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

Кула
29. новембар 2016. године
Број 36

Година 51

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

229.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06,
47/11, 93/12 и 83/16), члана 11. и члана 38б став 1 Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр.
26/01, 45/02 – одлука СУС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 одлука УС, 47/13,
47/13 и 68/14 – др. закон), члана 40 став 1 тачка 3 и члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен
текст (''Сл. лист општине Кула'', бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра
2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КУЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији
општине Кула.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге –0,4 %;
2. На права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,2 %;
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,4%
Порез из подтачке 1) + 0,6 % на износ преко 10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке 2) + 1 % на износ преко 25.000.000 динара

4) преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке 3) + 2 % на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на
имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл.
лист општине Кула“, бр. 24/2013)
Ову одлуку објавити на интернет страни општине Кула.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула'', а
примењује се од 1. јануара 2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-436-22/2016
29. новембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

230.
На основу члана 524 и 525 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС“, број 36/11, 99/11,
83/14 - др. закон и 5/15) у вези члана 76 Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр, 15/16),
члана 20 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 40
Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, број 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је

Број 36 - страна 488

Службени лист општине Кула

29. новембар 2016.

ОДЛУКУ
о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа “Завод за изградњу” Кула (у даљем тексту: Јавно
предузеће), основаног ради обављања архитектонске делатности, као претежне, регистрованог у
Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број: 08662550, ПИБ: 100261628,
са пословним бројем рачуна у Трезору: 840-558641-74, 840-1529741-72, 840-0000002896741-38 и 8400000001015804-68 код Управе за трезор Филијала Врбас.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа „ Завод за изградњу“ Кула, („Сл. лист
општине Кула“, број 18/07, 33/07 и 35/07), која је замењена новим оснивачким актом Јавног предузећа
„Завод за изградњу“ Кула донетим у поступку усклађивања са Законом о јавним предузећима („Сл. лист
општине Кула“ бр. 10/13,16/14,19/14 и 23/15) и уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за
привредне регистре, под бројем БД: 150061/2007 дана 24.12.2007. године.
Оснивач Јавног предузећа је општина Кула, Лењинова, број 8, матични број 08368660.
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа, коју чине право својине на покретним и
непокретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга
имовинска права, преузеће оснивач општина Кула.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, преузеће Општинска
управа Кула у складу са законом.
Сходно наведеном, делатности досадашњег Јавног предузећа обављаће:
- организационe јединицe у Општинској управи Кулa у делу припреме средњорочних и годишњих
програма уређивања, коришћења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта, старање о заштити,
рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта, прибављања, коришћења, управљања и
располагања грађевинским земљиштем и другим непокретним стварима у јавној својини општине, у делу
издавања и одржавања стамбеног и пословног простора, у делу пројектовања или изградње објеката из
делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре и у делу планирања,
израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и стручни надзор на инвестицијама које
се финансирају из буџета општине или из средстава пренетих од других нивоа власти;
- ЈКП „Комуналац“ Кула – у делу управљања, одржавања и коришћења општинских некатегорисаних
путева и улица сходно Закону о јавним путевима, атарских путева, спортских терена и дечијих игралишта,
одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза у делу одржавања објеката и инсталација јавног
осветљења, у делу који се односи на урбанизам и просторно планирање и у делу машинског и ручног
сузбијања штетне биљке амброзије;
- ЈКП «Водовод» Црвенка, ЈКП «Руском» Руски Крстур и ЈКП «Радник» Сивац у делу одржавања и
коришћења атарских некатегорисаних путева и улица, спортских терена и дечијих игралишта, одржавање
тротоара, бициклистичких и пешачких стаза и у делу машинског и ручног сузбијања штетне биљке
амброзије.
Констатује се да су испуњени сви законом предвиђени услови за покретање поступка ликвидације Јавног
предузећа.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове одлуке код Агенције за привредне
регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници Регистра
привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
„Завод за изградњу“ Кула.
Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Илин Игор, дипл. економиста из Куле.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Председник општине у складу са
Статутом општине Кула.
Досадашњем заступнику Јавног предузећа престају права заступања.
Члан 5.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно предузеће не може предузимати нове послове, већ само послове
везане за спровођење ликвидације који обухватају наплату потраживања, исплату поверилаца и друге
нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања
Јавног предузећа у ликвидацији.
Члан 6.
Ликвидациони управник Јавног предузећа ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове
одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре уз регистрациону пријаву покретања поступка
ликвидације и ову одлуку, ради регистрације ликвидације Јавног предузећа у Регистру.
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Након окончања интерних конкурса и заснивања радног односа код других организационих облика у
систему локалне самоуправе у складу са Одлуком Скупштине општине Кула о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2015. годину,
запосленима у Јавном предузећу престаје радни однос 30.11.2016. године.
Ликвидациони управник је обавезан да до окончања ликвидације и расподеле ликвидационог остатка,
општини Кула, оснивачу Јавног предузећа, за потребе обављања делатности да на употребу средства
(покретне и непокретне ствари), која су на дан доношења ове одлуке у имовини Јавног предузећа.
Члан 7.
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони управник може предузимати следеће активности:
1. радње на затварању послова започетих и окончаних пре почетка ликвидације, које подразумевају
исплату дуговања према повериоцима или наплату потраживања од дужника из тих послова;
2. радње на преуговарању послова по закљученим, а неокончаним уговорима, преносом права и обавеза
из тих уговора на Општинску управу Кула, и
3. друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног предузећа.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90
дана од дана објављивања Огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење о покретању
ликвидације Јавног предузећа најкасније, у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана, ако их не пријаве најкасније у року
од 30 дана од последњег дана објављивања Огласа о ликвидацији. Ако поверилац чије је потраживање
оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о
оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем не обавести Јавно предузеће, то
потраживање се сматра преклудираним.
Члан 9.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног предузећа, у Кули, улица Лењинова 8.
Члан 10.
Позивају се дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према Јавном предузећу.
Члан 11.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони
биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и
ревизија, а након доношења одлуке Скупштине општине Кула о усвајању истог предузети потребне радње
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.
Ликвидациони управник не може отпочети плаћања ради намиривања поверилаца, нити са исплатама
члану друштва пре регистрације почетног ликвидационог извештаја, осим плаћања из текућег пословања
друштва.
Члан 12.
Општина Кула ће преузети обавезу испуњења пријављених потраживања поверилаца, која у току поступка
ликвидације не буду у целости измирена из остварених прихода, ни по протеку рока од 30 дана од истека
рока од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за
привредне регистре, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку ликвидације.
Члан 13.
Након измирења свих обавеза Јавног предузећа, општини Кула као оснивачу распоређује се целокупан
ликвидациони остатак, у складу са посебном одлуком о расподели ликвидационог остатка.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем Одлуке о окончању ликвидације из члана 540. став 3 Закона о
привредним друштвима.
Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре извршиће се
по окончању поступка ликвидације.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Завод за изградњу“ Кула („Сл. лист општине Кула“ бр. 10/13, 16/14,19/14 и 13/15) и Одлука о промени
оснивачког акта Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула, пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“
бр. 29/15).
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта Јавног предузећа.
Ступањем на снагу ове одлуке разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора и директор Јавног
предузећа, а права заступања са директора прелазе на ликвидационог управника.
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Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-33/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

231.
На основу члана 23 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), и члана 40
Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула на
седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
стављању ван снаге Одлуке о утврђивању месечне накнаде за рад именованим члановима
Надзорног одбора ЈП „Завод за изградњу“ Кула
Члан 1.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о утврђивању месечне накнаде за рад именованим члановима Надзорног
одбора ЈП „Завод за изградњу“ Кула, коју је донела Скупштина општине Кула на седници одржаној 20.
новембра 2013. године ( „Сл. лист општине Кула“ бр. 24/13), због покретања поступка ликвидације ЈП
„Завод за изградњу“ Кула.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-401-436/2016
29. новембар 2016. године
Кул а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

232.
На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 - други закон), члана 2., члана 4. став 1. и 3. и члана 13. Закона
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/14 и Одлука УС РС – 80/16)
и члана 20. став 1. тачка 5., члана 40. став 1. тачка 6. и члана 105. став 2. Статута општине Кула
(пречишћен текст), („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/2013) Скупштина општине Кула, на седници одржаној
29. новембра 2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
1.

Опште одредбе

Члан 1.
Овом одлуком прописују се општи услови за обављање комуналних делатности на територији
општине Кула и начин њиховог обављања.
Члан 2.
Комуналне делатности у овом члану утврђују се као делатности од општег интереса.
Комуналне делатности су:
1. Производња и дистрибуција воде (снабдевање водом за пиће)
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. Производња и дистрибуција топлотне енергије,
4. Управљање комуналним отпадом, организована сепарација (одвајање) отпада и одржавање
депонија,
5. Одржавање и уређење јавних зелених површина – уређивање и одржавање зеленила
6. Заштита комуналних објеката,
7. Одржавање чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена
8. Управљање пијацама и одржавање,
9. Управљање гробљима и погребне услуге,
10. Одржавање јавне расвете,
11. Пружање димничарских услуга,
12. Јавни превоз путника у друмском саобраћају на територији општине Кула
13. Одржавање улица и путева и површина јавне намене,
14. Уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта,

29. новембар 2016.

