дипл. правник, за председника,  
Нађ Иштван, дипл. правник, за зам. председника,  

2. Тешовић Јасна, за члана,  
Шара Золтан, за заменика члана,  

3. Вигњевић Дијана, за члана, 
Плавшић Јована, за заменика члана.  
 
За секретара другостепене Изборне комисије именује се Васовић Дамјановић Радмила, дипл. 

правник. 
За заменика секретара другостепене Изборне комисије именује се Вуковић Бојан, дипл. правник. 

 
2. 

Председник, чланови и секретар другостепене Изборне комисије, као и њихови заменици именују 
се на мандатни период од четири године и по истеку мандата могу бити поново именовани. 

 
3. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница. 

 
4. 

За обављање послова и задатака, другостепена Изборна Комисија има право на накнаду на основу 
трошковника о раду Комисије за који сагласност даје председник општине Кула, на име средстава која се 
планирају Одлуком о буџету. 
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5. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-94/2019      Велибор Милојичић, с. р.    
12. јул 2019. године 
К у л а                                                  
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