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125. 

На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/15 и 81/16-Одлука УС), тачке 7 и 8 Одлуке Владе РС о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 
АПВ и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Сл. гласник РС" бр. 61/17, 82/17, 92/17, 
111/17, 14/18 и 45/18) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 5. септембра 2018. године 
донела је  
 

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

у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2017. годину  
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време по 

организационим облицима у систему локалне самоуправе - општине Кула за 2017. годину  и  рок за 
поступање организационих облика по овој одлуци.  
 

Члан 2. 
Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе - 

општине Кула је:  
 

1. Општинска управа Кула             113 
2. ЈКП "Комуналац" Кула                                       74 
3. ЈКП "Радник" Сивац                                           29 
4. ЈКП "Водовод" Црвенка                                     32 
5. ЈКП "Руском" Руски Крстур                               16 
6. ПУ "Бамби" Кула                                           120 
7. Туристичка организација Кула                            2 
8. Спортски центар "Црвенка“ Црвенка                   5 
9. Народна библиотека Кула                             13 
10. Културни центар Кула                                         5 
11. Дом културе Црвенка                                          4 
12. Дом културе Сивац                                              5 
13. Дом културе Руски Крстур                                   3 
14. Месна заједница " Горњи град" Кула                 2 
15. Месна заједница "Доњи град" Кула                     1 
16. Месна заједница Црвенка                                  2 
17. Месна заједница Сивац                                      3 
18. Месна заједница Руски Крстур                           2 
19. Месна заједница Крушчић                                   1 
20. Месна заједница Липар                                       1 
21. Месна заједница Нова Црвенка                          1 
22. Општинско правобранилаштво                              1  
23. Центар за социјални рад 2 

 Укупно    437 
 

Члан 3. 
Организациони облик из члана 2 ове одлуке који има обавезу рационализације, дужан је да 

укупан број запослених на неодређено време сведе на број утврђен овом одлуком  у року од 60 дана 
од дана доношења ове Одлуке, применом одредби Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору или припадајућих колективних уговора.  
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Уколико не изврши рационализацију броја запослених у складу са чланом 2. и чланом 3. став 

1. ове одлуке, организационом облику ће бити привремено обустављена средства из буџета општине 
Кула. 

 
Члан 4. 

У оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик може имати највише 
онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде.  

 
Члан 5. 

На све што није уређено овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.  
 

Члан 6. 
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе - општине Кула за 2017. годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 
16/18). 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ   
Број: 01-020-38/2017-7     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а 
 
126. 

На основу члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" 
7/2013), Скупштина општине Кула на седници одржаној  5. септембра 2018. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука  

о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Кула  
за период 2018- 2021. године 

 
Члан 1. 

Усваја се Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Кула за период 2018- 2021. 
године. 

Члан 2. 
          Ову Одлуку са прилогом Локалног акционог плана из члана 1. ове одлуке  објавити у 
"Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-43-2/2018      Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а  
 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ 

СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КУЛА 
ЗА ПЕРИОД 2018-2021.ГОДИНЕ 

 
1. Увод 

 
Непосредно учешће грађана у вршењу власти и доношењу одлука представља саставни део 
законодавства свих демократских земаља. У Републици Србији, то је регулисано највишим правним 
актима: 



5. септембар 2018.                           Службени лист општине Кула                     Број 24 - страна 363 

 
 Уставом Републике Србије (2006. године) 

 Законом о локалној самоуправи (2007. године) 

 Законом о референдуму и народној иницијативи (1994. године) 
 

Међутим, постојање одређеног законодавног и институционалног оквира за непосредно учешће само 
је „једна страна медаље” и уколико не постоји политичка култура партиципације и „уживања” права 
која су дата у правном систему, утицај грађана на живот локалне заједнице не може се до краја 
остварити. У досадашњем деловању уочено је да је потребно испланирати и спровести низ мера, 
које су неопходне за квалитетно учествовање грађана у систему одлучивања. Од највећег значаја је 
информисаност грађана о дешавањима у заједници у којој живе.  
Промоција и подстицање активније партиципације грађана у свакодневном животу места или краја у 
коме живе је од велике важности за унапређење рада локалне самоуправе, тим пре, што овакве 
иницијативе омогућавају и да се реши низ проблема на локалном нивоу, у најразличитијим сферама 
живота. 
Општина Кула се кроз учествовање у програму „Реформа пореза на имовину“, који спроводи 
Швајцарска канцеларија за сарадњу у Србији и  IMG - International Management Group, определила да 
подстакне грађане на укључивање у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по 
основу пореза на имовину на територији локалне самоправе. Оваква могућност потенцијално би 
могла да произведе већи проценат наплате пореза на имовину, али и да код грађана пробуди 
активизам као пожељни образац понашања. 
 

2. Општина Кула-основни подаци 
 

                           
 
Општина Кула припада Западнобачком округу и налази се на раскрсници између Новог Сада, 
Сомбора и Суботице. Чини је седам насељених места: градска насеља Кула и Црвенка и села: Сивац, 
Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка. Површина од 481 м2 сврстава је у групу средње 
великих покрајинских општина. 
Административни центар општине је градско насеље Кула, а њен положај и природна богатства 
обезбеђују општини добре изгледе за напредак. 
Према подацима из Републичког завода за статистику, процењен број становника је 43.162, од чега 
15.018 запослених и 6.015 незапослених. 
 

Године 
старости 

Назапослени Без искуства Степен 
стручне 
спреме 

Незапослени Без искуства 
Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

15-19 165 68 163 68 I 1.330 621 441 259 
20-24 624 265 442 176 II 305 145 62 49 
25-29 754 370 345 173 III 1.838 699 485 224 
30-34 645 316 186 102 IV 1.976 1.098 471 225 
35-39 664 368 155 107 V 37 6 1 1 
40-44 712 395 153 110 VI-1 113 59 12 6 
45-49 826 435 87 55 VI-2 86 55 51 32 
50-54 767 382 61 42 VII-1 275 165 118 70 
55-59 572 229 36 19 VII-2 2 2 0 0 
60-64 233 22 13 5 VIII 0 0 0 0 

Приказ незапосленог становништва према полу, годинама старости и степену стручне спреме у 
општини 
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Општина Кула позната је као мултинационална и мултикултурална средина у којој се различитости 
негују и чувају. Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за 
међунационалне односе (члан 103. Статута) и Заштитника грађана (члан 101. и 102. Статута).  
 
УКУПНО СТАНОВНИКА   УКУПНО %   УКУПНО % 
43.101 Срби 25.237 58.56 Украјинци 1.290 3.00 
  Црногорци 4.334 10.05 Хрвати 569 1.32 
  Русини 4.588 10.64    
  Мађари 3.412 7.91       
Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци 
(50), Бошњаци (6), Бугари (4), Буњевци (42), Власи (6), Горанци (25), Египћани (3), Јевреји (4), 
Југословени (129), Македонци (138), Муслимани (56), Немци (167), Роми (314), Румуни (3), Руси 
(23), Словаци (118), Словенци (44), Чеси (11), Остали (137), Нису се изјаснили (1951), Регионална 
припадност (319), Непознато (121), Укупно (3671 - 8.52%) 
Табела је преузета са сајта Заштитник грађана Омбудсман, Права мањина www.pravamanjina.rs 
 
Надлежности локалне самоуправе уређене су Уставом Републике Србије, Законом о локалној 
самоуправи, као и појединачним секторским законима који уређују појединачне области од значаја 
за функционисање система локалне власти. 
Органи општине су Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа. 
Скупштина општине је највиши орган општине и чине је одборници (37) које бирају грађани на 
непосредним изборима, тајним гласањем у складу са законом и општинским Статутом.  
Општинско веће чине Председник општине, заменик председника и 9 чланова општинског већа, које 
бира Скупштина. 
Општинска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине Кула 
и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине Кула, Председника општине и 
Општинског већа. 