Службени лист општине Кула

Број 36 - страна 491

15. Делатност зоохигијене и спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене.
Комуналне делатности из става 2. овог члана од тачке 1. до 4 су делатности од општег
економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.
Скупштина општине може као комуналне делатности одредити и друге делатности од локалног
интереса и прописати услове за њихово обављање у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 3.
Комуналну делатност могу обављати: јавна предузећа, привредно друштво, предузетник или
други правни субјект који је регистрован за обављање те делатности.
Општина Кула (у даљем тексту: Оснивач) је основала следећа јавна предузећа за обављање
комуналних делатности:
1. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула за територију насељених места Кула и Липар.
2. Јавно комунално предузеће „Водовод“ Црвенка за територију насељених места Црвенка и Нова
Црвенка.
3. Јавно комунално предузеће „Радник“ Сивац за територију насељеног места Сивац.
4. Јавно комунално предузеће „Руском“ Руски Крстур за територију насељеног места Руски Крстур и
Крушчић.
Јавна предузећа се одређују као вршиоци комуналних делатности за обављање послова из члана
2. став 2. ове Одлуке, осим делатности под тачком 12 (јавни превоз путника у друмском саобраћају) и
тачком 15 у делу који се односи на спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене.
Обављање комуналних делатности из члана 2. став 2. тачка 10. ове Одлуке (одржавање јавне
расвете), тачка 15. (делатност зоохигијене), као и одржавање улица и путева из тачке 13. вршиће Јавно
комунално предузеће „Комуналац“ Кула, коме је та делатност поверена оснивачким актом.
Члан 4.
Комуналну делатност из члана 2. став 2. тачка 1. (Производња и дистрибуција воде) и комуналну
делатност из члана 2. став 2. тачка 9. (Управљање гробљима и погребне услуге) у делу који обухвата
одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријум),
сахрањивање или кремирање и одржавање пасивних гробља и спомен обележја могу обављати
искључиво јавна комунална предузећа или привредна друштва у којима је већински удео капитала од
најмање 51% Републике Србије или општине као оснивача.
Општина може одлуком о начину обављања комуналне делатности, а у складу са законом,
поверити део послова уређивања и одржавања гробаља цркви и верским заједницама.
Члан 5.
Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено уговорно
уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из оквира
комуналне делатности између једне или више општина и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има
пружање комуналних услуга на територији једне или више општина или на делу територије општине Кула.
Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.
Уговор из претходног става се закључује на време до пет година.
Када вршилац комуналне делатности, путем поверавања добије право да њено финансирање
обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, поступак поверавања се
спроводи по одредбама закона којим се уређују концесије.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши из буџета
општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Члан 6.
Када настане потреба из разлога ефикасности и економичности, да две или више јединица
локалне самоуправе заједнички обезбеде обављање комуналних делатности, приступа се изради студије
оправданости за то, о чему одлуку доноси Председник општине.
У зависности од резултата оправданости студије о заједничком обављању комуналне делатности,
Општинско веће је дужно да Скупштини општине поднесе предлог одлуке о начину обављања комуналне
делатности и предлог споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности.
Споразум се сматра закљученим када га у истоветном тексту усвоје све скупштине општина у
периоду који не може да буде дужи од три месеца од добијања предлога.
2. Права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга
Члан 7.
Овом одлуком се регулишу општи услови пословања и она се примењује на све уговорне односе
вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга.
У случају да одлуком општине није предвиђено закључење појединачних уговора између вршиоца
и корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао
започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналних услуга.
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Обавезе корисника комуналне услуге настају започињањем њеног коришћења и у случају да се
она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.
Члан 8.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
1) да трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима, поштујући прописани или
уговорени обим и квалитет комуналних услуга, и да обезбеди здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима;
2) да предузима мере одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање комуналних делатности;
3) да развија и унапређује квалитет и врсте комуналних услуга, као и да врши унапређивање
организације и ефикасности рада.
Члан 9.
Под комуналним објектима, сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање комуналних
услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за
обављање комуналне делатности.
Члан 10.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у случају планираних или очекиваних сметњи и
прекида у пружању комуналних услуга, у средствима јавног информисања или на други погодан начин,
обавести кориснике комуналних услуга о томе, најкасније у року од 24 сата пре очекиваног прекида у
пружању тих услуга.
Члан 11.
Када наступе непланирани или неочекивани поремећаји или прекиди у обављању комуналне
делатности, вршилац комуналне делатности је дужан да о томе одмах обавести надлежни орган
Општинске управе и да хитно предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
У случају да вршилац комуналне делатности не поступи тако и не предузме потребне мере у року
од 24 часа, надлежни орган Општинске управе има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге угрожене имовине на терет вршиоца комуналне делатности.
Када испоручилац не може да пружи комуналну услугу у потребном обиму, Општинско веће, као
надлежни орган ће наредити мере за смањење испоруке воде (мере штедње воде).
Испоручилац је дужан да путем средстава јавног информисања обавести кориснике о временском
прекиду испоруке воде и времену укључења на мрежу.
У случају штрајка, вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди минимум процеса рада у
обављању комуналне делатности и пружању комуналних услуга, у складу са законом и посебним
прописом општине.
Члан 12.
Након пријема обавештења о непланираном прекиду испоруке или поремећају, надлежни орган
Општинске управе је дужан да о томе одмах обавести Председника општине да би се предузеле следеће
мере:
1) одредио ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида
настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна,
ненадокнадива штета;
2) предузеле мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге угрожене имовине (хитне
поправке и замене инсталација и уређаја и заштита комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих
хаварија),
3) утврдили разлози и евентуална одговорност за поремећај и причињену штету;
4) привремено вршило снабдевање корисника комуналним производима из алтернативних извора,
ако је то изводљиво;
5) радно ангажовали запослени на отклањању узрока поремећаја.
Члан 13.
Корисник комуналне услуге је обавезан да користи комуналну услугу на начин којим се:
1) не оматају други корисници и не угрожава животна средина;
2) не угрожавају објекти и опрема која служи за обављање одређене комуналне делатности.
Члан 14.
Пружање комуналне услуге може бити привремено обустављено у случају да корисник:
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења;
2) комуналну услугу користи противно прописима, односно ако врши преузимање комуналног
производа преко објеката, уређаја и инсталација који не испуњавају услове у погледу техничке
исправности, санитарне заштите или заштите животне средине;
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3) неосновано омета друге кориснике услуга;
4) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње, о чему
је благовремено обавештен.
5) не плати комуналну услугу у утврђеном року.
Рок из тачке 5) претходног става за комуналне делатности из члана 2, став 2 од тачке 1 до 4 ове
одлуке на може бити краћи од 60 дана, почев од дана доспелости првог неплаћеног потраживања.
Постојање услова за обуставу комуналне услуге из става 1. овог члана врши се на основу
појединачног управног акта који доноси вршилац комуналне делатности, а који се доставља Комуналној
инспекцији.
Вршилац комуналне делатности је дужан да писмено обавести корисника комуналне услуге о
наступању случајева за обуставу комуналне услуге и остави му рок од седам дана за испуњење обавезе.
У случају измирења дуга за извршену комуналну услугу и прописане накнаде за поновно
прикључење, вршилац комуналне делатности је дужан да настави пружање комуналне услуге кориснику,
у року од два дана од измирења дуга.
Члан 15.
Испорука комуналног производа, односно пружање комуналне услуге не може се вршити за
објекте изграђене без одобрења надлежног органа управе.
У случају прикључења на грађевински објекат изграђен без одобрења надлежног органа управе,
комунални инспектор ће донети налог о искључењу.
Члан 16.
Власник или корисник непокретности је дужан да омогући вршиоцу комуналне делатности
интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима.
Вршилац комуналне делатности је у обавези да надокнади штету насталу услед интервенције или
на други начин отклони настале последице извршене интервенције.
Вршилац комуналне делатности је дужан да отклони последице извршене интервенције
најкасније у року од седам дана од дана завршетка.
Члан 17.
Вршилац комуналне делатности у обављању послова из своје надлежности, сарађује са полицијом
и комуналном инспекцијом када је то потребно за вођење поступка пред прекршајним, судским или
управним органима, и у том погледу размењују податке, пружају непосредну помоћ и предузимају
заједничке мере од значаја за обављање комуналних делатности.
Члан 18.
Одлуку о промени цена комуналних услуга утврђују органи управљања у јавним комуналним
предузећима.
Одлуке вршиоца комуналних делатности о ценама комуналних производа и услуга, морају бити у
складу са годишњим програмом пословања јавних комуналних предузећа.
Цене комуналних услуга се утврђују у складу са законом.
Одлука о промени цена мора да садржи реалне елементе за образовање цена комуналних услуга
и то:
врсту, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују нормативима и стандардима које прописује
општина,
вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
висину материјалних трошкова у обављању комуналних услуга према стандардима и нормативима
утрошка
енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
друге елементе у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.
Члан 19.
Цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници утврђује вршилац комуналне
делатности уз сагласност Општинског већа.
Цене свих врста комуналних услуга образују се у складу са елементима за одређивање цена
комуналних услуга прописаним законом и другим важећим прописима и оне морају бити у складу са
годишњим програмом пословања.
Одлуку о ценама комуналних услуга и њиховој промени (ценовник, тарифу) доноси вршилац
комуналне делатности.
Уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга вршиоци
комуналних делатности су дужни доставити писмено образложење о разлозима за промену и детаљну
структуру предложене цене.
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, се
објављује на огласној табли у седишту општине, као и у електронском облику на званичној интернет
презентацији општине, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
На одлуку о ценама комуналних услуга и њиховој промени (ценовник, тарифу) сагласност даје
Општинско веће, као надлежни орган, на првој седници након протека рока из претходног става.
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3. Производња и дистрибуција воде (снабдевање водом за пиће)
Члан 20.
Овом одлуком уређују се производња и дистрибуција воде корисницима за пиће и друге потребе
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Корисник ове комуналне услуге је свако физичко и правно лице чији су стамбени, пословни,
индустријски или други објекти као и грађевинске парцеле спојени на јавни водовод, односно сва
физичка и правна лица која фактички користе воду из јавног водовода, без обзира на правни основ.
Члан 21.
Производња и дистрибуција воде врши се путем јавног водовода, јавних чесми и јавних бунара.
Јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће, који има уређено и заштићено извориште,
каптажу, резервоар и водоводну мрежу и мерни инструмент потрошача (водомер), односно и централни
мерни инструмент код колективног становања.
Унутрашњим водоводом сматрају се све остале направе, водови и уређаји код потрошача од
мерног инструмента (укључујући и индивидуални мерни инструмент).
Члан 22.
Испоручилац воде обавезан је да:
снабдева кориснике питком водом која задовољава прописане санитарно-хигијенске услове или да на
други начин обезбеди пијаћу воду која задовољава санитарно-хигијенске услове,
води и одржава погон јавног водовода,
изводи прикључке на јавни водовод и
врши друге послове везане за захватање, пречишћавање, одржавање и испоруку воде корисницима.
Члан 23.
Мерни инструмент (кућни, индустријски, пословних простора и зграда колективног становања –
централни мерни инструмент) за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација
корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре.
Набавка мерног инструмента врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно
власник непокретности.
Индивидуални мерни инструменти за мерење потрошње воде за појединачне станове, односно
пословне просторије, су у својини власника појединачних станова, односно пословних просторија који
сносе трошкове њихове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања.
Корисници услуга стичу право коришћења воде прикључењем кућног и индустријског водовода на
постојећу мрежу јавног водовода.
Прикључење унутрашњег кућног и индустријског водовода на мрежу јавног водовода врши
испоручилац на терет корисника по важећем ценовнику.
Прикључак почиње од споја, са уличном водоводном цеви или цеви секундарне мреже у
блоковској изградњи, и представља део комуналне инфраструктуре, а завршава се у окну за водомер са
првим вентилом, испред водомера.
Испоручилац одржава прикључак, а трошкове одржавања прикључка сноси корисник.
На име трошкова одржавања прикључка корисник плаћа месечну накнаду из које ће испоручилац
отклонити све кварове који настану на прикључку.
Кориснику који плаћа накнаду на име одржавања прикључка не могу се наплаћивати никакви
други трошкови везани за поправку, односно отклањање кварова на прикључку.
Члан 24.
Потрошња воде мери се водомером, чију величину и врсту одређује испоручилац, а уколико је
водомер у квару или је недоступан за очитавање, када корисник који самостално очитава водомер не
пријави стање, у зимском периоду када временске прилике онемогућавају очитавање и код прикључења
на јавни водовод без одговарајуће документације потрошња воде се обрачунава у новчаној
противвредности за утрошак 20 м3 воде за објекте индивидуалног становања, а за пословне објекте у
новчаној противредности за 40 м3 воде.
У објектима са више станова, утрошак воде утврђује се на основу количине исказане на водомеру
и сразмерно броју корисника. Распоред на кориснике врши се према броју чланова домаћинства.
Уколико је водомер у квару дуже од два обрачунска периода обавезна је његова поправка путем
испоручиоца, на терет корисника.
Председник скупштине зграде, односно станари зграде дужни су да испоручиоцу доставе
евиденцију свих станова са бројем чланова домаћинства.
Корисник је обавезан да испоручиоцу омогући очитавање водомера.
Приликом очитавања читају се само цели кубни метри.
Водомер се очитава месечно, осим у случају када није могуће очитавање због временских услова
или када корисник није омогућио приступ водомеру, тада се очитавање врши у дужим временским
периодима.
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Члан 25.
За испоручену воду, испоручиоцу припада накнада по м3 испоручене воде.
Испоручилац признаје промену корисника и остале промене код корисника битне за обрачун
комуналних услуга само на основу писмене изјаве и прилагање документације којом то доказује.
Евидентирани корисник је обавезан да плати утрошену воду за време док не преда писмену
одјаву. Нови корисник је дужан да се пријави у року од 15 дана, у супротном ће испоручилац обуставити
испоруку воде.
Трошкове за редовно и ванредно оверавање водомера, заједно са заменом механизма водомера и
манипулативним трошковима, сносе корисници мерног инструмента (водомера) као саставног дела
комуналне инфраструктуре и корисници индивидуалног мерног инструмента уграђеног на инсталацијама
власника појединачних станова, односно појединачних пословних просторија.
Трошкови настали при редовном оверавању водомера, замени механизма и манипулативним
трошковима из претходног става обрачунавају се и исказују појединачно на рачуну за комуналне услуге, а
трошкови отклањања кварова и ванредног оверавања водомера исказују се на посебном рачуну који мора
да садржи све појединачне ставке које су обухваћене рачуном.
На износ трошкова за редовно и ванредо оверавање водомера заједно са заменом механизма
водомера и манипулативним трошковима сагласност даје Општинско веће.
Заинтересовано лице може поднети захтев за ванредни преглед водомера за случај сумње у
исправност мерила.
Члан 26.
У циљу заштите објеката јавног водовода забрањено је:
на површини испод које су положене инсталације јавног водовода држати отпадни материјал, смеће,
испуштати отпадне воде, садити дрвеће и закопавати лешеве угинулих животиња,
изградња подземних објеката инсталације поред, испод и изнад јавног водовода или укрштање са
јавним
водоводом без сагласности и прихваћених посебних заштитних мера од стране испоручиоца воде у циљу
заштите од оштећења или квара,
неовлашћено укључивање објеката на мрежу јавног водовода,
неовлашћено отварање и затварање затварача - вентила на разводној мрежи јавног водовода,
неовлашћено постављање и замена водомера,
убацивање отпадних вода, смећа и других штетних материја у уређаје, цевоводе и шахтове јавног
водовода.
Члан 27.
Корисник је дужан да одржава шахт - окно водомера о свом трошку и брине се да увек буде
чисто, уредно и приступачно за очитавање и евентуалне интервенције.
Окна за водомере морају имати прописане димензије (миним. 1 м х 1 м х 1 м), а поклопац од
ливеног гвожђа или челичног лима пречника минимално 0,60 м.
На улазној и излазној страни водомера монтирају се пропусни вентили од којих први користи
испоручилац, а други корисник.
Корисник не сме користити први вентил. а у случају да је на то приморан насталом хаваријом,
дужан је да о томе одмах обавести испоручиоца.
Члан 28.
Кућну и индустријску инсталацију водовода корисник одржава о свом трошку.
4. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Члан 29.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене,
односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за
пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.
Члан 30.
Технички систем сакупљања и уклањања отпадних, атмосферских и површинских вода чини јавна
и унутрашња канализација.
Јавна канализација је систем (објекти, инсталације, уређаји и постројења) који служи за
одвођење отпадних и атмосферских вода а чине је:
затворени канали отпадних вода,
отворени и затворени канали атмосферских вода,
контролна (ревизиона) окна на затвореним каналима отпадних и атмосферских вода,
таложници,
црпне станице,
постројења за пречишћавање отпадних вода из канализације.
Унутрашњу канализацију чини мрежа цеви са санитарним уређајима и објектима унутар стамбене
(пословне) зграде као и прикључна цев све до првог ревизионог (контролног) окна и то:
- хоризонтална и вертикална цевна мрежа унутар зграде и стамбене (пословне) јединице,
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санитарни уређаји у згради и стамбеној (пословној) јединици,
сливници и прикључни сливници који се уливају у прво ревизионо (контролно) окно,
септичке јаме,
прикључни вод,
прво ревизионо (контролно) окно тј. окно најближе стамбено-пословној згради.

Члан 31.
Спајање, односно прикључење кућне и индустријске канализације отпадних вода са јавном
канализационом мрежом отпадних вода изводи искључиво испоручилац услуга.
Сваки објекат који се прикључује на јавну канализацију отпадних вода мора имати свој посебан
прикључак и ревизиони шахт, а максимални пречник прикључка унутрашње канализације мора бити за
једну димензију мањи од пречника јавне канализације (уличног вода).
Сваки корисник је дужан да одржава унутрашњу канализацију о сопственом трошку.
При прикључењу на канализациону мрежу корисник, који је до тада одвођење отпадних вода
обезбеђивао путем септичке јаме, дужан је да септичку јаму испразни, дезинфикује и затвори и о томе
обавести Јавно комунално предузеће и комуналног инспектора.
Комунални инспектор је дужан, на захтев Јавног комуналног предузећа да изврши контролу о
извршеним радњама из претходног става и записник о извршеној контроли достави Јавном комуналном
предузећу.
Члан 32.
Корисник је обавезан да се стара о одржавању септичке јаме о сопственом трошку.
Накнаду за пражњење септичких јама корисник плаћа по утврђеној цени за сваки долазак
цистерне за црпљење.
Члан 33.
Испоручилац је обавезан да:
врши пражњење септичких јама, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода
(затворене канализационе мреже),
у стању функционалне способности одржава уређаје на објектима, одвођења и пречишћавања
отпадних и атмосферских вода,
отклони трагове изливене отпадне воде са јавних површина.
Члан 34.
Забрањено је:
у затворене и отворене канале атмосферске канализације бацати отпадни и други материјал,
рушење пропуста, мостића, заштитних решетки и других објеката на јавној канализацији,
испуштање загађене воде у јавну атмосферску канализацију,
повезивање кућних прикључака или других прикључака употребљених вода на мрежу атмосферске
канализације,
самовољно, без одобрења надлежног јавног комуналног предузећа затварати отворене канале и
постављати мостиће,
у отворене канале, на сливнике и заштитне решетке бацати отпадни материјал и смеће,
прикључење објеката на јавну канализацију отпадних вода без одобрења испоручиоца,
прикључивање одвода (прикључака) атмосферских вода на јавну канализацију отпадних вода,
оштећење објеката и уређаја јавне канализације отпадних вода.
Члан 35.
Корисници услуга из ове одлуке сносе трошкове загушења или штете настале на јавној
канализацији услед непрописне употребе исте.
Члан 36.
У деловима насељених места у којима је изграђена улична канализациона мрежа и стављена у
функцију, корисници стамбених и пословних објеката су дужни да изврше прикључење својих објеката на
технички систем јавне канализационе мреже отпадних вода уз услове и сагласност даваоца услуге у року
од 30 дана од дана пријема обавештења испоручиоца услуге о испуњености техничких услова.
Члан 37.
За одвођење отпадних и атмосферских вода путем јавне канализације и пречишћавање отпадних
и атмосферских вода испоручиоцу припада накнада.
Накнаду из става 1 овог члана плаћају сви корисници јавне канализације.
Накнада за одвођење и пречишћавање отпадних вода обрачунава се и плаћа по м3 утрошене
воде, а накнада за одвођење и пречишћавње отпадних и атмосферских вода, пражењењем објеката за
прикупљање (септичких јама, таложника и др.) обрачунава се и плаћа по м3 изнете отпадне и
атмосферске воде.
Корисник који је прикључен на јавни водовод, накнаду за коришћење канализационе мреже
плаћа истовремено са плаћањем утрошка воде.
Члан 38.
Власници, односно закупци породичних стамбених зграда, власници станова, власници и закупци
пословних просторија дужни су да одржавају у функционалном стању канале атмосферске канализације
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као и пропусте испод мостића испред својих објеката на тај начин да исти морају бити проточни,
очишћени, прописане дубине и ширине.
5. Производња и дистрибуција топлотне енергије
Члан 39.
Производњом и дистрибуцијом топлотне енергије у смислу одредаба ове Одлуке сматра се
снабдевање топлотном енергијом путем котларнице, топловода и других уређаја и опреме за производњу
и испоруку топлотне енергије.
Под котларницом и топловодом у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се систем објеката
инсталација, уређаја и постројења за добијање, мерење и преношење топлотне енергије.
Члан 40.
Делатност производње и дистрибуције топлотне енергије из члана 39 став 1. ове Одлуке
обављаће Јавна комунална предузећа на територији општине Кула (у даљем тексту: месно надлежно
Јавно комунално предузеће) којима буде поверено искључиво право вршења комуналне услуге
производње и дистрибуције топлотне енергије.
Објекти из члана 39. став 2. ове Одлуке, а који су дати на управљање месно надлежном Јавном
комуналном предузећу, сматрају се комуналним објектима.
Члан 41.
Сви субјекти који су инвеститори котларница, топловода и других објеката за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије могу ове објекте пренети на управљање месно надлежном Јавном
комуналном предузећу у складу са одредбама ове Одлуке и одредбама закона.
Члан 42.
Испоручилац топлотне енергије дужан је:
1. да врши снабдевање корисника топлотном енергијом,
2. да врши текуће и инвестиционо одржавање котларница, подстаница и заједничких
унутрашњих инсталација грејања,
3. да обезбеди стручно и брижљиво техничко руковање објектима и постројењима за
производњу и испоруку топлотне енергије,
4. да обезбеди правилно функционисање котларница, топловода и других уређаја и опреме за
производњу и испоруку топлотне енергије,
5. да обезбеди техничке и друге услове за рационалну потрошњу и штедњу топлотне енергије и
6. да врши и друге послове у складу са законом.
Члан 43.
Испоручилац топлотне енергије је дужан да кориснике топлотне енергије путем средстава
информисања или на неки други начин обавести о ограничењима снабдевања топлотном енергијом и то
24 часа пре наступања ограничења, осим хаварисаних искључења.
Члан 44.
Сви корисници топлотне енергије стичу право коришћења топлотне енергије прикључењем на
постојеће котловнице и топловоде као и друге уређаје за производњу и испоруку топлотне енергије.
Грађани, предузећа, установе и други субјекти могу да се прикључе на постојеће котловнице и
топловоде за испоруку топлотне енергије под условом да од испоручиоца прибаве претходне техничке
услове и сагласност на пројекат.
Испоручилац топлотне енергије ће извршити прикључење из става 2. овог члана у складу са
пројектним решењем урађеним од стране овлашћеног пројектанта.
Прикључење објеката на постојеће котловнице и топловоде може извршити испоручилац топлотне
енергије или друго предузеће уз сагласност испоручиоца топлотне енергије. Накнаду за добијање
техничких услова и сагласности утврђује испоручилац топлотне енергије.
Трошкове прикључења на постојеће котловнице и топловоде сноси сопственик објекта који се
прикључује, које утврђује испоручилац топлотне енергије, уз сагласност надлежног органа.
Члан 45.
Корисник може извршити проширење инсталација и повећати број грејних тела у свом објекту
само под условом да је за то прибавио сагласност испоручиоца топлотне енергије у складу са
методологијом прорачуна потребног броја грејних тела од стране овлашћеног пројектног бироа.
Члан 46.
Испоручилац топлотне енергије одржава прикључке на котловници и друге уређаје и опрему.
Корисник топлотне енергије је дужан да испоручиоцу топлотне енергије пријави оштећење на
унутрашњој инсталацији, вентилима одмах по настанку истог.
Испоручилац топлотне енергије је дужан да након пријаве квара од стране корисника топлотне
енергије у року од 12 часова предузме мере за отклањање квара.
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Члан 47.
Испоручиоцу топлотне енергије припада накнада за испоручену топлотну енергију коју плаћају
сви корисници.
Накнада за испоручену топлотну енергију се обрачунава и плаћа према утрошеној количини
енергије (изражено у kWh) или према м2 грејне површине.
Члан 48.
У циљу заштите котловница топловода и других уређаја за производњу и испоруку топлотне
енергије забрањено је:
1. неовлашћено прикључивање на котловнице и мрежу топловода,
2. неовлашћено отварање и затварање затварача на развојној мрежи топловода и
3. оштећења објеката, уређаја, инсталације и постројења топловода.
Члан 49.
Производња и испорука топлотне енергије се може обуставити:
1. ако корисник топлотне енергије откаже потрошњу исте, с тим да је дужан плаћати
индиректно грејање у складу са Правилником,
2. ако настану неке сметње или кварови на котловници, топловоду и другим уређајима и
опреми за производњу и испоруку топлотне енергије,
3. ако корисник топлотне енергије не плаћа накнаду за коришћење топлотне енергије и
4. ако је дошло до кршења наредби о штедњи и ограничењу испоруке топлотне енергије коју је
донео надлежни орган управе.
Сви корисници станова у колективном становању и корисници пословног простора, који су
укључени у систем грејања, а не користе га дужни су да плате део накнаде за грејање због индиректног
загревања стана односно пословног простора. Накнаду за индиректно загревање одређује испоручилац
топлотне енергије.
Испоручилац енергије није дужан да прихвати отказивање потрошње топлотне енергије, нити има
право да искључи корисника, ако за то не постоје техничке могућности за појединачна искључења и ако
искључење утиче на квалитет грејања у просторима других корисника (што утврђује испоручилац
енергије), као и ако отказ не потпишу сви корисници који су прикључени на заједничку подстаницу.
Члан 50.
Правилник о пружању грејних услуга доноси Општинско веће, на предлог ЈКП „Комуналац“ Кула.
Правилник из претходног става садржи:
начин и услове пружања грејних услуга,
начин утврђивања и обрачуна трошкова грејања,
начин утврђивања накнаде за индиректно загревање и
начин искључења са система грејања,
Програм преузимања постојећих котловница са динамиком, за подручје за које је месно
надлежно јавно комунално предузеће овом Одлуком.
6. Управљање комуналним отпадом, организована сепарација (одвајање)
отпада и одржавање депонија
Члан 51.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и
безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција
секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
Управљање комуналним отпадом из става 1. овог члана врше јавна комунална предузећа.
Члан 52.
Одржавање чистоће у насељеним местима у општини је сакупљање смећа и других природних и
вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и опасних
материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима, као и
смећа и другог отпада са улица и јавних површина, чишћење и прање улица, тргова и других јавних
површина.
Смећем се сматрају ситнији, лакши отпаци који свакодневно настају у домаћинствима и
пословним просторијама корисника (папирни отпаци, отпаци који настају при спремању хране, пластична,
стаклена, лимена и слична амбалажа, крпе, тканине, пепео, лишће, гранчице и други ситни отпаци и
нечистоће из просторија и око њих) а који нису резултат индустријске, занатске или пољопривредне
делатности.
Члан 53.
Депоновање смећа из стамбених, пословних и радних просторија и смећа са јавних површина
врши се на депонијама чија је локација одређена урбанистичким плановима.
Уклањање смећа депонованог на јавним површинама ван легалних депонија смећа (тзв. дивље
депоније) у надлежности су јавних комуналних предузећа, а средства обезбеђује оснивач.
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Члан 54.
Корисници услуга одношења и депоновања смећа су сви грађани, предузећа која послују у свим
облицима својине, задруге, установе и друге организације и заједнице, односно сва правна и физичка
лица.
За изношење смећа на депонију сопственим возилом плаћа се накнада даваоцу услуга који
управља депонијом, по ценовнику даваоца услуге, за одржавање депоније.
Члан 55.
Корисници услуга дужни су да сакупљено смеће ставе у контејнере, пластичне канте за смеће
или пластичне вреће са канапом за везивање (увезане).
Стамбене зграде морају имати заједничке контејнере.
Давалац услуга у име и за рачун власника, односно корисника станова врши набавку и одржавање
контејнера.
Корисници услуга - власници пословних простора обавезни су набавити и одржавати контејнере
или канте за смеће о свом трошку.
Члан 56.
Корисници услуга индивидуалног становања дужни су да сакупљају смеће у пластичне канте, које
су изграђене у складу са стандардима ЕH 840, запремине од 120 л до 140л а насипне тежине до 70 кг.
У улицама за које су набављене типске канте за смеће, корисници услуга индивидуалног
становања су дужни да сакупљају смеће у канте или пластичне вреће.
Поред канти за смеће корисници могу максимално изнети 2 (две) пластичне вреће, напуњене
комуналним отпадом и увезане канапом.
Корисници који немају типске канте за смеће морају смеће износити у пластичним врећама које
су увезане канапом.
Забрањено је да се смеће из домаћинстава износи на другачији начин, мимо типских канти и
увезаних пластичних врећа (како је то дефинисано овом одлуком), јер у том случају давалац комуналних
услуга нема обавезу да га односи.
Члан 57.
Корисници услуга - власници пословног простора, дужни су да набаве контејнере или пластичне
канте за смеће из члана 56 став 1 под условима који важе за власнике индивидуалног становања.
Испред пословног простора у коме се обавља промет прехрамбених производа и услуга мора се о
свом трошку поставити корпа за смеће која ће се о трошку корисника пословног простора редовно
празнити.
Члан 58.
Изношење смећа врши јавно комунално предузеће, као давалац услуга најмање једном недељно
по утврђеном распореду.
Смеће се износи наменским возилом, а изузетно може и другом врстом затвореног возила.
Давалац услуга је дужан да по одношењу смећа остави у уредном стању место са кога је смеће
однето.
Место контејнеру одређује давалац услуга изношења и депоновања смећа.
Члан 59.
У смислу ове одлуке, под смећем се не подразумева грађевински шут, индустријски отпад,
пољопривредни производи у кварном стању и слично.
Давалац услуга је дужан да на позив корисника, а уз посебну накнаду, изнесе и депонује смеће и
материјал из става 1 овог члана.
Свакo домаћинство, као корисник ове комуналне услуге има право да једном годишње услугу из
става 2 овог члана користи бесплатно.
Давалац услуга је дужан да организује одношење кабастог смећа из домаћинстава два пута
годишње, уз плаћање посебне накнаде и да о томе благовремено обавести све кориснике услуга.
Члан 60.
Општина је дужна да набави довољан број корпи за отпатке и контејнера за површине јавне
намене.
Распоред корпи за отпатке и контејнера на површинама јавне намене одрећују јавна комунална
предузећа.
Члан 61.
У насељеним местима, где је то организовано, врши се сепарација (одвајање) отпадака, фазно, у
складу са планом и програмом.
Сви корисници услуга, из члана 54 став 1 ове Одлуке, дужни су се укључити у организовану
сепарацију отпадака.
Члан 62.
Под сепарацијом отпадака подаразумева се скупљање и одвајање отпадака по врсти, одлагање у
посебне судове, одвожење и депоновање.
Сепарација се врши као примарна и секундарна.
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Под примарном сепарацијом отпадака, подразумева се одвајање отпадака непосредно на месту
настанка.
Под секундарном сепарацијом подразумева се одвајање отпадака по депонијама, односно на
другим за то предвиђеним местима, издвајањем секундарних сировина.
Члан 63.
Сепарисани отпад се одлаже у посебне посуде, предвиђене планом, и то: наменски контејнери,
наменске ПВЦ канте и наменске пластичне вреће, различитих боја.
Судове из претходног става набавља давалац услуга и исти морају имати идентификационе
симболе, зависно од врсте и типа (број, боја, ознака...) и морају бити пописани према њиховој
идентификацији и локацији.
Места за постављање судова из става 1 овог члана морају бити јасно обележена и грађевинско
технички опремљена.
Члан 64.
Под секундарним сировинама, у смислу ове Одлуке подразумева се сепарисани комунални отпад
и то: папир, картон и картонска амбалажа, пластика, „пет“ амбалажа, метал, стакло и слично.
Члан 65.
О уређењу и одржавању депонија стара се давалац услуга изношења и депоновања смећа.
Депонија мора имати одговарајући прилаз, осветљење, ограду, чувара, опрему за прање и
дезинфекцију возила и контејнера, као и обавезу да булдожером растурају смеће и покривају га земљом.
Покривање смећа земљом врши се редовно, на такав начин да се спречи његово растурање и
ширење непријатних мириса.
По престанку употребе депоније врши се рекултивација земљишта по утврђеном пројекту о
трошку даваоца услуга који управља депонијом.
Члан 66.
Сви корисници услуге одношења и депоновања комуналног смећа обавезни су да плаћају услугу.
Накнада која припада даваоцу услуга за одношење и депоновање комуналног смећа утврђује се:
за стамбени простор – по м2 стамбеног простора,
за пословне просторије у којима се обавља производна делатност – по м2 површине пословног
простора
у коме се ствара смеће које односи давалац услуга, чија површина се записнички утврђује у присуству
власника пословног простора, односно корисника услуга одношења и депоновања смећа,
- за остале пословне просторије – по м2 површине пословног простора,
- за сакупљање смећа са површина јавне намене – по м2 ове површине.
У случају из става 2. алинеја друга овог члана, када власник пословног простора, односно
корисник услуга одношења и депоновања смећа не постигну сагласност око површине пословног
простора, путем записника, као основ за обрачун услуга одношења и депоновања комуналног смећа,
узима се податак о површини објекта у коме се обавља пословна делатност, из јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, која се води у надлежној Служби за катастар непокретности Кула.
За набавку, замену и одржавање постављених контејнера и типских канти за смеће корисници
услуга плаћају накнаду у висини најповољније цене, уколико их набављају преко испоручиоца услуга.
За породична домаћинства са једним чланом, изношење смећа се обрачунава у просеку површине
стамбене јединице од 35 м2.
7. Одржавање и уређење јавних зелених површина – уређивање и одржавање зеленила
Члан 67.
Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација
зелених рекреативних површина и приобаља.
Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина подразумева засађивање
дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња, цвећа и трава, кошење траве, одржавање, опремање и
чишћење паркова, зелених површина поред и око стамбених зграда и у стамбеним блоковима, и
одржавње и чишћење површина за рекреацију и слично.
Послове из става 1. и 2. овог члана обављају јавна комунална предузећа на основу уговора о
финансирању између оснивача и јавног комуналног предузећа.
Подизање и одржавање заштитних појасева и шума обавља Јавно комунално предузеће
,,Комуналац” Кула, на основу Годишњег програма заштите, урећења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Кула на основу уговора о финансирању између
оснивача и јавног предузећа.
Члан 68.
Набавку дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња обезбеђује општина.
Послове орезивања дрвећа и вађења дрвећа врши само Јавно комунално предузеће „Комуналац“
Кула, а оснивач обезбеђује средства за ту намену.
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8. Заштита комуналних објеката
Члан 69.
Комунални објекти и уређаји на површинама јавне намене су:
1. Јавне чесме, јавни бунари и фонтане,
2. Клупе и жардињере,
3. Објекти јавне расвете,
4. Огласни стубови и панои,
5. Табле са називима места, тргова и улица,
6. Надстрешнице за аутобуска стајалишта и табле са редовима вожње,
7. Спомен обележја и бисте,
8. Поклопци на отворима шахтова атмосферске канализације,
9. Објекти за одвођење атмосферских вода отвореног и затвореног типа који нису водопривредни
објекти,
10. Објекти за снабдевање водом,
11. Уређаји на објектима за одвођење отпадних вода са шахтовима,
12. Поклопци на отворима шахтова јавне канализације отпадних вода и поклопци на отворима
шахтова јавне водоводне мреже,
13. Легалне депоније смећа.
Одржавање комуналних објеката и уређаја наведених у ставу 1. тачка 1,2, 8, 9,10,11,12 и 13 овог
члана у надлежности су јавних комуналних предузећа.
Одржавање објеката јавне расвете из тачке 3. овог члана у надлежности је ЈКП „Комуналац“
Кула.
Одржавања комуналних објеката из тачке 4., 6. и 7. овог члана у надлежности је општине.
Трошкове постављања табли са називима места, тргова и улица из тачке 5. овог члана сноси
општина у складу са посебним прописима.
Члан 70.
Плакати, огласи, обавештења, транспаренти и други натписи истичу се на за то одређеном месту,
чије постављање одобрава надлежно Одељење Општинске управе.
Одржавање места на којима су истакнути плакати по насељеним местима врше јавна комунална
предузећа.
Члан 71.
Забрањено је:
оштећивати и прљати комуналне објекте и уређаје,
неовлашћено постављати, уклањати и премештати комуналне објекте и уређаје,
онемогућавати функционисање комуналних објеката и уређаја,
избацивати смеће око комуналних објеката и уређаја на јавне површине,
лепити плакате на местима која није одредило надлежно Одељење Општинске управе.
9. Одржавање чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена
Члан 72.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене из члана 73. став 1. тачка 1, 2 и 3 подразумева
чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и
одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама
јавне наменe.
Послове из става 1. овог члана обављају jавна комунaлна предузећа на основу уговора о
финансирању између оснивача и јавног комуналног предузећа.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 73.
Површине јавне намене у смислу ове одлуке су:
тротоари и пешачке стазе,
улични травњаци, површине унутар стамбених блокова, дечја игралишта,
тргови, паркови и парк-шуме,
гробља,
стајалишта у јавном саобраћају и паркиралишта,
такси станице,
спортски терени,
путеви, односно коловоз са припадајућим мостовима.