 
 

Организациона структура Општинске управе Кула 
 

 
 

 
3. Наплата пореза на имовину 

 
Порез на имовину, један је од најважнијих прихода јединице локалне самоуправе. Начин 
утврђивања пореза на имовину прописан је законом, док је на јединицама локалне самоуправе да 
донесу одлуке које ће се примењивати приликом обрачуна пореза. Доношењем Закона о 
финансирању локалне самоуправе 2006. године, прописано је да јединица локалне самоуправе у 
целости утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе почев од 1. јануара 2007. године.  
 



5. септембар 2018.                           Службени лист општине Кула                     Број 24 - страна 365 

 
Обвезници пореза на имовину су грађани који кроз плаћање пореза обезбеђују новчана средства која 
су део буџета локалних самоуправа и њима се остварује несметано функционисање истих. Ипак, у 
пракси се сусрећемо са проблемом недовољне наплате пореза на имовину, незадовољством 
пореских обвезника и непријављивањем великог броја објеката за опорезивање. 
Иако је забележен степен побољшања наплате пореза на имовину и даље постоји проблем када је у 
питању пријављивање имовине, а онда и сама наплата. 
 

Износ уплаћених 
средстава по 
основу пореза на 
имовину 

2014. година 2015. година 2016. година 2017. година 

88.894.891,00 134.119.495,26 122.547.680,59 186.267.164,70 

 
У табели и на графикону  је приказ колико средстава је уплаћено у буџет општине Кула, по 
основу пореза на имовину од стране физичких и правних лица у претходне четири године 
(обухвата наплату пореза на имовину од почетка примене Закона о изменама и допунама Закона 
о порезима на имовину, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 47/2013). 
 

 
 
Претпоставке за могуће проблеме односа пореских обвезника према пореским обавезама, поред 
лоше економске ситуације, јесу и непознавање начина утрошка новчаних средстава од наплате 
пореза као и недовољно укључивање обвезника у одлучивање о начину трошења новчаних средстава 
буџета локалне самоуправе. Од кључне је важности због тога, да се у општини Кула подигне свест 
грађана о информисању и укључивању у процес доношења одлука о томе где се троше средства која 
се прикупе од наплате пореза на имовину.  
 

4. Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила 
грађане 

 
Обавештавање, као начин правовременог и прецизног информисања грађана о актуелним темама и 
проблемима, представља први корак у плану укључивања грађана у процесе доношења одлука. 
Редовно сервисирање грађана информацијама од јавног значаја, које се односе пре свега на 
дешавања на пољу рада, планова и активности органа управе, омогућава лакше разумевање 
проблема, а самим тим и већу могућност јавности да се укључи у проналажењу најбољег решења.  
Процес обавештавања најшире јавности, врши се методама директног и индиректног информисања: 

 директно: презентације и састанци у Месним заједницама, саопштења за јавност, 
конференције за медије, смс поруке-Канцеларија за локални економски развој поседује 
систем „булк“ порука путем којих ће грађани бити директно обавештени о активностима 
које се спроводе и са којим циљем 

 индиректно: редовно презентовање информација на званичном сајту општине, информер о 
раду (такође на сајту), интервјуи, контакт емисије, тв вести и најаве (локалне и регионалне 
радио и телевизијске станице), прилози у штампаним медијима, друштвене мреже 

Консултације представљају корак даље у подстицању грађанског активизма, као и интензивније 
коришћење права на непосредно учешће у одлучивању у локалној заједници. Даље, на овај начин се 
обезбеђује транспарентност процеса доношења одлука и унапређује се њихов квалитет.  
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У општини Кула примењују се следећи методи консултација: 

 јавне расправе 

 консултације са ограниченим бројем грађана стручних за област која је у питању; 
Учешће грађана представља главни корективни фактор у управљању локалном заједницом и од 
посебне је важности обезбедити њихово активно укључивање у различита радна тела, групе, тимове 
и комисије.  
У складу са Уставом и законом, на нивоу наше општине, грађани учествују у остваривању локалне 
самоуправе путем: 

 грађанске иницијативе 

 збора грађана 

 референдума 

 путем својих изабраних представника у Скупштини општине 
 

5. Партнери и заинтересоване стране 
 
Потенцијални партнери из јавног сектора на локалном нивоу 

 Председник општине 

 Општинско веће 

 Скупштина општине 

 Установе и јавна предузећа чији је оснивач општина 
Грађани и формалне групе грађана као партнери на локалном нивоу 

 Месне заједнице (Кула Горњи град, Кула Доњи град, Црвенка, Нова Црвенка, Сивац, 
Крушчић, Руски Крстур, Липар) 

 Удружења грађана 
Пословни сектор 

 Правна лица и предузетници 

 Локални медији 

 International Management Group-ИМГ са сарадницима 
 
6. Принципи на којима се заснива Акциони план 

 

 Принцип јавности 
 

Јавност рада обезбеђује се: 
-објављивањем Статута 
-организовањем јавних расправа 
-путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на уобичајен начин 
(огласне табле и сл.) 
-другим средствима утврђеним статутом и другим актима општине 
 

 Принцип одговорности 
 

Утврђивање радне групе коју ће чинити лица одговорна за спровођење мера и активности 
прописаних планом. 
 

 Принцип дозвољеног временског оквира 
 

Подразумева ограничен временски период примене докумената и спровођења у дело свих 
наведених активности у задатом року. 
 
 

 Принцип једнакости 
 
Подразумева да сви грађани без дискриминације учествују у активностима предвиђеним акционим 
планом. 
 

 Принцип економичности 
 

Постоји да би се водило рачуна о правдању трошкова проузрокованих током реализације овог 
пројекта. 
 

 Принцип поузданости 
 

Подаци на основу који се прати спровођење акционог плана, прикупљају се из релевантних и 
поузданих извора. 
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7. Предности наше локалне заједнице 

 
SWOT  анализа 
 
Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу још увек није довољно развијено и 
постоји потреба за његово оснаживање. Да би се ојачала њихова улога у доношењу одлука, 
потребно је остварити партнерски однос. Подизањем нивоа информисања и успостављањем метода 
за више консултовања о питањима од локалног значаја, доприноси се охрабривању већег броја 
грађана да се укључе у процесе доношења одлука, њиховог спровођења, као и праћења постигнућа 
на основу тих одлука. Од посебне је важности правовремено информисање и подизање свести 
грађана о трошењу буџетских средстава која су приход по основу наплате пореза на имовину и 
применити методе консултовања, како би се омогућило активно учествовање у процесу одлучивања 
о даљим улагањима на овај начин прикупљених средстава. 
Могуће области општинског деловања у којима је оствариво партнерство су: 

 комуналне делатности 

 локални економски развој 

 инфраструктура 

 спровођење социјалне политике 

 животна средина 
Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између 
локалне управе и грађана могу се представити  SWOT матрицом. 
SWОТ је скраћеница од енглеских речи Strengths-предности, снаге; Weaknesses-слабости; 
Opportunities-могућности, прилике и Threats-претње. 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