Члан 74.
Чишћење снега и леда са површина јавне намене из члана 73. став 1. тачке 1, 2, 3, 4 и 6 ове
Одлуке врше по насељеним местима јавна комунална предузећа, а средства за наведене намене
обезбеђује оснивач.
Путеве, односно коловоз са припадајућим мостовима одржава ЈКП „Комуналац“ Кула за целу
територију општине, а средства за ту намену обезбеђује оснивач.
Уклањање снега и леда са тротоара испред стамбених зграда, степеништа, као и са прилаза
стамбеним зградама врше станари стамбених зграда према распореду који утврди скупштина зграде.
Снег и лед на пијацама и испред пијаца уклања и посипа сољу предузеће које управља пијацом.
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Члан 75.
О чишћењу аутобуских станица, стајалишта, спортских терена и слично старају се субјекти који
управљају тим објектима.
О чишћењу површина јавне намене испред градилишта стара се извођач грађевинских радова.
Члан 76.
Власници, односно закупци породичних стамбених зграда, власници станова, власници и закупци
пословних просторија и киоска дужни су да врше чишћење тротоара и површина јавне намене испред
објеката до атмосферског канала, односно до путног појаса уколико атмосферски канал не постоји.
Наведена обавеза састоји се из радњи чињења - уклањања смећа, кошења траве, сечења шибља,
уклањања снега и леда.
Члан 77.
Садња или сеча дрвеног засада на површинама јавне намене (испред кућа) може се извршити
само уз писмену сагласност и стручни надзор надлежног Одељења Општинске управе.
Ако се приликом изградње објекта или на неки други начин уништи дрвени засад или садница
истог, штетник је обавезан да засади нове саднице под условом надокнаде штете оштећеном односно
општини Кула, као носиоцу права јавне својине на површинама јавне намене, ако је очита разлика у
вредности првобитног засада и нових садница.
Члан 78.
Приликом изградње односно реконструкције објекта у складу са издатим одобрењем надлежног
Одељења Општинске управе, може настати потреба да се привремено изврши заузимање површина јавне
намене за складиштење грађевинског материјала, уколико за то не постоје објективни услови на
грађевинској парцели.
У акту о привременом заузимању површина јавне намене које издаје надлежно Одељење
Општинске управе, обавезно се наводи број уличне парцеле, количина грађевинског материјала као и
период закупа који не може бити дужи од 60 дана.
Привременим заузимањем површине јавне намене не може се угрожавати безбедност саобраћаја
ометати кретање пешака нити нарушавати јавна површина испред других објеката.
По истеку времена закупа извођач радова је дужан да јавну површину доведе у првобитно стање.
Члан 79.
У циљу одржавања чистоће на површинама јавне намене забрањено је:
бацање хартије, отпадака и стварање нечистоће на површинама јавне намене, као и паљење смећа,
коришћење површине јавне намене, као и испред трговинских објеката за смештај робе, амбалаже,
грађевинског и др. материјала,
резање и сеча дрвећа на површини јавне намене, без писмене сагласности и стручног надзора
надлежног
Одељења Општинске управе.
постављање паноа на тротоаре без одобрења надлежног Одељења Општинске управе,
постављање клупа испред продавница и угоститељских радњи,
свако оштећење коловоза, тротоара, ивичњака, одводних канала, бунара, ограда и др. објеката на
површинама јавне намене,
паркирање моторних возила и пољопривредне механизације на свим површинама јавне намене ван
коловоза и површина одређених за паркирање.
Члан 80.
Власник принудно уклоњеног возила, ствари и других предмета дужан је да их преузме у року од
120 дана од дана одузимања.
У случају да власник принудно уклоњених ствари из става 1. овог члана не изврши њихово
преузимање, ни у накнадно остављеном року од 30 дана од од дана саопштења опомене, вршилац
комуналне делатности може покренути поступак да се ови предмети продају ради намирења трошкова
поступка, уклањања, лежарине и других доспелих трошкова у складу са законом .
10. Управљање пијацама и одржавање
Члан 81.
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа.
Пијацу у смислу ове одлуке чини простор и објекти одређени урбанистичким планом, опремљени
инфраструктуром и продајним местима прилагођеним за продају робе.
Пијачна продаја обухвата продају робе нарочито на тезгама, боксовима или посебним продајним
објектима, и то свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа домаће радиности и
занатских производа, друге робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга.

29. новембар 2016.

Службени лист општине Кула

Број 36 - страна 503

Члан 82.
Пијачни објекти морају бити повезани на мрежу водовода и канализације и имати чесму и
санитарни чвор.
Тезге намењене за продају млека и млечних производа морају имати надстрешницу и испуњавати
све услове предвиђене другим законима.
Члан 83.
Давалац услуга, односно јавно комунално предузеће које управља пијацом дужно је да обезбеди
одржавање санитарних и хигијенских услова на пијаци и то:
да за бацање отпадака обезбеди довољан број контејнера,
да по завршетку рада пијаце опере тезге и пијачни простор.
Члан 84.
Продаја робе на пијацама врши се пијачним данима и то:
у Кули - недељом, уторком и четвртком,
у Црвенки - суботом и средом,
у Сивцу - недељом и четвртком,
у Руском Крстуру - суботом и средом,
у Крушчићу - петком и
у Липару - понедељком.
Радно време пијаце пијачним данима је:
у летњем периоду (од 1. априла до 31. октобра) од 5 до 18 часова,
у зимском периоду (од 1. новембра до 31. марта) од 6 до 14 часова.
У периоду од 15. маја до 15. септембра продаја сезонског воћа и поврћа на пијацама, осим
пијачним данима, вршиће се и другим данима на основу посебне одлуке надлежног органа општине.
Члан 85.
Давалац услуга ближе одређује пружање пијачних услуга и пијачни ред.
За коришћење пијачног простора и објеката корисници пијачних услуга плаћају накнаду даваоцу
услуга.
Забрањена је продаја робе ван пијачног простора.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Члан 86.
Корисницима пијаце забрањено је:
да улазе у пијачни простор возилом,
да бацају отпатке ван контејнера,
да излажу робу на поду пијаце,
увођење паса и других животиња на пијацу,
продаја млека и производа од млека ако за то не постоје санитарно хигијенски услови и
продаја свежег меса и прерађевина од меса ако за то не постоје ветеринарско санитарни услови.
11. Управљање гробљима и погребне услуге