-Транспарентност 
-Реализација бројних стратешких докумената 
-Ефикасност 
-Сарадња са државним институцијама, 
невладиним сектором и међународним 
организацијама 
-Добар однос са медијима 
-Добар однос са месним заједницама 
-WEB презентација општине са битним 
информацијама доступним грађанима 
-Низ обука за запослене 
-Добра техничка опремљеност 
-Посвећеност послу којим се бавимо 
-Постојање Услужног центра 

-Недовољно развијен степен информисања, 
консултације и учешћа грађана-комуникације 
-Неискоришћеност постојећих канала 
комуникације за двосмерну комуникацију 
-Недостатак механизама за праћење и мерење 
учинка комуникацијских активности 
-Претежно неформална интерна комуникација 
-Недовољно развијена комуникација између 
одељења општинске управе 
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

-Развој нових комуникационих алата 
-Изражена воља за увођење промена 
-Буџет за пројекте удружења грађана 
-Учешће у пројектима регионалног значаја 
-ИПА фондови намењени институционалном 
развоју и развоју људских ресурса 
-Повећање броја грађана који користе е-
комуникацију 
-Одличан WEB сајт локалне самоуправе са 
великим бројем информација и могућношћу 
двосмерне комуникације. 

-Одлив младих људи и стручњака 
-Спор процес промене свести 
-Лош став грађана о административној процедури 
-Неповерење грађана и изостанак реакције о 
потреби успостављања двосмерне комуникације 
-Одсуство друштвене солидарности 
 

 
Општина Кула има професионалну администрацију која ужива поверење грађана и од којих локална 
власт добија легитимитет. Функционише на принципима добре  управе и равноправности по сваком 
основу. План нам је да организацијама цивилног друштва и грађанима омогућимо активно учешће у 
креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисане механизме. 
 

8. Очекивани ефекти и специфични циљеви 
 

 Партиципација грађана 
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Укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу 
пореза на имовину и успостављање квалитетне двосмерне комуникације која ће допринети 
успостављању партнерских односа између грађана и представника власти на локалном нивоу. 
 

 Унапређен систем сарадње на релацији ЛПА и грађани и ЛПА и институције 
Успостављање сарадње између географских и функционално повезаних јединица локалне 
самоуправе и константно унапређење исте, кроз одржавање заједничких састанака, вршење 
заједничких обука, размену искустава и формирање заједничког тела, ради побољшања 
перформанси локалних пореских администрација, јединствене праксе и повећања транспарентности 
и праведности у односу са привредом и грађанима приликом опорезивања порезом на имовину. 
 

 Ревидирана база података 
Извршити попис имовине на терену и ускладити добијене податке са постојећом базом података. 
Специфични циљеви: 
СЦ1: Информисање грађана о процесу пописа, наплате и буджџетирања средстава прикупљених кроз 
порез на имовину. 
СЦ2: Унапређење метода консултација у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава 
прикупљених кроз порез на имовину. 
СЦ3: Активно учешће грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених кроз 
порез на имовину. 
 

9. План активности 
 

Активности Носилац Партнери Временски 
оквир 

Средства 
и извори 
финансир

ања 

Индикатори 
учинка 

СЦ1: Информисање грађана о процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз 
порез на имовину. 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) 

Информисање 
грађана о 
пројекту 

ЛПА, КЛЕР, 
Одељење за 
финансије и 
привреду 

Месне 
заједнице, 
позвани 
представниц
и различитих 
циљних 
група, 
пописивачи 

Август 2018. 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број 
информисаних 
грађана/група 
Више од 60% 
присутних се 
изјаснило да 
схватају садржај 
и циљ пројекта 

Лансирање 
саопштења за 
јавност преко 
различитих 
медија 

 КЛЕР, Медији Медији, 
Општинска 
управа, ЛПА 

Август -  
Децембар 
2018. године 

Буџет 
општине 
Кула 

 
Број и квалитет 
информација и 
саопштења за 
јавност 

Информисање 
већег броја 
грађана преко  
Услужног центра 

ЛПА, 
Одељење за 
финансије и 
привреду 

КЛЕР, Медији Август -  
Децембар 
2018. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број подељеног 
штампаног 
материјала, број 
посетилаца који 
су се 
информисали, 
број идеја за 
трошење 
средстава 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019 – 2020. године) 

Континуирана 
комуникација 
путем медија 
(радио, 
телевизија, 
штампани медији 
и интернет) 

Општинска 
управа 

КЛЕР, 
Медији, ЛПА 

 

По потреби 
током 2019. 
и 2020. 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

Количина 
информација 
дистрибуираних 
до грађана, број 
медија који је 
пренео 
информације и 
врста медија како 
би се утицало на 
различите циљне 
групе 
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Доступне 
информације у 
редовно 
ажурираном 
Информатору о 
раду управе 

Начелник 
општинске 
управе 

КЛЕР, ЛПА, 
Одељење 
општинске 
управе 

Март 2019. 
Јануар-
Фебруар 
2020. 

Буџет 
општине 
Кула 

Редовно 
ажуриран 
Информатор на 
званичном сајту 
општине Кула 

Објављивање на 
интернет 
страницама 
локалних медија 
обавештења са 
циљем 
промовисања 
активног учешћа 
грађана у процесу 
доношења одлука 
о трошењу 
средстава 
добијених по 
основу пореза на 
имовину 

Општинска 
управа, 
Извршна 
власт 
општине 

КЛЕР, ЛПА, 
Општинске 
установе, 
Медији 
 

Током 2019.  
и 2020. 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

Процењени број 
прималаца 
информација и 
саопштења, као и 
одређивање 
различитих 
циљних група до 
којих ће те објаве 
допрети  

Објављивање 
промотивног 
материјала 
флајера, 
лифлета,приручн
ика, банера 

Општинска 
управа, 
Извршна 
власт 
општине 

ИМГ, 
Општинске 
установе 

Током 2019. 
и 2020. 
године 

Буџет 
општине 
Кула, ИМГ 

Број 
дистрибуианих 
примерака, 
процењени број 
прималаца 
информација 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Давање 
обавештења 
грађанима о раду 
локалне 
самоуправе, 
информисање 
јавности о 
буџетском 
процесу и 
постигнутим 
резултатима, 
презентовање 
информација на 
званичном сајту 
општине Кула и 
на друштвеним 
мрежама 

Одељење за 
финансије и 
привреду, 
Извршна 
власт 
општине 

Одељења 
општинске 
управе, 
Медији, 
Установе 
општине 

По потреби и 
према 
буџетском 
календару 

Буџет 
општине 

Кула 

 
Број учесника, 
дефинисани 
канали 
комуникације 

У оквиру званичне 
презентације 
општине Кула 
www.kula.rs 
отворити посебан 
део који се 
односи на област 
реформе пореза 
на имовину 

 
КЛЕР,  
Општинска 
управа 

ЛПА Континуиран
о током 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број  посетилаца 
сајта, 
потенцијалних 
прималаца 
информација 

СЦ2: Унапређење метода консултација у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава 
прикупљених кроз порез на имовину 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) 

Информативни 
састанци са 
грађанима у МЗ и 
промоције 

Општинска 
управа, 
представници 
Скупштине 
општине 

Општинске 
установе, 
Месне 
заједнице, 
ОЦД 

До краја 
2018. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број учесника, 
дефинисани 
закључци и 
проценат људи 
који је дао 
примедбе или 
предлоге 
 

http://www.kula.rs/
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Испитивање  
јавног мњења 
путем уптника и 
анкете на 
званичном сајту 
општине Кула и у 
канцеларијама 
месних 
заједница(да ли су 
и колико 
заинтересовани за 
укључивање у 
доношење одлука, 
да ли мисле да 
својим 
ангажовањем могу 
да утичу на 
планирање и 
трошење 
средстава из 
буџета итд.) 

Општинска 
управа 

КЛЕР, Месне 
заједнице 

До краја 
2018. године 
 

Буџет 
општине 
Кула 

Број лица која су 
попунила анкету. 
Анализа одговора 
у анкети с 
обзиром на пол и 
године. 
 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) 

Континуирано 
испитивање  
јавног мњења у 
циљу прикупљања 
што већег броја 
информација и 
како би се 
извршила 
приоритизација 
пројеката који ће 
бити финансирани 
из програмског 
буџета 

Извршна 
власт 
општине, 
Општинска 
управа 

Општинске 
установе, 
Месне 
заједнице, 
ОЦД, 
Пословна 
заједница, 
КЛЕР 

Прва 
половина 
2019. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број спроведених 
анкета, број 
учесника и број 
предлога 

Интернет 
презентација као 
канал за 
двосмерну 
комуникацију 

Општинска 
управа, 
Извршна 
власт 
општине 

КЛЕР, Месне 
заједнице, 
Општинске 
установе 

Друга 
половина 
2019. До 
краја 2020. 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

Успостављена 
размена 
информација и 
прикупљени 
подаци и 
смернице 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Организовање 
састанака и 
панела на тему 
пописа, наплате и 
буџетирања 
средстава 
прикупљених кроз 
порез на имовину, 
развити добру 
комуникацију и 
заинтересовати 
грађанство на ту  
тему 

Извршна 
власт 
општине, 
КЛЕР, 
Одељење за 
финансије и 
привреду, 
одељење за 
друштвене 
делатности 

Месне 
заједнице, 
Општинске 
установе,ОЦ
Д, пословна 
заједнца, 
ЛАП 

До краја 
програма и 
после 

Буџет 
општине 
Кула 

Број одржаних 
расправа, број 
присутних лица и 
број лица који су 
учествовали у 
расправи 
 

Радионице ( 
групна дискусија, 
рад у паровима 
који доприносе 
унапређењу 
одређеног 
пројекта који се 
тиче пореза на 
имовину 

Извршна 
власт 
општине, 
КЛЕР, 
Одељење за 
финансије и 
привреду, 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

ЛАП, Месне 
заједнице, 
Општинске 
установе, 
ОЦД, 
пословна 
заједнца 

До краја 
програма и 
после 

Буџет 
општине 
Кула 

Број учесника и 
резултати 
радиониоца 
 



5. септембар 2018.                           Службени лист општине Кула                     Број 24 - страна 371 

 

СЦ3: : Активно учешће грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених кроз 
порез на имовину. 

Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) 

Разматрање и 
укључивање 
сугестија и 
предлога грађана 
везаних за 
садржину 
пројекта 
„Реформа пореза 
на имовину“ 

Радна група 
за израду АП 

Општинска 
управа 

До краја 
2018. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Број разматраних 
сугестија и 
предлога 
 

Кампања за 
учешће јавности у 
заједници 

Општинска 
управа 

Медији, 
КЛЕР, ЛАП, 
Општинске 
установе, 
ОЦД, Месне 
заједнице 

Август-
децембар 
2018. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Спроведена 
кампања за 
учешће 
јаности/грађана у 
доношење одлука 

Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) 

Тематске 
радионице-
добијање 
сугестија за даљи 
рад, нови 
предлози, 
иницијативе итд. 

Извршна 
власт 
општине, 
КЛЕР, 
Одељење за 
финансије и 
привреду 

Општинске 
установе, 
Месне 
заједнице, 
Медији, ОЦД, 
Пословна 
заједница 

Друга 
половина 
2019. и 2020. 
године 

Буџет 
општине 
Кула 

- Број спроведених 
радионица, 
учесника, 
саветовања, број 
едукованих 

Унапређена WEB 
страница са 
подацима ЛПА 

КЛЕР,  
Одељење за 
финансије и 
привреду 
 

ЛАП, ИМГ, 
ОЦД, 
Пословна 
заједница 

До краја 
2019. године 

Буџет 
општине 
Кула 

Правовремено и 
релевантно 
информисање 
јавности о свим 
активностима од 
јавног значаја 

Дугорочни циљеви (до краја програма и после) 

Јавна расправа, 
анкете и 
обезбеђена 
двосмерна 
комуникација која 
ће омогућити 
грађанима да се 
активно укључе у 
процесе 
доношења одлука 

Извршна 
власт, 
Одељење за 
финансије и 
привреду, 
представници 
Скупштине 
општине 

Општинске 
установе, 
Месне 
заједнице, 
Медији, ОЦД, 
Пословна 
заједница, 
КЛЕР, 
грађани 
 

Сваке године 
у другој 
половини 

Буџет 
општине 
Кула 

Повећано учешће 
грађана у 
доношењу одлука 
и праћењу 
резултата, 
подигнута свест 
грађанства о 
важности 
активизма у 
локалној 
заједници 

Активно 
укључивање 
представника 
месних заједница 
и других облика 
самоорганизовањ
а грађана у радне 
групе за 
спровођење 
активности на 
питањима од 
значаја за живот у 
локалној 
заједници 

Председник 
општине 
Кула, 
Општинска 
управа, 
Одељење за 
финансије и 
привреду 

Месне 
заједнице, 
ОЦД, 
Удружења 
грађана 

Сваке 
године, по 
потреби 

Буџет 
општине 
Кула 

Формирање 
радних група, 
број закључака и 
одлука које су 
спроведене, 
задовољни  
грађани 

 
10. Праћење и евалуација 

 
Будући да акциони планови имају сврху и вредност једино уколико се уредно спроводе, неопходно 
је јасно утврдити механизме њиховог спровођења, односно мониторинг и евалуацију спроведеног. 
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Циљ мониторинга је: 

 Систематично и редовно прикупљање података 

 Праћење процеса спровођења плана  

 Процена успешности реализације плана 

 Побољшање ефикасности и успешности спровођења плана 

 Предлагање измена на основу извештаја о спровођењу активности 
Мониторинг се спроводи у континуитету за цео период трајанјња плана, док се евалуација врши 
једном у току спровођења и једном на самом крају важења плана. 
За праћење (мониторинг) Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о 
трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Кула, задужени су 
Скупштина општне, Општинско веће и Начелник општинске управе са својим службама. За 
реализацију је задужено Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине.  
 

 
 
Радна група оформљена је у циљу боље имплементације акционог плана и чини је пет чланова.  

 Одељење за финансије и привреду-1 

 Канцеларија за локални економски развој-1 

 Општинска управа-1 

 Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине-2 
Испуњење и статус имплементације плана мора бити стално праћен и процењиван.  
Промене Акционог плана су могуће уз годишњи извештај о имплементацији и потребним мерама за 
промену акционог плана. 
 
127. 

На основу члана 4 и 57 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", 
бр. 68/15 и 41/18), члана 20 тачке 5  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 3 став 1 тачка 5 Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и члана 20 став 1 алинеја 5 и члана 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7//13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају 
на територији општине Кула 

 
Члан 1. 