Члан 87.
Начин и услови обављања комуналне делатности управљање гробаљима и пружање погребних
услуга на територији општине Кула, права и обавезе јавног комуналног предузећа које обавља комуналну
делатност управљања гробљима и погребне услуге, коришћење и одржавање гробаља која су утврђена за
културна добра, као и начин стављања гробаља ван употребе, вршење надзора над обављањем ове
комуналне делатности и други неопходни услови за обављање погребне делатности је регулисано
посебном Одлуком о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.
12. Одржавање јавне расвете
Члан 88.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
Под јавном расветом у смислу ове одлуке подразумева се систем за осветљење површина јавне
намене и јавних објеката ноћу или за време кад други извори светлости нису довољни за осветљење.
Члан 89.
Одржавање јавне расвете је замена светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и
светлећих тела, као и радови на уређајима, инсталацијама и објектима јавне расвете и друго.
Члан 90.
Одржавање јавне расвете на територији општине у надлежности је Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Кула, а средства за одржавање јавне расвете и материјал обезбеђује оснивач.
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13. Пружање димничарских услуга
Члан 91.
Димничарске услуге су чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја.
Димничарска делатност се обавља у циљу обезбеђења исправног функционисања димоводних
објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха као и превентивне заштите живота и имовине од
пожара.
Димничарска делатност се састоји од услуга које обухватају: чишћење димњака и осталих
димоводних и ложишних објеката и уређаја, спаљивање и стругање чађи у димоводним објектима.
Приликом чишћења димничар је дужан да изврши контролу исправности димоводних и ложишних
објеката и уређаја.
Члан 92.
Димоводни и ложишни објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, су димњаци, димоводне цеви,
димњаци индустријских и занатских постројења и њихова ложишта и њима слични објекти, као и уређаји
за пречишћавање отпадних гасова.
Члан 93.
Корисником димоводног и ложишног објекта и уређаја сматра се носилац права својине, закупац,
као и лице које по било ком основу користи стамбени, пословни и други објекат који има димоводни и
ложишни објекат и уређај.
Члан 94.
Правна лица могу самостално да организују вршење димничарских услуга за зграде којима
управљају, под условима:
да имају потребан број КВ радника димничара,
да обезбеде одговарајућу опрему за хигијенско-техничку заштиту радника димничара.
Члан 95.
Чишћење димоводних објеката и уређаја стамбених објеката у употреби врши се два пута, једном
најкасније пре почетка грејне сезоне, а други пут у току грејне сезоне, и два пута за установе, привредне
и непривредне објекте који имају у употреби котловска постројења, као и по позиву корисника.
Члан 96.
Спаљивање или стругање чађи у димоводним објектима врши се, по правилу, у периоду од 1.
маја до 30. септембра текуће године.
Спаљивање чађи не сме се вршити за време жетве, великих врућина, јаког ветра ни ноћу.
Члан 97.
При вршењу димничарских услуга димничар мора имати посебну легитимацију коју издаје
директор предузећа и коју је дужан да прикаже при пружању услуге.
Члан 98.
У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену димничарску
услугу прибави потврду представника скупштине зграде, власника, односно корисника пословног и другог
објекта.
Уколико димничар не прибави потврду из става 1 овог члана, сматраће се да димничарска услуга
није извршена, у ком случају давалац услуга нема право на наплату цене за ту услугу.
Корисници су дужни да димничару омогуће вршење димничарске услуге.
Члан 99.
Након извршених услуга, давалац услуга је дужан да димоводне и ложишне објекте доведе у
првобитно стање.
Давалац димничарских услуга дужан је да води евиденцију извршених прегледа димоводних и
ложишних објеката и уређаја, посебно за свако насељено место.
Члан 100.
За извршене димничарске услуге даваоцу услуге припада одговарајућа накнада према важећем
ценовнику за сваку грејну сезону, а који је утврђен на начин предвиђен прописима о образовању цена
комуналних услуга.
14. Јавни превоз путника у друмском саобраћају на територији општине Кула
Члан 101.
Под јавним превозом путника подразумева се обављање јавног линијског превоза путника на
територији општине унутар насељеног места или између два или више насељених места аутобусима и
обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који
се користе у аутобуском превозу.
Организација и начин обављања јавног линијског превоза путника у друмском саобраћају који се
обавља на територији општине Кула, осим ауто-такси превоза и ближе одређивање стајалишта која могу
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да се користе за линијски превоз путника, регулисани су посебном Одлуком о јавном превозу путника у
друмском саобраћају на територији општине Кула.
15. Одржавање површина јавне намене
Члан 102.
Одржавање путева, односно коловоза, тротоара и пешачких стаза и других површина јавне
намене, осим гробаља и пијаца, је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува употребна вредност путева, тротоара, тргова и сл.
Одржавањем путева, тротоара, пешачких стаза и осталих површина јавне намене врши се
поправка, реконструкција, модернизација и изводе други радови на одржавању путева и саобраћајница,
јавних површина, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и сл.
Послови одржавања површина јавне намене су у надлежности јавних комуналних предузећа, а
средства обезбеђује оснивач.
16. Уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта
Члан 103.
Уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта подразумева стварање и одржавање
услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.
Начин и услови обављања ове комуналне делатности се регулишу посебном одлуком.
17. Делатност зоохигијене
Члан 104.
Делатност зоохигијене чини:
1. хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене
и изгубљене животиње;
2. контрола и смањење популације напуштених паса и мачака;
3. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла;
4.спровођење мера контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.
Послове из става 1. тачке 1, 2 и 3. овог члана на територији општине Кула, обавља Јавно
комунално предузеће „Комуналац“ Кула на основу уговора о финансирању између оснивача и јавног
предузећа.
Послове из става 1. тачка 4. овог члана обавља правно лице регистровано за ветертинарску
делатност у складу са законом (Ветеринарска станица), а средства обезбеђује општина.
За накнаду штете насталу услед уједа паса и мачака луталица одговорност сноси општина Кула,
као оснивач јавног комуналног предузећа.
Послове из става 1. тачка 1, 2 и 3 овог члана Јавно комунално предузеће ,,Комуналац” може да
обавља и на територијама других општина уз одговарајућу накнаду.
18. НАДЗОР
Члан 105.
Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу рада вршилаца комуналне делатности врши
надлежни орган Општинске управе.
Послове инспекцијког надзора над применом ове одлуке и других прописа из области комуналне
делатности врши орган управе надлежан за послове комуналне инспекције - комунални инспектори осим
за послове зоохигијене коју врши инспекција за заштиту животне средине.
Надзор над спровођењем одредбе члана 102. Одлуке везано за поправку, реконструкцију,
модернизацију и извођење других радова на одржавању путева и саобраћајница, јавних површина,
хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију и сл. врши инспектор за путеве и грађевински
инспектор.
Пријава о уоченом не примењивању ове одлуке од стране испоручилаца комуналних услуга и
корисника комуналних услуга подноси се писменим путем комуналној инспекцији.
Комунални инспектор решењем налаже предузимање мера када утврди или добије писмену
пријаву да испоручиоци и корисници комуналних услуга поступају супротно одредбама ове одлуке.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања решења. Поднета жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.
Општинско веће одлучује по жалби у року од 30 дана од њеног пријема. Решење Општинског већа
је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Неизвршење коначног решења надлежне инспекције утврђује се као прекршај.
Члан 106.
Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
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1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне
делатности и других правних и физичких лица;
2) саслуша и узима изјаве одговорних лица код вршилаца комуналних делатности и других правних и
физичких лица;
3) прегледа објекте, постојења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради
прикупљања неопходних података;
4) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на основу
закона;
5) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности;
6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне
који представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;
7) налажи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступи тим
инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење
корисника са комуналног система;
8) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или
кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или кривично
дело;
9) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
10) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;
11) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
12) забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
13) забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;
14) забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване
комуналне депоније;
15) забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван за то одређене локације;
16) забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока;
17) забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;
18) забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;
19) забрани решењем уништење зелених површина;
20) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у вези са
пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам дана о резултатима поступка
обавести подносиоца пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник, у складу са
законом.
Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом правном или
физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.
19. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 107.
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако врши комуналну
делатност без одобрења Скупштине општине и без закљученог уговора о поверавању послова.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај из претходног става и одговорно
лице правног лица и физичко лице.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и физичко лице које обавља привредну или другу
делатност (у даљем тексту: предузетник) новчаном казном од 75.000,00 динара.
Члан 108.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне делатности давалац услуга ако поступа супротно одредбама члана: 8, 10, 11, 14 став 4 и 5; члана 15 став 1; члана 16
став 3; члана 22, 33, 43, 46 став 3, 55 став 3; члана 56 став 5; члана 58, 59 став 2; члана 60 став 2; члана
63 став 2 и 3; члана 69, 74, 83, 96 став 2; члана 98 став 1 и члана 99.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 37.500,00 динара,
а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 12.500,00 динара.
Члан 109.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно
одредбама члана: 13, 14 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4; члана 16 став 1; члана 24 став 5; члана 26, 27 став 4;
члана 31 став 3 и 4; члана 34, 36, 38, 44 став 2, 45, 46 став 2, 48, 55 став 1 и 4; члана 57, 59 став 4, 63 став
1; члана 71, 76 став 1 и 2; члана 79, 85 став 3; члана 86 став 1 тачке 1, 2 и 3 и члана 98 став 3.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 37.500,00 динара.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице правног лица и физичко лице
новчаном казном од 12.500,00 динара.
За прекршај из члана 86 став 1 тачка 4 казниће се физичко лице новчаном казном од 12.500,00
динара.
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Члан 110.
За прекршај из члана 19 ове Одлуке казниће се вршилац комуналне делатности уколико врши
наплату комуналних услуга по ценама зa које није дата сагласност на начин прописан законом и овом
одлуком и то:
правно лице новчаном казном од 75.000,00 динара,
предузетник новчаном казном од 37.500,00 динара,
одговорно лице правног лица новчаном казном од 12.500,00 динара.

-

Члан 111.
За прекршај из члана 105 став 8 казниће се:
правно лице новчаном казном од 75.000,00 динара,
предузетник новчаном казном од 37.500,00 динара,
одговорно лице правног лица новчаном казном од 12.500,00 динара,
физичко лице новчаном казном од 12.500,00 динара.

20. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 112 .
За комуналне делатности које нису ближе разрађене овом одлуком биће донета посебна одлука.
Члан 113.
Општинско веће као надлежни орган, у име оснивача општине Кула, својим актом утврдиће
категорије корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, и обезбедити средства за ту
намену, у складу са законом.
Члан 114.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о обављању комуналних делатности („Сл.
лист општине Кула“ бр. 19/2014, 14/2016 и 32/2016).
Члан 115.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-352-52/2016
29. новембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

233.
На основу чланa 96, 97 и 98 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14 ) , члана 20 став 1 тачка 8, члана 40 став 1 тачка 14 и члана 105 став 2 Статута општине Кула пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној
29. новембра 2016. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и
поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин
обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања
од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
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Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима
уређивања.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање
и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре.
II. ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна
доприноса који врши Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент (у
даљем тексту надлежно одељење).
Обрачун доприноса садржи износ, начин плаћања и средство обезбеђења у случају плаћања на
рате. Обрачун се доставља oдељењу надлежном за издавање грађевинске дозволе и инвеститору.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако
што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Кула, објављена од стране
Републичког завода за статистику за територију општине Кула, помножи са укупном нето површином
објекта који је предмет градње, израженом у м², и са коефицијентом урбанистичке зоне и коефицијентом
намене објекта утврђеним овом одлуком, а у зависности од комуналне опремљености грађевинског
земљишта односно:
Цукупна = Цпросечна x Пнето x Kуз x Кн
Уколико за општину Кула нису објављени подаци о просечној цени станова, као полазна основа за
обрачун узима се просечна вредност свих објављених цена за општине и градове из исте групе
развијености, у складу са законом који уређује регионални развој.
Надлежно одељење прати промену статистичких података које објављује Републички завод за
статистику и примењује их одмах после њиховог објављивања.
Члан 5.
Грађевинско земљиште, потпуно комунално опремљено за грађење, је земљиште на коме је
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистри-бутивне
мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте
топлификације и гасификације које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне у
општини Кула и то:
РАДНЕ И ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
У Кули: блокови 1, 3, 18, 33, 34, 52, 53, 54, 58, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, и радне површине изван
грађевинског реона;
У Црвенки: блокови 4, 26, 52, 75, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, и део блокова 8, 9, 31, 40, 55, 58, 70,
73, 77;
У Новој Црвенки: део блока 15 и 16;
У Липару: део блокова Б и Х;
У Сивцу: блок 75, 77, 78, 81, 83, 121, 130 и део блока 80;
У Руском Крстуру: блок 23, 30, 31 и део блока 9 и радна зона предвиђена УП-ом за сточне фарме;
У Крушчићу: радни комплекс живинарске фарме.
Називи предметних блокова утврђени су у складу са нумерацијом блокова из урбанистичких
планова општине Кула.
Радне и пословне зоне чине и све радне површине ван граница грађевинског реона насељеног
места у општини Кула, а које су предвиђене урбанистичким планом, као и парцеле ван граница
грађевинског реона – пољопривредно земљиште, на којима ће се градити објекти на основу Закона о
пољопривредном зељмишту.
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следећи део насељених места Куле и Црвенке:
У Кули: Лењинова, С. Марковића, Ј. Крамера, од броја 1-15 и од броја 2-22, В. Влаховића од броја 1-8, М.
Тита од броја 73-123 и од броја 204-274, Трг ослобођења од броја 1-9 и од броја 2-20;
У Црвенки: М. Пијаде од броја 28-44 и од броја 47-65, укључујући Тржни центар, М. Тита од броја 88148 и од броја 89-161.
ПРВА ЗОНА обухвата следећи део насељених места Куле, Црвенке, Сивца и Руског Крстура:
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У Кули: С. Сремца од броја 1-29 и 2-22, И. Бајића од броја 1-39 и 2-28, М. Тита од броја 125-169 и 276-324,
И. Л. Рибара од броја 1-65, Ђ. Стругара од броја 1-9 и 2-20, Ј. Крамера од броја 15-31 и 24-40, Тржни
центар на потесу Канал ДТД.
У Црвенки: И. Милутиновића од броја 53-121 и 62-118, И.Л.Рибара од броја 91-141 и 100-160, Његошева од
броја 1-13 и 2-30, П. Драпшина од броја 1-21 и 2-22, И. Андрића од броја 1-21 и 2-24, М. Тита од Његошеве
до И. Андрића и од П. Драпшина до М. Горког.
У Сивцу: М. Тита од броја 122-232 и 151-272 и Беће Ђиласа.
У Руском Крстуру: М. Тита од броја 54-154 и 57-163, Русинска од броја 32-56 и 67-95.
ДРУГА ЗОНА
У Кули: М. Тита (сем делом обухваћеним екстра и првом зоном), И. Л. Рибара (сем делом обухваћеним
првом зоном), И. Бајића од броја 28 па надаље и од броја 39-57, Ђ. Стругара (сем делом обухваћеним
првом зоном), С. Ковачевића, Л. Костића, 29. новембра, С. Пенезића, Телечка и М. Горког;
У Црвенки: М. Тита од И. Андрића до В. Влаховића и од М. Горког до Лењинове;
У
У
У
У
У

ТРЕЋА ЗОНА
Кули: све остале улице које нису обухваћене екстра, првом, другом, радном и пословном зоном;
Црвенки: све остале улице које нису обухваћене екстра, првом, другом и радном и пословном зоном;
Сивцу и Р. Крстуру: све остале улице које нису обухваћене радном и пословном зоном и првом зоном;
Крушчићу и Липару: све улице које нису обухваћене радном и пословном зоном;
Новој Црвенки и Новој Кули: све улице у насељеном месту.

НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
1. СТАМБЕНА: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - пословним
објектима,
2. КОМЕРЦИЈАЛНА: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане,
мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле,
угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера
3. ЈАВНА: објекти намењени за јавно коришћење а који нису у јавној својини односно који су у другим
облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени
спортски и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште, комунални објекти,
пијаце, гараже, отворени паркинзи и други објекти) и објекти - простори традиционалних цркава и
традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник
РС", бр. 36/2006)
4. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ: гараже, оставе, летње кухиње, котларнице и сл.
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи
коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз)
Урбанистичка зона

Коефицијент

Екстра зона

0,05

Радна и пословна зона

0,05

Прва зона

0,04

Друга зона

0,032

Трећа зона

0,026

Коефицијент за намену (Кн)
Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
- Јавни
Верски
Остали објекти из члана 7 тачка 3
- Помоћни
За стамбене
За комерцијалне

Коефицијент
0,30
0,40
0,20
0,35
0,09
0,28
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Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта
приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент
комуналне опремљености је 1.
Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у
складу са чланом 4 ове одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат у складу са следећом табелом:
Недостајућа комунална инфраструктура
Приступни пут
Канализациона мрежа
Водоводна мрежа
Тротоар
Јавна расвета

Проценат
умањења
20%
15%
15%
5%
5%

Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може бити већи од 60% у
односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености који износи 1.
Члан 10.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се у поступку обједињене
процедуре, а на основу техничке документације - идејног пројекта, извода из пројекта за грађевинску
дозволу, пројекта за грађевинску дозволу , пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у
јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне
етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице,
оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности,
отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе, као и објекте производног
занатства, стакленике и пластенике, економске објекте: објекте за гајење животиња , пратеће објекте за
гајење домаћих животиња - испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за
складиштење осоке, објекти за складиштење сточне хране-сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви, објекте за складиштење
пољопривредних производа - амбари, кошеви, објекте за машине и возила, пушнице, сушионице који се
налазе на пољопривредном газдинству као и за мање економске објекте који су изграђени на парцелама
које се налазе у зони у којој је петежна намена становање.
За помоћне објекте (гараже, летње кухиње, оставе и сл.) који су у функцији стамбених објеката
изграђених на истој грађевинској парцели не плаћа се допринос за објекате површине 50 m2 или мање,
без обзира колико је помоћних објеката на парцели. За површину већу од 50 m2, без обзира колико је
помоћних објеката на парцели, плаћа се допринос на основу ове одлуке.
Члан 12.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је прописан
већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) намену објекта
за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 13.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор изгради
већу површину, обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, на основу којих ће се
сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, а који ће бити саставни део измењеног решења о
грађевинској дозволи.
Члан 14.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње
новог објекта на истој локацији али веће површине, плаћа допринос за уређивање грађевинског
земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и
објекта који се уклања.
Уколико се мења намена за коју је прописан већи износ доприноса у односу на намену објекта
који се уклања инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу намену објекта за коју је
прописан већи износ доприноса.
Легалност и површина објекта који се уклања из става 1 овог члана доказује се: изводом из
листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом надлежног одељења да је објекат
грађен у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико
наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу техничке
документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места.
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Члан 15.
Допринос за објекте који се граде на парцелама ван грађевинског реона - на пољопривредном
земљишту износи 40% од доприноса утврђеног овом одлуком за потпуно уређену парцелу, користећи
коефицијент за намену из табеле члана 8 ове одлуке и коефицијент за зону 0,05.
III. НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на
рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:
једнократно у целости са умањењем у износу од 30% или
у 36 месечних рата, уз усклађивање рата на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према
подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан
да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. Неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан
износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа
последње рате или
2. Успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у
корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката
чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од две
стамбене јединице, не достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата и то на износ преосталих недоспелих рата.