     У Одлуци о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Кула („Сл. 
лист општине Кула“, бр. 5/2014), члан 28. Одлуке мења се и гласи: 
 „За линијски превоз путника на територији општине Кула одређују се следећа аутобуска 
стајалишта према врсти превоза: 
 

 

Редни 
број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта  
према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Кула (В. Влаховића 82, код Железничке станице) х х 

2. Кула (В. Влаховића 71, код Железничке станице)  х х 
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3. Кула (М. Тита, код надвожњака)  х х 

4. Кула (М. Тита, код Економска школе)  х х 

5. Кула (код Фабрике коже "Етерна")  х х 

6. Кула (код АТП "Кулатранс")  х х 

7. Кула (код "Аске")  х х 

8. Кула (М. Тита, код семафора) х х 

9. Кула (код Радне зоне)  х х 

10. Кула (И. Секицког, код "Истре") х х 

11. Кула (И. Секицког, код "Мандића")  х х 

12. Кула (И. Секицког, испред објекта вл. Бер Пиште) х х 

13. Кула (И. Секицког, код шумице)  х х 

14. Кула (АС)  х х 

 
 

 

Редни 
број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 
према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Црвенка (М. Тита 58) -  један правац х х 

2. Црвенка (М. Тита 43) - други правац х х 

3. Црвенка (М. Тита 208) - један правац  х х 

4. Црвенка (М. Тита 205А) - други правац х х 

5. Црвенка (М. Тита, код "Јаффе" а. д.)  х х 

6. Црвенка (АС-Маршала Тита 126)  х х 

7. Црвенка(Насеље Романија - Зеленгора) х  

8. Црвенка(мост) х  

 
 

 
Редни 

број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 
према врсти превоза 

градски и 
приградски 

међумесни 

1. Сивац (М. Тита 62, код млина) - један правац  х х 

2. Сивац (М. Тита 79, код млина) - други правац  х х 

3. Сивац (М. Тита 224) Нови Сивац - један правац  х х 

4. Сивац (М. Тита 283) Нови Сивац - други правац  х х 

5. Сивац - центар  х х 

 
 

 

Редни 

број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 
према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Крушчић (Лењинова 186) - један правац  х х 

2. Крушчић (Лењинова 197) - други правац х х 

3. Крушчић (Лењинова 125, код "Баћуна") х х 

4. Крушчић (М. Тита 91) х х 

5. Крушчић (М. Тита 34) х х 

6. Крушчић (В. Назора 26)  х  

 
 

 

Редни 

број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 

према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Р. Крстур (код хладњаче "АБЦ")  х х 

2. Р. Крстур (М. Тита 175) - један правац  х х 

3. Р. Крстур (М. Тита 176) - други правац х х 

4. Р. Крстур (М. Тита 3, код моста) - један правац  х х 

5. Р. Крстур (М. Тита 16, код моста) - други правац х х 

6. Р. Крстур (М. Тита 63) х х 
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Редни 

број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 

према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Липар (М. Тита 55) - један правац  х х 

2. Липар (М. Тита, центар) - један правац  х х 

3. Липар (М. Тита, код ОШ "Н. Тесле") - један правац х х 

4. Липар (М. Тита, код објекта вл. Шкорић) х х 

 
 

 
Редни 

број 

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА 

Врста стајалишта 

према врсти превоза 

градски и 

приградски 
међумесни 

1. Н. Црвенка (М. Тита, центар) х х 

2. Н. Кула (Економија "Козара")   х  

 
Члан 2. 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-344-32/2018     Татјана Квасни, с.р .  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
 
128. 

На основу члана 77 став 3 и члана 78 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 21/2016 и 113/18), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, усвојила је 
 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА  
 

I 
У Кадровском плану Општинске управе Кула (''Сл. лист општине Кула“, бр. 34/17) у ставу I и 

II у делу под називом ''Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине)'', речи и 
број: ''Млађи саветник 0'', замењују се речима и бројем: ''Млађи саветник 1'' 
 

II 
 Овај кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-32/2017-2     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а  
 
129. 

На основу члана 59 и 60 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 5. септембра 2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене Програма пословања са финансијским планом  

ЈKП "Радник" Сивац за 2018. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на измене Програма пословања са финансијским планом Јавног 

комуналног предузећа "Радник" Сивац за 2018. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа усвојио на седници одржаној 10. августа 2018. године, као у предлогу.  
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2. 

           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-17/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
 
 
130. 

На основу члана 59 и 60 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 5. септембра 2018. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања 

 ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2018. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

"Руском" Руски Крстур за 2018. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио 
на седници одржаној 23. августа 2018. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-18/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
 
 
131. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и 
члана 23 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о раду   

Дома културе Црвенка за 2017. годину 
 

1. 
 Прихвата  се  Извештај о раду Дома културе Црвенка за 2017. годину, који је Управни 
одбор Дома културе усвојио на седници одржаној 21. маја 2018. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-6/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а 
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132. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и 
члана 23 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о раду   

Дома културе Сивац за 2017. годину 
 

1. 
 Прихвата  се  Извештај о раду Дома културе Сивац за 2017. годину, који је Управни одбор 
Дома културе усвојио на седници одржаној 20. јула 2018. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-7/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а 
 
133. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 
Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 22 и 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада   

Дома културе Сивац за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада Дома културе Сивац за 2019. годину, који је усвојио 

Управни одбор установе на седници одржаној 20. јула 2018. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-9/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
 
134. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 
Одлуке о оснивању Дома културе Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и 17/12) и члана 
22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 05. септембра 2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада  

Дома културе Руски Крстур за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада Дома културе Руски Крстур за 2019. годину, који је 

Управни одбор установе усвојио на седници одржаној 6. августа 2018. 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     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-8/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
 
135. 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07 и 47/18), 
члана 40 и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 7/13), 
Скупштина општине Кула на седници, одржаној 5. септембра 2018. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку функције члана Општинског већа општине Кула 
 

1. 
ПЕРУНИЧИЋ ЂОРЂУ из Сивца, престаје функција члана Општинског већа општине Кула, на 

основу поднете писане оставке.  
Именованом функција члана Општинског већа општине Кула престаје даном  доношења овог 

Решења, односно одржавања ове седнице СО Кула.  
 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-48/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а  
 
136. 

На основу члана 32 став 1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07 и 47/18), члана 40 и 58 став 4 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине 
Кула" број 7/13) и члана 29 Пословника Скупштине општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула" број 8/14), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. септембра 2018. 
године, тајним гласањем, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине Кула 

 
1. 

РАБРЕНОВИЋ МИЉАНА, матурант гимназије из Крушчића, БИРА СЕ, на предлог Председника 
општине Kула, за члана Општинског већа општине Кула, почев од 5. септембра 2018. године.  

 
2. 

Мандат члана Општинског већа општине Кула из тачке 1. овог решења траје до истека 
мандата сазива Скупштине општине Кула, изабраног на локалним изборима 24. априла, 30. априла и 
5. маја 2016. године. 
  

3. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ   
Број: 01-02-50/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а  
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137. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 24 став 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", број 15/16), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", број 7/13) и члана 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Радник" Сивац са 
законом о јавним предузећима – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 39/16), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању директора 

 ЈКП "Радник" Сивац 
 

1. 
МАЏАРЕВ ЖЕЉКО, дипл. инжењер менаџмента, из Сивца, именује се за директора ЈКП 

"Радник" Сивац, на период од четири године. 
2. 

Именовани заснива радни однос на одређено време и дужан је да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''.  

Ступањем на рад именованог престаје функција досадашњег вршиоца дужности директора 
ЈКП "Радник" Сивац именованог Решењем Скупштине општине Кула број 01-02-63/2017 од 28. 
новембра 2017. године.  

3. 
Ово решење је коначно.  

4. 
Решење са образложењем објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном 

листу општине Кула'' и на интернет презентацији општине Кула www.kula.rs.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32 став 1 тачка 9 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члану 
24 став 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члану 40 став 1 тачка 9 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13) и члану 45 Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта ЈКП "Радник" Сивац са законом о јавним предузећима – пречишћен 
текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 39/16), којима је прописано да Скупштина општине именује и 
разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Скупштина општине Кула је на седници одржаној 17. јула 2018. године донела Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац („Сл. 
лист општине Кула“ бр. 16/18). Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ бр. 57 од 25. јула 2018. године, дневном листу "Дневник" и на званичној интернет 
презентацији општине Кула и спроведен у складу са законом о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС", број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ("Сл. гласник РС", 
број 65/16). Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Кула коју је именовала Скупштина општине Кула. Комисија је по 
истеку рока за подношење пријава констатовала да је на јавни конкурс поднета једна пријава и то: 
Маџарев Жељко, дипл. инжењер менаџмента, из Сивца, која је благовремена, разумљива и потпуна 
и по спроведеном поступку саставила Ранг листу и са Записником о спроведеном изборном поступку 
доставила је Општинском већу општине Кула. Општинско веће општине Кула је на основу 
достављене Ранг листе и Записника о спроведеном изборном поступку утврдило предлог решења о 
именовању Маџарев Жељка, дипл. инжењера менаџмента, из Сивца, првог кандидата са листе, за 
директора с обзиром да испуњава услове из јавног конкурса и да је успешно вршио функцију в.д. 
директора ЈКП "Радник" Сивац у претходном периоду и доставило га Скупштини општине Кула на 
усвајање. 

Сходно члану 41. став 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16), 
предметно решење је коначно.                                                                              
 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Сомбору у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-51/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а 
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138. 

На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и 
члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула на седници одржаној 5. септембра  2018. године донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о престанку мандата и именовању председника Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац 
 

1. 
Павков Јелени, дипл. економисти из Сивца, председнику Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа "Радник" Сивац престаје мандат, због поднете оставке. 
 

 
2. 

Именује се Тодоров Томислав, дипл. правник из Сивца, за председника Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац, до истека мандата Надзорног одбора Јавног 
предузећа. 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ       
Број: 01-02-46/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а  
 
 
139. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 5. септембра 2018. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу 

 
1. 

Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе «Вељко Влаховић» у 
Крушчићу Медојевић Весна, из реда запослених, због именовања за директора школе. 

 
2. 

У Школски одбор Основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу именује се Баџа Мирјана, за 
члана Школског одбора из реда запослених. 

 
3. 

Мандат члана Школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу. 

 
4. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-47/2018     Татјана Квасни, с. р.  
5. септембар 2018. године  
К у л а  
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140. 

На основу члана 60 став 1 тачка 14  Статута општине Кула  - пречишћен текст ("Сл.лист 
општине Кула", бр. 7/13) и члана 2 Решења о образовању Савета за привреду општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 25/12), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 31. августа 
2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника  

Савета за привреду општине Кула 
 

1. 
Разрешава се Видекањић Перица, дужности члана и  председника Савета за привреду 

општине Кула. 
 Именује се Милојичић Велибор за члана и председника Савета за привреду општине Кула. 

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-02-60/2016-3     Велибор Милојичић, с. р.  
31. август  2018. године  
К у л а 
 
141. 

На основу 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“. бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - други закон, 108/2016 и 113/2017), члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 60. став 1. тачка 
2. Статута општине Кула -  пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13) и члана 3. став 2. 
тачка 2. Одлуке о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана 
општине Кула бр. 01-50-10/2017 од 27.12.2017. („Сл. лист општине Кула“, бр. 34/2017), Oпштинско 
веће општине Кула, на седници одржаној 5.  септембра 2018. године,  донело је 

 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КУЛА 
 

и  расписује 
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА  ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 
Општина Кула, Кула,  ул. Лењинова бр. 11, као носилац права јавне својине на пословним 

просторијама, намењеним за обављање фармацеутске здравствене делатности, позива све 
заинтересоване да учествују у поступку јавног надметања ради узимања у закуп предметних 
пословних просторија. 
 
I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП 

 
Предмет јавног огласа су пословне просторије фармацеутске службе - апотека Дома 

здравља Кула, у јавној својини општине Кула,  које се издају у закуп у поступку јавног надметања, 
након што су Одлуком Управног Одбора Дома здравља Кула  о утврђивању слободних капацитета – 
пословних просторија Дома здравља Кула за издавање у закуп, број 2394, од дана  22. 08. 2018 
године, те пословне просторије утврђене као слободни капацитети. 

Пословне просторије се издају у закуп са расположивим инвентаром, на основу записничке 
примопредаје инвентара између закупца и Дома Здравља Кула, на дан уласка закупца у посед  
закупљених пословних просторија. Закупац се обавезије да инвентар, по престанку закупа, врати у 
исправном и функционалном стању. 
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Пословне просторије фармацеутске службе - апотека Дома здравља Кула, које су предмет 

издавања у закуп овим Огласом су следеће: 
 
1. Огранак фармацеутске службе Кула I, ул. Лењинова бр.  4, површине  224 м2, на кат. парцели бр. 
2854/2  к.о. Кула, уписане у лист непокретности бр. 9723 к.о. Кула; 
 
2. Огранак фармацеутске службе Црвенка, ул. Моше Пијаде бр. 51, површине 113 м2, на кат. 
парцели бр. 3103/3, к.о. Црвенка, уписане у лист непокретности бр. 403 к.о. Црвенка; 
 
3. Огранак фармацеутске службе Сивац, ул. Маршала Тита  бр. 199, површине 74 м2, на кат. 
парцели бр. 1718, к.о. Сивац, уписане у лист непокретности бр. 5512 к.о. Сивац; 
 
4. Огранак фармецеутске службе Руски Крстур, ул. Фрушкогорка бр. 49, површине 74 м2, на кат. 
парцели бр. 1378, к.о. Руски Крстур, уписане у лист непокретности бр. 253 к.о. Руски Крстур; 

 
5. Јединица за издавање лекова Крушчић, ул. Владимира Назора бр. 28, површине 40 м2, на кат. 
парцели бр. 577/1, к.о. Крушчић, уписане у лист непокретности бр. 147 к.о. Крушчић; 

 
6. Јединица за издавање лекова Липар, ул. Маршала Тита бр. 44, површине 31 м2, на кат. парцели 
бр. 719/2, к.о. Липар, уписане у лист непокретности бр. 109 к.о. Липар. 

 
Пословне просторије се издају у закуп у циљу обављања искључиво фармацеутске 

здравствене делатности: трговина фармацеутским производима на мало у апотекама, у складу са 
одредбама Одлуке о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана 
општине Кула бр. 01-50-10/2017 од 27.12.2017. („Сл. лист општине Кула“, бр. 34/2017). 
 
II. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП  
 

Писмена пријава за учешће у јавном надметању ради узимања у закуп мора обухватити све 
пословне просторије у целости наведене у овом огласу од ред. бр. 1 закључно са ред. бр. 6. 

Не постоји могућност узимања у закуп појединачних пословних просторија. 
Пријаве које се односе на узимање у закуп само одређене или одређених пословних 

просторија из тачке I. Предмет давања у закуп, се одбацују као неуредне. 
Закупљене пословне просторије се не могу издавати у подзакуп. 
Пословне просторије се издају у закуп на временски период од 15 година. 
Закупац улази у посед закупљених пословних просторија у року од 30 дана од дана 

закључења уговора о закупу и од тада почиње да тече уговорени рок закупа. 
Пословне просторије се издају у закуп са обавезом плаћања закупнине на 

 годишњем нивоу. 
Уговором о закупу пословних просторија закупац има обавезу да плаћа годишњу 

излицитирану закупнину унапред за 12 месеци следеће године. 
Уплата закупнине ће се вршити на основу фактуре која се испоставља закупцу у последњем 

месецу прве године трајања закупа, рачунајући рок од уласка закупца у посед пословних просторија. 
Висина закупнине за пословне просторије апотека одређена је од стране судског 

проценитеља сталног судског вештака Ачански Војина, из Куле, ул. Жарка Зрењанина бр. 20, 
уписаног у Регистар сталних судских вештака.  

Процењени почетни износи месечне закупнине, без ПДВ-а, за сваку пословну просторију 
апотека су следећи: 
1. Огранак фармацеутске службе Кула I, ул. Лењинова бр.  4, површине  224 м2, у износу од 850 

еура. 

2. Огранак фармацеутске службе Црвенка, ул. Моше Пијаде бр. 51, површине 113 м2, у износу од 

500 еура. 

3. Огранак фармацеутске службе Сивац, ул. Маршала Тита  бр. 199, површине 74 м2, у износу од 

270 еура. 

4. Огранак фармецеутске службе Руски Крстур, ул. Фрушкогорка бр. 49, површине 74 м2, у износу 

од 240 еура. 

5. Јединица за издавање лекова Крушчић, ул. Владимира Назора бр. 28, површине 40 м2, у износу 
од 100 еура. 

6. Јединица за издавање лекова Липар, ул. Маршала Тита бр. 44, површине 31 м2 у износу од 100 
еура.  

Укупна месечна закупнина за пословне просторије апотека од ред. бр. 1 закључнo са ред. 
бр. 6, износи 2.060 еура. 
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Укупан износ месечне закупнине чини основицу и не садржи порез на додату вредност за 

 услуге закупа, из разлога што општина Кула, на дан објављивања јавног огласа  није у систему ПДВ-
а. 

За случај да настану законски услови за плаћање припадајућег пореза на услуге закупа, било 
да се ради о порезу на додату вредност или евентуално другом припадајућем порезу, најповољнији 
понуђач са којим се закључи Уговор о закупу пословних просторија прихвата обавезу да уредно 
плаћа припадајуће порезе. 

Учесник јавног надметања прихвата обавезу: 
1.  Да у закупљеним пословним просторијама обавља искључиво делатност трговина 

фармацеутским производима на мало у апотекама, за цео период трајања закупа. 
2. Да обезбеди асортиман лекова у насељеним местима општине Кула којим се 

обезбеђује потпуна и квалитетна заштита грађана. 
3. Да у целини настави делатност апотека Дома здравља Кула и остваривање примарне 

здравствене заштите у апотекарској делатности, за сва насељена места општине 
Кула, скодно важећим законским прописима. 

4.  Да преузиме све затечене залихе лекова у апотекама Дома здравља Кула, по 
набавним ценама, на основу извршеног пописа са задуженим службама Дома 
здравља, које ће платити по испостављеној фактури у року од 15 дана од дана 
ступања у посед закупљених пословних просторија.(Образац бр. 3) 

5. Да у 2019. години обезбеди издавање лекова на рецепт у свим закупљеним 
објектима из овог уговора одн. да закључи уговор са Републичким фондом за 
здравствено осигурање о снабдевању осигураних лица лековима са листе лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и 
одређеном врстом помагала. 

6. Да обезбеди функционисање дежурне апотеке радним данима и недељом ван 
радног времена. 

7. Да извршава и друге обавезе евентуално предвиђене уговором о закупу, а све у 
циљу обезбеђивања квалитетније здравствене заштите становништва на територији 
општине Кула. 

Контролу извршења уговорних обавеза, контролу остваривања потпуне и квалитетне 
здравствене заштите као и снабдевеност апотека вршиће Комисија коју ће именовати Општинско 
веће. 

Поред закупнине, учесник надметања има обавезу да за пословне просторије плаћа 
трошкове електричне енергије, комуналних услуга (вода, смеће и канализација), грејања, 
телефона, као и све остале припадајуће трошкове за текуће одржавање пословних просторија, 
трошкове за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и накнаде за одржавање 
зграде, у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 
104/2016). 

Пословне просторије се издају у закуп у виђеном стању. 
Под инвестиционим одржавањем се подразумева извођење грађевинско-занатских, односно 

других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току 
експлоатације. 

Радови који имају карактер инвестиционог одржавања закупљених пословних просторија 
могу се изводити само уз писмену сагласност Општинског већа општине Кула. 

Поступак за давање сагласности за извођење радова који имају карактер инвестиционог 
одржавања закупљене непокретности, регулисан је Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављање и уступање искорушћавања других имовинских права,као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018) и Одлуком о условима и 
начину давања у закуп пословног простора („Сл. лист општине Кула“, бр. 19/2014).  

Депозит за учешће у јавном надметању представља годишња закупнина за све пословне 
просторије у износу од 24.720,00 еура.  

Понуђачи су дужни да изврше уплату депозита у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате на рачун Буџет Општине Кула број. 840-
1000804-60, сврха: депозит за јавно надметање. 

Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословне просторије сваког радног дана док траје 
оглас од 08,00 до 14,00 часова. 

 
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 
 

А)  Право учешћа у поступку јавног надметања има свака здравствена установа регистрована на 
територији Републике Србије која испуњава услове предвиђене Јавним огласом за давање у закуп 
пословних просторија. 

 
 
Понуђач уз Пријаву (Образац бр. 1) доставља следеће документе: 
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1. Копију Решења о упису у регистар код надлежног органа,   
2. Доказ о уплати депозита. 
3. Пуномоћ за лице које заступа подносиоца пријаве оверену код јавног бележника. 
4. Изјаву понуђача да је у целости упознат са условима из јавног огласа и да прихвата све 
обавезе предвиђене огласом (Образац бр. 2). 

 

Обрасци бр. 1, 2, и 3 могу се преузети у згради Општинске управе Кула, канцеларија бр. 202/2 
спрат други , од 8 до 12. часова. 
 

      Б) Услови које учесник јавног надметања мора да испуни: 
1. Да послује у области апотекарске делатности као здравствена установа Апотека, дуже од 10 

година (рок од 10 година се рачуна од почетка обављања делатности до дана одређеног као 
крајњи рок за подношење пријаве на јавни оглас) и да нема изречену меру забране  
обављања делатности. 
Доказ: копија Решења о упису у регистар код надлежног органа и решење здравственог 
инспектора Министарства здравља о испуњености услова за обављање здравствене 
делатности и Потврду надлежног органа  да нема изречену меру забране  обављања 
делатности. 