–
–

Члан 17.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у
целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до
подношења пријаве.
Одељење за финансије и привреду усклађује рате на месечном нивоу са индексом потрошачких
цена и заједно са надлежним одељењем прати плаћање и предузима све мере ради редовног плаћања
доприноса од стране инвеститора у складу са обрачуном из члана 4, став 1 ове одлуке.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској
администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
IV. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 18.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се
припремити, однoсно опремити и средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском
земљишту подноси надлежном одељењу предлог о финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта.
Инвеститор који жели да учествује у комуналном опремању неуређеног грађевинског земљишта
својим средствима може бити ослобођен плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта
максимално у износу од 60%.
Уз предлог о финансирању лице из става 2 овог члана доставља:
–
правоснажне локацијске услове
–
доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради објекат
–
копија плана за парцеле
–
предлог динамике и рокова изградње.
Члан 19.
Надлежно одељење, након разматрања предлога лица из става 2 члана 18 ове одлуке и
достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта
Елаборат из става 1 овог члана садржи:
податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
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обавезу општине да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
одређивање износа учешћа лица из става 1 овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.

Члан 20.
На основу елабората из члана 19 ове одлуке закључује се уговор о заједничком припремању,
односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2 члана 18 ове одлуке и председника
општине.
Уговор из става 1 овог члана садржи следеће:
податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
динамику и рок изградње;
обавезу општине да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и
рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
одређивање износа учешћа лица из става 1 овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта, власници бесправно изграђених објеката из
става 2 овог члана, могу платити у року од 36 месеци у складу са овом одлуком или једнократно у целости
у ком случају немају попуст.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП "Завод за изградњу" Кула о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта
у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула", бр. 10/2015).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-91/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

234.
На основу члана 99, 100, 101, 103 и 104. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20 став 1 тачка 8 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 105. став 2 Статута општине Кула – пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013) Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра 2016.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују поступак и начин отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта, на којем је уписано право јавне својине у корист општине Кула (у даљем тексту: грађевинско
земљиште), прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, размена грађевинског земљишта,
поступак претварања права закупа у право својине и раскид уговора о отуђењу и уговора о закупу
грађевинског земљишта.
Општина Кула се стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени
земљишта одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 2.
Oпштина Кула обезбеђује услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
обухвата: припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, уређивање
грађевинског земљишта, старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског
земљишта, као и обављање других послова у складу са законом и другим прописима.
Члан 3.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима.
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити или дати у закуп, ако није донет
плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине.
Изузетно, планиране површине јавне намене могу се дати у закуп, на одређено време, до
привођења планираној намени, под условима одређеним овом одлуком.
Члан 4.
Рок за привођење намени земљишта које се отуђује не може бити дужи од три године.
Грађевинско земљиште се отуђује, односно даје у закуп, по правилу, ради изградње објеката.
Рок привођења намени у трајању дужем од рока из става 1 овог члана одређује се у случају када
се ради о отуђењу ради изградње веома сложених објеката који се граде у више фаза.
II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 5.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено.
Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп и као неизграђено грађевинско
земљиште које није уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно подносилац захтева у
поступку давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, прихвати
прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, односно условима за непосредну
погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског
земљишта.
Члан 6.
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, спроводи се
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са
Законом и овом Одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима предвиђеним Законом о планирању и изградњи.
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, спроводи
Општинска управа Кула - одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове.
1. ЈАВНИ ОГЛАС
Члан 7.
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда јавним
огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси Општинско веће општине Кула.
Члан 8.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења или
давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија за спровођење
поступка располагања грађевинским земљиштем ( у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом
Одлуком.
Комисију из претходног става именује Општинско веће општине Кула на период од једне године.
Комисија има: председника, заменика председника, два члана и њихове заменике.
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Комисија се састаје по потреби, а одлуке се доносе већином гласова.
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом Комисија
води записник.
Члан 9.
Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског
земљишта објављује се у средствима јавног информисања ( у дневном листу који се дистрибуира на
целој територији Републике Србије) и на огласној табли и званичном сајту општине Кула, најмање 30 дана
пре дана одржавања јавног надметања.
Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за давање у закуп грађевинског
земљишта објављује се у средствима јавног информисања у листу који се дистрибуира на територији
општине Кула и на огласној табли и званичном сајту општине Кула, најмање 30 дана пре дана одржавања
јавног надметања.
Члан 10.
Јавни оглас о јавном надметању за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта
садржи нарочито:
1. основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења, односно закупа (локација,
површина и др.),
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити
(намена објекта, правила грађења, индекс заузетости, индекс изграђености, спратност и висина објекта,
површина објекта у м2 и друго),
3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално неопремљеногнеуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које
је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиштем односно закупац,
4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато
у закуп, у складу са чланом 88 Закона,
5. почетну цену за отуђење грађевинско земљиште, односно почетни износ закупнине,
6. рок трајања закупа,
7. рок, начин и динамику плаћања цене односно закупнине,
8. услове за учешће у јавном надметању, обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити
уз пријаву,
9. рок за подношење пријава,
10. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у јавном надметању, као и начин и рок
враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију у закуп, односно у својину,
11. време и место одржавања јавног надметања,
12. упозорење да учесник који понуди највећу цену односно највиши износ закупнине на јавном
надметању, одустане од понуде, или не приступи закључењу уговора о закупу, односно отуђењу у
роковима предвиђеним овом одлуком, губи право на повраћај уплаћеног гарантног износа-депозита,
13. рок привођења грађевинског земљишта намени,
14. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног
надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве бити одбачене.
Члан 11.
Гарантни износ-депозит који се уплаћује као услов за учешће у јавном надметању утврђује се у
висини од 20% од почетне цене за отуђење грађевинског земљишта, односно почетног износа закупнине.
Члан 12.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на
повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.
Члан 13.
Уплаћени гарантни износ-депозит се не враћа учеснику јавног надметања:
1. ако буде проглашен за најповољнијег понуђача, а одустане од своје понуде,
2. ако након доношења Одлуке о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта не закључи
уговор и не уплати купопродајну цену, односно закупнину у прописаном року,
3. ако му је изречена мера удаљења са јавног надметања.
Члан 14.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са
видљивом назнаком на коју се катастарску парцелу односи и ко је подносилац пријаве. Пријава се
доставља Комисији у року, на месту и до часа одређеног у јавном огласу.

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 15.
Пријава правног лица и предузетника мора да садржи:
назив односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ,
извод из регистра привредних субјеката надлежног органа,
потврду о пореском иднетификационом броју,
уредно овлашћење за заступање,
мора бити потписана од стране овлашћеног органа и оверена печатом,
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6. доказ о уплати гарантног износа-депозита,
7. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
Пријава физичког лица мора да садржи:
име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана,
фотокопија личне карте,
мора бити потписана,
доказ о уплати гарантног износа-депозита,
изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
Пријаве из става 1 и 2 овог члана су неисправне, ако не садрже све податке и уредна документа
из јавног огласа.
Члан 16.
Рок за подношење пријава за учествовање у поступку јавног надметања не може бити краћи од 30
дана од дана јавног оглашавања.
Пријаву не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове породице.
1.
2.
3.
4.
5.

2. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Члан 17.
Поступак јавног надметања је јаван и истом, сем понуђача, могу да присуствују сва
заинтересована лица.
Члан 18.
Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском земљишту катастарској парцели која се отуђује или даје у закуп, и саопштава почетни износ цене, односно
закупнине.
Председник комисије констатује колико је пријава примљено, ко су подносиоци пријаве, ко је од
подносилаца пријава присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања и које су пријаве
неблаговремене.
Председник комисије затим по редоследу приспећа јавно отвара пријаве. Председник комисије
констатује које исправе су достављене уз пријаву.
Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, односно
лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у
поступку јавног надметања.
Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне пријаве одбацују.
Члан 19.
Уколико подносилац благовремене и исправне пријаве не приступи јавном надметању сматраће
се да је одустао од пријаве.
Члан 20.
Председник комисије објављује почетак јавног надметања и пита учеснике јавног надметања ко
нуди почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине.
Уколико је било лица која су понудила почетну цену, председник комисије пита учеснике
лицитације да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника који
нуди већи износ од последње понуде .
Кад на трећи позив председника комисије нико од присутних учесника не понуди већу цену
грађевинског земљишта односно већи износ закупнине од последње понуде, Комисија објављује
најповољнију понуду - највећу постигнуту цену, односно највиши износ закупнине,
проглашава
најповољнијег понуђача и констатује да је јавно надметање за ту катстарску парцелу завршено.
Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметно земљиште завршено,
односно јавно надметање се проглашава неуспело и у случају кад после његовог трећег позива нико од
учесника не понуди почетну цену грађевинског земљишта ни почетни износ закупнине.
Након објављивања завршетка јавног надметања не могу се подносити накнадне понуде.
Члан 21.
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само један
учесник.
Уколико у поступку јавног надметања за предметно грађевинско земљиште учествује само један
учесник, односно његов овлашћени заступник, председник Комисије позива то лице да прихвати почетну
цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине, и уколико прихвати надметање се
завршава.
Почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине се утврђује као
најповољнији износ.
Члан 22.
Уколико јавно надметање не успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока од
најмање 30 дана од дана неуспелог јавног надметања.
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2.1. Одржавање реда
Члан 23.
Комисија је дужна да обезбеди једнак третман за све учеснике јавног надметања и одговорна је
за поштовање правила поступка јавног надметања утврђеног овом Одлуком, као и за одржавање реда и
дисциплине током јавног надметања.
У случају ометање тока јавног надметања председник Комисије опомиње и упозорава, учеснике
јавног надметања и друга лица, о мерама које ће се употребити, ако се сметање настави.
Ако учесник из претходног става овог члана и после опомене нарушава ред и дисциплину,
председник Комисије му изриче меру удаљења из просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и
удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 5 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када ће се
поступак наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, уносе
се у записник.
2.2. Записник о јавном надметању
Члан 24.
Комисија о почетку, току и завршетку поступка јавног надметања води записник.
Записник о јавном надметању садржи:
1. место, датум и време почетка јавног надметања,
2.податке о грађевинском земљишту-парцели која је предмет надметања,
3. име и презиме председника, чланова Комисије и записничара,
4. почетну цену за отуђење, односно закупнине,
5. списак примљених пријава,
6. листу евидентираних и присутних учесника јавног надметања,
7. износ највеће цене, односно највиши износ закупнине и име учесника са највећом ценом, односно
највишим износом закупнине,
8. изречене мере према учесницима надметања и присутним лицима,
9. евентуалне примедбе учесника надметања,
10. потписе председника, чланова Комисије, записничара, као и потписе свих учесника надметања,
11. остале податке од значаја за рад комисије.
Ако неко од учесника јавног надметања одбије да потпише записник, то се уноси у записник
заједно са разлогом одбијања.
2.3. Извештај Комисије
Члан 25.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.
Извештај и записник из претходног члана Комисија доставља Општинском већу општине Кула
путем одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско працвне послове.
Члан 26.
Општинско веће општине Кула на основу извештаја и записника Комисије, утврђује да ли је
поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком.
Ако Општинско веће општине Кула утврди неправилност у спровођењу поступка, може одлучити
да се поступак понови у целости или за поједине катастарске парцеле, или само отклонити те
неправилности.
Члан 27.
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће
општине Кула предлаже Скупштини општине Кула доношење одлуке о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта учеснику чија је понуда најповољнија.
3. ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
Члан 28.
Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта
садржи нарочито:
1. основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења, односно закупа (локација,
површина и др.),
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити
(намена, спратност, површина објекта у м2 и друго),
3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално неопремљеногнеуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које
је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиштем односно закупац,
4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато
у закуп, у складу са чланом 88 Закона,
5. почетну цену за отуђење грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,
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6. рок трајања закупа
7. рок, начин и динамику плаћања цене односно закупнине,
8. услове за учешће у поступку прикупљања понуда, податке о поступку за подношење понуде, обавезан
садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву,
9. рок за подношење пријава,
10. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у поступку прикупљања понуда, као и
начин и рок враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију у закуп, односно у
својину,
11. време и место отварања писаних понуда,
12. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате понуде, односно
ако не приступи закључењу уговора о закупу, односно отуђењу у роковима предвиђеним овом Одлуком
губи право на повраћај гарантног износа-депозита,
13. рок привођења грађевинског земљишта намени,
14. одредбу да подносиоци неблаговремене и неисправне пријаве неће моћи да учествују у поступку
прикупљања понуда, односно да ће неблаговремене и неисправне пријаве бити одбачене.
Члан 29.
Одредбе члана 11, 12 и 13. ове Одлуке, које се односе на гарантни износ-депозит сходно се
примењују и у поступку прикупљања понуда јавним огласом.
Члан 30.
Рок за подношење понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.
Понуду не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове породице.
Члан 31.
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком за које се грађевинско
земљиште, односно катастарску парцелу односи.
Неблаговремене и неисправне понуде биће одбачене.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена након рока одређеном у јавном огласу за
прикупљање понуда.
Неисправна је понуда: понуда која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју
се парцелу односи, понуда која не садржи податке и уредна документа из јавног огласа и понуда у којој
понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине није у складу са одредбама
члана 34. ове одлуке.
Члан 32.
Понуда физичког лица садржи:
1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи,
2. име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис
3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за комунално
опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се ради о грађевинском
земљишту које није комунално опремљено за грађење),
4. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту,
5. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита,
6. висину цене за отуђење, односно висину закупнине за предметну парцелу.
Члан 33.
Понуда правног лица садржи:
1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи,
2. назив, матични број и ПИБ,
3. име и презиме директора/овлашћеног лица за заступање и његов потпис,
4. извод из Агенције за привредне регистре,
5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име
правног лица,
6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању
услова за комунално опремање, односно уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу,
уколико се ради о грађевинском земљишту које није комунално опремљено за грађење),
7. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту,
8. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита,
9. висину цене за отуђење, односно висину закупнине за предметну парцелу.
Члан 34.
Понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине мора бити у
динарском износу који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу.
Најповољнија понуда је она понуда која уз испуњење услов из јавног огласа садржи и највиши
понуђени износ цене, односно закупнине грађевинског земљишта.
Члан 35.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела једна
благовремена и исправна понуда.
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3.1.Јавно отварање понуда
Члан 36.
Поступак отварања писаних понуда спроводи се на месту, у дан и у време одређено у јавном
огласу.
О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник.
Члан 37.
Поступак отварања писаних понуда води председник Комисије.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник података о месту и времену
јавног отварања, података о присутности чланова комисије, података о грађевинском земљишту које је
предмет отуђења односно давања у закуп, броју парцеле и катастарској општини и о почетној цени.
Председник Комисије констатује колико је писаних понуда примљено и које су писане понуде
неблаговремене. Неблаговремене понуде се одвајају, не отварају се и не разматрају, што се записнички
констатује.
Потом председник Комисије, или лице које он одреди, отвара писане понуде по редоследу
приспећа и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега председник комисије јавно сопштава
и диктира у записник податке о понуђачима, име и презиме, односно назив и седиште понуђача, односно
лица са овлашћењима да учествују у поступку и других присутних лица и садржину понуде
Понуде за које се утврди да су неисправне посебно се констатују у записнику.
Катастарске парцеле за које се утврди да није пристигла ни једна понуда, посебно се констатују
на записник.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих
понуда.
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, присуствовати сва
заинтересована лица.
Члан 38.
Уколико два или више понуђача понуде исти највиши понуђени износ за исту катастарску
парцелу, а испуњавају услове јавног огласа, комисија ће записнички одредити време од 24 сата, у ком
времену ће понуђачи да понуде писаним путем у затвореној коверти нови износ за те катастарске
парцеле, који мора бити исти или већи од првобитно понуђеног износа, односно да дају нове писане
понуде, а које ће Комисија, уз присуствовање понуђача, отворити, оценити, саопштити и потом
предложити најповољнијег понуђача.
Члан 39.
Одредбе члана 23 ове одлуке, које се односе на одржавање реда и члана 24. ове одлуке које се
односе на записник о јавном надметању, сходно се примењују и у поступку отуђења, односно давања у
закуп грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним огласом.
3.2. Извештај Комисије
Члан 40.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда.
Извештај и записник Комисија доставља Општинском већу општине Кула.
Члан 41.
Општинско веће општине Кула на основу извештаја и записника Комисије, утврђује да ли је
поступак у складу са законом и овом Одлуком.
Ако Општинско веће општине Кула утврди неправилност у спровођењу поступка, може одлучити
да се поступак понови у целости или за поједине катастарске парцеле, или сам отклонити те
неправилности.
Члан 42.
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће
општине Кула предлаже Скупштини општине Кула доношење одлуке о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта учеснику чија је понуда најповољнија.
4. ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ И
ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 43.
Одлуку о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини доноси Скупштина
општине Кула и она се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања
понуда.
Члан 44.
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта садржи:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује,
2. податке о катастарској парцели,
3. податке о намени и величини будућег објекта,
4. износ цене и рок плаћања,
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5. рок привођења грађевинског земљишта намени, уколико се грађевинско земљиште отуђује ради
изградње,
6. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да закључи уговор о отуђењу са општином Кула, у
року од 30 дана од дана доношења одлуке.
Члан 45.
Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта садржи:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује,
2. податке о катастарској парцели,
3. податке о намени и величини будућег објекта,
4. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине,
5. рок трајања закупа,
6. рок привођења грађевинског земљишта намени, уколико се грађевинско земљиште даје у закуп ради
изградње,
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана доношења
одлуке, закључи уговор о закупу са општином Кула.
5. ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 46.
Поступак непосредне погодбе спроводи
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе Кула, по захтеву заинтересованог лица.
По пријему захтева одељење прибавља од надлежног органа за послове процене тржишне
вредности непокретности податаке о тржишној вредности грађевинског земљишта по метру квадратном,
које потом доставља подносиоцу захтева на изјашњење.
Подносилац захтева је дужан, у року од 8 дана од дана пријема процене и услова, да достави
писану изјаву да исте прихвата и да се изјасни о начину плаћања уколико се грађевинско земљиште даје у
закуп. У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или не прихвати услове сматраће
се да је одустао од поднетог захтева.
Комисија цени основаност захтева и извештај доставља Општинском већу општине Кула које
доставља Скупштини општине одговарајући предлог за отуђење, односно давање у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом.
Након разматрања предлога из претходног става овог члана, Скупштина општине Кула доноси
одлуку о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом.
Члан 47.
Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом
у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација,
органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини,
2. исправке граница суседних катастарских парцела,
3. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи,
4. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 10. Закона, по цени која је мања од
тржишне цене, или отуђења грађевинског земљишта без накнаде, уз претходно прибављену сагласност
Владе, ако се ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој,
5. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 12. Закона, по цени која је мања од
тржишне цене, или отуђења без накнаде, када се ради о:
- испуњавању уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу Закона, по основу уговора у коме је
Република Србија једна од уговорних страна,
- када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију,
- када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини,
6. давања у закуп грађевинског земљишта, ради изградње објекта за који се издаје привремена
грађевинска дозвола у складу са чланом 147 Закона о планирању и изградњи,
7. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације,
у складу с прописима о експропријацији,
8. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у
складу са посебним законом,
9. размене грађевинског земљишта
Члан 48.
Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у
складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, односно уносити као
оснивачки улог у привредна друштва, општина Кула, као власник грађевинског земљишта у јавној
својини, може са физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или
више објеката.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се уносити као оснивачки улог у јавно
предузеће.
Влада Републике Србије прописује начин и услове за улагање из става 1 и 2 овог члана.
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6. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 49.
Грађевинско земљиште на којем је уписано право јавне својине општине Кула, а које је
планирано за површине јавне намене, даје се у закуп на одређено време до његовог привођења намени,
а најдуже до 5 година, за постављање мањих монтажних објеката, изузев летњих башти.
Грађевинско земљиште из става 1 овог члана даје се у закуп јавним надметањем или
прикупљањем понуда јавним огласом, сходном применом одредаба ове одлуке.
По спроведеном поступку јавног надметања, одлуку о давању у закуп грађевинског земљишта из
става 1 овог члана доноси Скупштина општине Кула, која се доставља свим учесницима у поступку јавног
надметања, односно прикупљања понуда.
Члан 50.
Лице коме се даје у закуп на одређено време грађевинско земљиште из члана 50. ове одлуке
обавезно је пре потписивања уговора доставити Одељењу за урбанизам комунално стамбене и имовинско
правне послове пројекат за изградњу привременог објекта и пројекат рушења тог објекта са предрачуном
трошкова рушења и потврдом о депонованим средствима на рачун општине, а у висини предрачуна
трошкова рушења из одобреног пројекта.
Обавезе лица из става 1 овог члана морају бити садржане у јавном огласу.
Ако власник објекта изграђеног на грађевинском земљишту из члана 49. ове одлуке у
уговореном року уклони објекат и доведе земљиште у првобитно стање, депонована средства из
претходног става му се враћају у целини.
Члан 51.
Закуп на одређено време се може продужити, у складу са програмом давања у закуп
грађевинског земљишта на одређено време из члана 49 ове одлуке, с тим да лице коме се закуп
продужава, плати почетни износ закупнине и у том случају се објекат не руши.
7. СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ИЛИ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 52.
У случају да лице коме је отуђено, односно коме је дато у закуп грађевинско земљиште
одустане од куповине, односно закупа, после доношења одлуке о отуђењу, односно давању у закуп, а пре
закључења уговора о отуђењу, односно давању у закуп, Скупштина општине Кула, на предлог Општинског
већа општине доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о отуђењу, односно давању у закуп
грађевинског земљишта.
У случају да лице коме је отуђено, односно дато у закуп грађевинско земљиште не приступи
закључењу уговора о отуђењу, односно давању у закуп, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о о
отуђењу, односно давању у закуп, Скупштина општине доноси одлуку као у ставу 1 овог члана.
Лица из става 1 и 2 овог члана немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о
јавном надметању, односно прикупљању понуда.
8. УГОВОР О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 53.
Општина Кула, као власник грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско
земљиште отуђује закључују уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења одлуке из члана 43 ове одлуке.
Уговор из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине или
друго лице по његовом овлашћењу.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавну својину закључује се по претходно
прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва Кула.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели,
2. опис и ближе податке о намени и величини објекта који ће се градити,
3. висину цене,
4. рок и начин плаћања цене,
5. посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени уколико се грађевинско земљиште
отуђује ради изградње,
7. начин и обезбеђивање потраживања општине Кула и начин усклађивања рате уколико се купопродајна
цена плаћа на рате
8. права и обавезе у случају неизвршења обавезе
9. начин решавања спорова,
10. услове, начин и поступак за измену и раскид уговора,
11. одредбу да лице коме се отуђује грађевинско земљиште по измирењу цене стиче право на упис
својине на грађевинском земљишту у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима,
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12. друга права и обавезе
Трошкове овере уговора о отуђењу, уписа у јавне књиге за вођење евиденције о непокретностима
и правима на њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, сноси лице коме је
отуђено грађевинско земљиште.
Члан 54.
Општина Кула као власник грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско
земљиште даје у закуп закључују уговор о давању у закуп грађевинског земљишта у року од 30 дана од
дана доношења одлуке из члана 43 ове одлуке.
Уговор из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине или
друго лице по његовом овлашћењу.
Члан 55.
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели,
2. опис и ближе податке о намени и величини будућег објекта,
3. висина закупнине,
4 рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање закупнине на више рата, уговор
садржи и начин усклађивања висине закупа са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према
објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике,
5. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате,
6. рок трајања закупа,
7. рок и начин плаћања доприноса за уређивање земљишта,
8. посебне услове за уређивање ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште,
9. рок у коме земљиште мора да се приведе намени,
10. права и обавезе у случају неизвршења обавеза,
11. начин решавања спорова,
12. поступак и услове за измену уговора,
13. услови под којима се закупцу предметно земљиште може дати у својину.
Право закупа грађевинског земљишта се уписује у јавној књизи о евиденцији непокретности и
правима на њима.
Трошкове овере уговора о закупу, уписа у јавне књиге за вођење евиденције о непокретностима и
правима на њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, падају на терет закупца.
Члан 56.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је
грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп супротно одредбама овог закона, те да му је на тај начин
повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од
сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.
9. ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 57.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима, у складу са законом и
овом одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини која је
нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у случајевима прописаним
законом и уредбама Владе Републике Србије.
Почетни износ цене за отуђење, односно почетни износ закупнине за давање у закуп
грађевинског земљишта, утврђује се у висини тржишне вредности по метру квадратном грађевинског
земљишта према процени органа за послове процене тржишне вредности непокретности. Овако утврђени
почетни износ може да се увећа за износ средстава које је општина уложила у грађевинско земљиште,
осим у случају из члана 47.став 1 тачке 5 и 6.ове одлуке.
За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена, односно за давање у закуп
плаћа се закупнина, која се утврди у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним
огласом и иста се не може накнадно умањивати.
Под умањењем највишег износа закупнине, не сматра се попуст који одобрава власник
грађевинског земљишта за једнократно плаћање закупнине.
Члан 58.
Почетни износ закупнине одређује се као 1,5% почетне вредности за отуђење грађевинског
земљишта за сваку годину закупа.
Члан 59.
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило грађевинско земљиште у својину
дужно је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора
о отуђењу.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, закупнину може платити у целости у року од 15
дана од дана закључења уговора о закупу или у ратама и то прва рата у износу од 25% у року од 15 дана од
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дана закључења уговора, а преостали износ у највише 36 месечних рата које се усклађују са растом цена
на мало у Републици Србији.
Изузетно, ако је власник бесправно саграђеног објекта за породично становање прибавио
грађевинско земљиште у својину непосредном погодбом, цену грађевинског земљишта може платити у
ратама и то: прва рата у износу од 5% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у
највише 36 месечних рата које се усклађују са растом цена на мало у Републици Србији.
За вишепородично стамбене, стамбено-пословне и пословно-стамбене бесправно изграђене
објекте утврђена цена се може платити у ратама и то: прва рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана
закључења уговора, а преостали износ у највише 36 месечних рата које се усклађују са растом цена на
мало у Републици Србији.
Члан 60.
Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени нижој од тржишне, односно без
накнаде, непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно прибављена сагласност
Владе Републике Србије у складу са Законом.
9.1.Средства обезбеђења плаћања
Члан 61.
Ради обезбеђивања плаћања закупнине на начин утврђен у члану 59 ове одлуке закупац који је
правно лице је дужан да достави једно од средстава обезбеђивања и то: неопозиву банкарску гаранцију
"без приговора" и наплативу "на први позив" на износ неуплаћених закупнина, односно хипотека првог
реда над непокретности у својини закупца чија је тржишна вредност једнака или већа у односу на
тржишну вредност грађевинског земљишта које је предмет закупа, у корист општине Кула.
Поред једног од средстава обезбеђења из претходног става закупац је обавезан да достави и
следеће оверене копије: Решење о упису у Регистар привредних субјеката, потписе лица овлашћених за
заступање оверених од стране суда, овлашћење о разврставању – извод из регистра Републичког завода
за статистику и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун који правно
лице има.
Општина Кула је обавезан да закупцу изда потврду о пријему уредне и комплетне документације.
Ради обезбеђивања плаћања закупнине из члана 59. ове одлуке, закупац који је физичко лице
или предузетник је дужан да достави средство обезбеђења и то хипотека првог реда над непокретности у
својини закупца чија је тржишна вредност једнака или већа у односу на тржишну вредност грађевинског
земљишта које је предмет закупа, у корист општине Кула.
10. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 62.
Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен или се
гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом
у складу са законом, закуподавац ће, на захтев закупца или новог власника објекта, изменити уговор о
закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно
дела објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се:
- уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ којим се стиче
право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом,
- потврда пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или потврдом пореске управе о
ослобађању од пореске обавезе, односно правноснажно решење о наслеђивању,
- изјава новог власника објекта да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу.
Члан 63.
Захтев из претходног члана подноси се Комисији општине Кула која цени основаност захтева.
Записник комисије доставља се Општинском већу општине које, ако утврди да је поступак измене уговора
о закупу спроведен у складу са законом и овом одлуком, сачињава посебан извештај са одговарајућим
предлогом, који се уз сву документацију, доставља Скупштини општине.
Након разматрања извештаја из става 1 овог члана, Скупштина општине Кула доноси одлуку којом
се мења закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови закупац.
На основу одлуке из става 2 овог члана, општина Кула, као закуподавац, закључује са новим
власником објекта уговор о измени уговора о закупу, који по потписивању представља основ за промену
уписа закупца у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.Права и обавезе за новог
закупца настају даном уписа права закупа у јавну књигу о непокретности и правима на њима.
10.1. Раскид уговора о отуђењу и уговора о закупу
грађевинског земљишта
Члан 64.
Уговор о отуђењу се раскида :
1. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено одустане од изградње на грађевинском земљишту
које му је отуђено,
2. у случају неиспуњења, односно неизвршења уговорних обавеза,
3. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено не плати цену у року из члана 60 ове одлуке,
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4. ако лице коме је грађевинско земљиште отуђено не приведе грађевинско земљиште планираној намени
у уговореним року и
5. у другим случајевима, у складу са законом.