2. Укупни пословни приход у последње 3 године већи од 1.500.000.000,00 динара. 
Доказ: биланс успеха за претходне три године (2015., 2016. и 2017.). 

3. Да рачун учесника надметања није блокиран, односно није био блокиран претходне 
2 године.  
Доказ: потврда НБС о томе да рачун понуђача није блокиран, односно није био блокиран у 
претходне 2 године у односу на дан објављивања огласа на сајту општине Кула. 

4. Да учесник надметања има најмање 100 запослених лица пријављених на обавезно 
социјално осигурање на територији Републике Србије. 
Доказ: електронско уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања са  
списком пријављених запослених лица за месец април, мај и јуни 2018 г. 

5. Да је учесник надметања закључио уговоре о снабдевању осигураних лица Републичког 
фонда за здравствено осигурање лековима са листе лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања и одређеном вртстом помагала. 
Доказ: Оверена Копија уговора. 

6. Да је учесник надметања измирио све обавезе на име локалних јавних прихода општине 
Кула, у случају да има огранак фармацеутске службе на овој територији. 
Доказ: Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода. 

 
IV. ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 

1. Пријаве за учешће у јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, 
достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: 
„Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пословних просторија – 
апотека“ непосредно на главном шалтеру у Услужном центру сваког радног дана у времену од 8,00 
до 14,00 часова, а последњи дан рока до 11,00 часова.       

Рок за подношење пријава са документацијом је 30 дана рачунајући рок од дана 
објављивања огласа у дневном листу „Дневник“ Нови Сад, и истога дана по изласку листа, 
извршиће се истицање Јавног огласа на огласној табли Општинске управе Кула и електронски на 
званичној интернет страници општине www.kula.rs. 

 Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Кула до 08. 
октобра 2018. године до 11,00 часова . Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу 
учествовати у поступку јавног надметања. 
 Пријава за јавно надметање обавезно треба да садржи сву документацију предвиђену у 
тачки III. Услови пријављивања за јавно надметање. 

2. Јавно отварање пријава, после чега ће уследити поступак јавног надметања, обавиће се 
дана 08. oктобра  2018. године у 13 часова у  малој сали  општине Кула, ул. Лењинова број 
11, уз присуство свих подносилаца пријава на конкурс. 
На отварању пријава Комисија ће констатовати да ли је достављена обавезна документација 

предвиђена условима за учешће у јавном надметању и о томе сачинити записник. 
            Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, 
сматраће се да је одустао од пријаве. 
 Учесници у јавном надметању приступају преко законског заступника или преко овлашћених 
пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање у јавном надметању. 
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 Поступак јавног надметања спровешће се ако се пријави најмање један учесник и ако 
прихвати почетну висину закупнине по којој се пословне просторије издају у закуп. 
 Уколико учесник поступка јавног надметања не прихвати почетну висину закупнине или буде 
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи Уговор о закупу пословних просторија у 
предвиђеном року, губи право на враћање депозита. 
      3. Минимални лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 20.000,00 динара. 
      4.  Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење Одлуке о расписивању јавног 
Огласа за давање у закуп пословних просторија путем јавног надметања именована Решењем 
Општинског већа општине Кула бр. 013-02-2/2018 од 26.06.2018. (у даљем тексту: Комисија). 

 

Задатак Комисије је да: 
1. објави усвојени текст огласа о јавном надметању и спроведе поступак, 

2. утврђује испуњеност услова за одржавање јавног надметања, 

3. региструје лица која имају право учешћа у јавном надметању (имају овлашћења или су 

лично присутни), 

4. отвара јавно надметање 

5. позива учеснике да прихвате почетну цену закупа и надмећу се, 

6. одржава ред на јавном надметању, 

7. закључује јавно надметање када ни један понуђач након трећег позива не понуди већу цену 

закупнине од последње понуђене цене. 

Јавно надметање се завршава када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, 
не јави учесник са већим износом. 
       Након потписивања  записника о спроведеном јавном надметању од стране чланова 
Комисије и свих учесника јавног надметања,  по један примерак записника се доставља свим 
учесницима у поступку јавног надметања. 
      Право на закључење Уговора о закупу пословних просторија има учесник јавног надметања, 
који је понудио највећи износ закупнине, који је дужан одмах да потпише изјаву која садржи 
постигнути износ закупнине са обавезом да пре потписивања Уговора о закупу пословних просторија 
уплати разлику до висине излицитиране цене закупа, за прву годину закупа.  
       Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит урачунава у закупнину (као унапред плаћена 
закупнина за годину дана), а осталим учесницима јавног надметања се уплаћени износ депозита 
враћа у року од 10 дана. 
       Понуђачи су у обавези да у образац Пријаве упишу тачан број рачуна и назив банке за 
повраћај депозита. Закуподавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о 
броју рачуна и називу банке нису потпуни или тачни, нити одговара за разлику у случају промене 
средњег званичног курса НБС. 

Комисија ће по окончању јавног надметања, записник о његовом току са Предлогом одлуке о 
давању у закуп пословних просторија доставити на даљи поступак Општинском већу општине Кула. 
        Најповољнији понуђач, по Одлуци  Општинског већа о додели пословних просторија у закуп 
закључује  уговор о закупу, у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања. 
        У случају да најповољнији понуђач писаним путем одустане од дате понуде на јавном 
надметању, или  не уплати разлику до висине излицитиране цене закупа, или по позиву не приступи 
закључењу уговора о закупу пословних просторија, губи право на стицање статуса закупца, нема 
право на повраћај износа депозита, а одлука о избору најповољнијег понуђача се ставља ван снаге. 
       Одлуком Општинског већа, задужује се Комисија да позове првог следећег најповољнијег 
понуђача да потпише изјаву о стицању статуса закупца, због одустанка првог понуђача, да изврши 
уплату излицитиране цене закупа и испуни све друге обавезе  предвиђене Јавним огласом. 
       Ако први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из претходног става, у записнику  
се констатује да поступак јавног надметања није успео, који се доставља Општинском већу, ради 
доношења Одлуке о обустави поступка давања у закуп пословних просторија - апотека. 
        За све што није предвиђено овим Огласом непосредно ће се примењивати одредбе Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) 

Све потребне информације (текст огласа, обрасци пријаве и изјаве учесника, упутство о 
начину уплате депозита, као и увид у документацију у вези са наведеним пословним просторијама 
могу се добити од Комисије у Општинској управи Кула, Лењинова 11, у канцеларији број 202 на 
другом спрату,  контакт телефон 025/751-125. 
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V. Одлука о расписивању јавног огласа ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном 
листу општине Кула“, дневном листу „Дневник“ Нови Сад а по изласку огласа у „Дневнику“ и на 
званичној интернет страници општине www.kula.rs. 
 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука Општинског већа општине Кула бр. 013-361-
30/2018 од 31. августа 2018. године о расписивању јавног огласа за давање у закуп  пословних 
просторија   јавној својини општине Кула, као и Јавни оглас  за давање у закуп пословних просторија 
путем јавног надметања објављен у дневном листу «Дневник» Нови Сад дана 1. септембра 2018. 
године, на званичној интернет страници општине www.kula.rs. дана 3. септембра 2018. године, у 
„Сл. листу општине Кула“, бр. 22/2018  од 31.8.2018. године и на огласној табли Општинске управе 
Кула дана 03.9.2018.године.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула     
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-361-30/2018-2     Велибор Милојичић, с. р.  
5. септембар 2018. године 
К у л а  
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