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 65.
Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока:
ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп,
ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње, већ за друге намене,
ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате,
ако закупац не приведе грађевинско земљиште планираној намени у уговореним року и
у другим случајевима, у складу са законом.

Члан 66.
Предлог за раскид уговора из члана 64 и 65 ове одлуке могу поднети закупац, лице коме је
отуђено грађевинско земљиште и општински правобранилац.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове по пријему предлога за
раскид уговора, цени основаност истог и доставља Скупштини општине документацију са одговарајућим
предлогом за раскид уговора.
Скупштина општине доноси одлуку којом се ставља ван снаге одлука о отуђењу грађевинског
земљишта, односно одлука о давању грађевинског земљишта у закуп.
На основу одлуке из претходног става председник општине и лице коме је грађевинско земљиште
отуђено, односно председник општине и закупац, закључују споразумни раскид уговора о отуђењу,
односно закупу, у року од 15 дана од дана достављања одлуке лицу коме је грађевинско земљиште
отуђено, односно издато у закуп.
У случају да се не може закључити споразумни раскид уговора о закупу, односно уговора о
отуђењу у року из претходног става, закупцу, односно лицу коме је грађевинско земљиште отуђено,
отказује се уговор о отуђењу, односно закупу, у складу са законом којим се регулишу облигациони
односи.
Члан 67.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, односно закупац са којим је раскинут уговор о
закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права својине, односно брисање права закупа, у
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско земљиште у првобитно
стање, да уклони лица, ствари и објекте са земљишта, као и да надокнади евентуално насталу штету.
Уколико лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, испуни обавезе из претходног става овог
члана, исти има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, умањеног за депозит.
О повраћају средстава из става 2 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује лице са
којим је раскинут уговор о отуђењу и председник општине.
Уколико закупац са којим је раскинут уговор о закупу, испуни обавезе из става 1 овог члана,
исти има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, умањеног за сразмерни део износа
закупнине за период коришћења грађевинског земљишта у закупу.
О повраћају средстава из става 4 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује закупац
са којим је раскинут уговор о закупу и председник општине Кула.
11. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ
Члан 68.
Власницима објеката изграђеним на грађевинском земљишту у јавној својини за које је закључен
уговор о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о
планирању и изградњи, утврђује се право својине на грађевинском земљишту, без накнаде, ако је у
целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу, и то по захтеву закупцавласника објекта или дела објекта.
Уз захтев за упис права својине по основу претварања права закупа у право својине закупацвласник објекта или дела објекта подноси:
1. извод из јавне књиге у којој се уписују права на непокретности којом се доказује власништво над
објектом или делом објекта на грађевинском земљишту у јавној својини,
2. уговор о закупу ради изградње,
3. потврда општине Кула да је у целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о
закупу,
Одредба става 1 овог члана не примењује се на лица из члана 102 став 9 Закона о планирању и
изградњи.
Члан 69.
Закупцима на грађевинском земљишту у јавној својини за које је закључен уговор о закупу ради
изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању и
изградњи, по захтеву закупца, утврђује се право својине на грађевинском земљишту, без накнаде, ако је у
целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу, осим ако закуподавац у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона покрене судски поступак за раскид уговора о закупу,
и тај се спор правноснажно оконча у његову корист.
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Уз захтев за упис права својине по основу претварања права закупа у право својине закупац
подноси:
1. извод из јавне књиге у којој се уписују права на непокретности којом се доказује власништво над
објектом или делом објекта на грађевинском земљишту у јавној својини
2. уговор о закупу ради изградње,
3. потврда општине Кула да је у целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о
закупу,
Члан 70.
Упис права својине у корист лица из члана 68 и 69. ове одлуке, врши орган надлежан за послове
вођења евиденције непокретности и правима на њима, по захтеву тих лица.
III. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
1. Поступак прибављања грађевинског земљишта
у јавну својину
Члан 71.
Грађевинско земљиште прибавља се у јавну својину општине Кула у поступку јавног надметања,
односно прикупљањем писмених понуда.
Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину општине
Кула је тржишна вредност грађевинског земљишта по метру квадратном.
Процену тржишне вредности грађевинског земљишта врши порески, односно други надлежни
орган за послове процене тржишне вредности непокретности.
Члан 72.
Изузетно од члана 71 ове одлуке, грађевинско земљиште се може прибавити непосредном
погодбом, али не изнад процењене тржишне вредности грађевинског земљишта од стране надлежног
органа, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у јавну својину општине по својим
карактеристикама једина одговара потребама, с тим да предлог акта , односно акт о оваквог располагању
саржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања и разлоге због којих се
прибављање не би могло спровести јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
2. случај када се ради о међусобном располагању између носиоца права јавне својине,
Члан 73.
Након што Скупштина општине донесе Одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну
својину општине Кула, председник општине формира Комисију и објављује оглас о спровођењу поступка
јавног надметања или прикупљања понуда за прибављање грађевинског земљишта у јавну својину
општине Кула.
Јавни оглас из претходног става овог члана објављује се у средствима јавног информисања ( у
дневном листу који се дистрибуира на територији општине Кула и на огласној табли и званичном сајту
општине Кула, најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања.
Оглас обавезно садржи:
1. назив органа за чије потребе се грађевинско земљиште прибавља (назив купца),
2. ближе податке о грађевинском земљишту које се прибавља у јавну својину
3. ближе услове за прибављање грађевинског земљишта (у погледу рокова плаћања, увођења у посед и
др.),
4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, односно понуде за
учествовавње у поступку прикупљања писмених понуда, да уз пријаву, односно понуду достави доказ о
праву својине на грађевинском земљишту која је уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности и
правима на њима,
5. обавезу власника грађевинског земљишта да достави изјаву да на грађевинском земљишту које се нуди
не постоје права трећих лица, да није оптерећено теретима, да није под спором нити забраном
располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном
издржавању и да не постоје сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на
грађевинском земљишту које се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о
свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и да сноси сву одговорност за евентуалне
правне недостатке,
6. обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да достави доказ да су измирени сви трошкови
коришћења непокретности која се нуди,
7. критеријум за избор најповољнијег понуђача.
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде
9. рок за подношење пријаве, односно понуде
10.место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда
11. обавештење да подносиоци неблеговремене и неисправне пријаве, односно понуде неће моћи да
учествују у јавном надметањум, односно прикупљању понуда, односно да ће бити одбаћене.
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Члан 74.
Пријава, односно понуда се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се
оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора
бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду прилаже се извод из регистра
привредних субјеката надлежног органа и потврда о ПИБ-у.
Пуномоћје за заступање правног лица мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне
карте, матични број и број телефона, мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник он
доставља и извод из регистра надлежног органа и потврду о ПИБ-у.
Члан 75.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину спроводи Комисија из члана 8. ове одлуке,
која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег
понуђача и доставља га Општинском већу општине Кула.
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће
општине Кула предлаже Скупштини општине Кула доношење одлуке о прибављању грађевинског
земљишта учеснику чија је понуда најповољнија.
Скупштина општине Кула доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину
општине Кула и исту доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања
понуда.
Члан 76.
Власник грађевинског земљишта и општина Кула закључују уговор о прибављању грађевинског
земљишта у јавну својину, у року од 30 дана од дана доношења одлуке из претходног става овог члана,
који у име општине закључује председник општине или друго лице по његовом овлашћењу.
Члан 77.
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површина
јавне намене, може се, осим у поступку прописаним законом којим се уређује експропријација, спровести
и споразумом са власником грађевинског земљишта.
Скупштина општине, на предлог Комисије и Општинског већа општине Кула доноси одлуку о
прибављању непокретности у јавну својину за потребе уређења површина јавне намене, по цени која не
може бити изнад процењене тржишне вредности грађевинског земљишта.
На основу одлуке из става 2 овог члана, власник грађевинског земљишта и општина Кула
закључују споразум о прибављању грађевинског земљишта.
Споразум из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине
или друго лице по његовом овлашћењу.
Споразум о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину садржи нарочито: податке о
катастарској парцели, висину цене, ближе услове за прибављање грађевинског земљишта, рок и начин
плаћања цене, увођење у посед и сл.
2. Размена грађевинског земљишта
Члан 78.
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се и размена непокретности.
Размена грађевинског земљишта између општине Кула и других носиоца права својине на
грађевинском земљишту врши се изузетно, непосредном погодбом, под следећим условима:
1. ако је таква размена у интересу општине Кула, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи или бољи
услови за ефикасно вршење њених права и дужности,
2. ако се грађевинско земљиште размењује под тржишним условима,
3. ако се, у случају кад је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа од тржишне
вредности грађевинског земљишта која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори доплата
разлике у новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора о размени.
Члан 79.
Предлог за размену грађевинског земљишта подноси се Одељењу за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове општине Кула.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове општине Кула цени
оправданост и целисходност размене и доставља Скупштини општине образложен предлог за размену
грађевинског земљишта из којег се може утврдити постојање околности из члана 78 ове одлуке.
На основу одлуке из претходног става закључује се уговор о размени грађевинског земљишта
који у име општине Кула закључује председник општине или друго лице по његовом овлашћењу.
Члан 80.
Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно
прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва Кула.
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о отуђењу и давању у закуп и
прибављању грађевинског земљишта ("Службени лист општине Кула", бр.10/2015).
Члан 82.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-463-92/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

235.
На основу члана 69 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 67 Закона о екпропријацији ("Сл. гласник РС",бр.53/95, "Сл. лист СРЈ", бр.
16/2001-Одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009 и 55/2013-одлука УС) и члана 20. и 40 Статута општине
Кула ("Сл. лист општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра
2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза и постављања објеката на
површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Кула
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се услови и начин конституисања службености пролаза и постављања
објеката, висина накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и
непокретностима у јавној својини општине Кула (у даљем тексту: послужно добро), случајеви када се
накнада не плаћа и друга питања везана за конституисање службености.
Члан 2.
Под површинама јавне намене подразумевају се: паркови, тргови, зелене површине, паркинг
простори и сво остало грађевинско и друго земљиште којим општина Кула располаже, управља, или има
право својине.
Члан 3.
По захтевима за успостављање права службености на површинама и непокретностима из члана 1.
ове одлуке у име општине Кула, као власника послужног добра, решење доноси Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Кула, у складу са овом Одлуком.
Пре доношења решења подносиоцу захтева упућује се писмено обавештење под којим условима
може да оствари право службености, са обрачуном висине накнаде у складу са овом одлуком, и оставља
му се рок од 15 дана да се писмено изјасни да ли је сагласан са обрачуном.
Уколико подносилац захтева није сагласан са условима под којима може остварити право
службености или се у року не изјасни да је сагласан, сматраће се да је одустао од захтева па ће поступак
бити обустављен закључком.
Уколико се подносилац захтева изјасни да је сагласан са условима из става 2 овог члана
надлежно одељење у року од 8 дана доноси решење којим ће се успоставити право тражене службености.
По уплати накнаде и приложеној уплатници подносиоцу захтева биће уручено Решење.
Члан 4.
Решењем о успостављању права службености дефинисаће се период трајања и услови
коришћења службености.
Члан 5.
За успостављање права службености, власник повласног добра плаћа накнаду, чија висина зависи
од врсте, дужине или површине оптерећења послужног добра.
Члан 6.
За постављање инфраструктурних инсталација (водовод, канализација, електричне инсталације, птт
инсталација, кабловске, топлификације, гасовода и слично) накнада се
одређује по метру дужном постављених инсталација.
За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа, а минимално
по метру квадратном.
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Члан 7.
У случајевима када инфраструктурне инсталације или на други начин оптерећење послужног добра
врши јавно предузеће, установа или друго правно лице, основано од стране општине Кула, накнада за
успостављање права службености се не плаћа.
Члан 8.
За постављање инфраструктурних инсталација накнада се плаћа по метру дужном утврђеног
заузећа које се израчунава увидом у пројектну документацију и то:
1. у грађевинском рејону:

100,00 динара по метру дужном.
2. у ванграђевинском рејону:

50,00 динара по метру дужном.
Накнада из овог члана плаћа се једнократно.
Члан 9.
За постављање стубова, бандера и сличног накнада се одређује по површини заузећа а минимално
по метру квадратном у висини од 2.000,00 динара.
Накнада из овог члана плаћа се једнократно, пре добијања решења, по поступку који је утврђен
чланом 3 ове Одлуке.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и висини накнаде за
успостављање права службености пролаза и постављања објеката на површинама јавне намене и
непокретностима у јавној својини општине Кула (Сл. лист Општине Кула бр. 29/2015).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-43-2/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

236.
На основу члана 146 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник Републике Србије», бр.
72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014 и
145/2014), члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст («Сл. лист општине Кула», бр.
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра 2016. године донела је
ОДЛУКУ
о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама на територији општине Кула
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се: поступак постављања привремених мањих монтажних објеката и
покретних привремених објеката на јавним површинама, њихово коришћење, одржавање и уклањање;
начин и услови давања јавних површина на привремено коришћење; вршење надзора над применом
одредаба ове одлуке.
Члан 2.
Јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају се тротоари и тргови, аутобуска и такси
стајалишта, паркинг простори, површине око железничких и аутобуских станица, улични травњаци и
паркови, површине између и око стамбених објеката вишепородичног становања, јавна купалишта,
пијаце, гробља и другa добра у општој употреби као добра од општег интереса у јавној својини.
Члан 3.
Привремени мањи монтажни објекти у смислу ове одлуке су: киосци, летње баште угоститељских
објеката, билборди, рекламне ознаке, гараже и јавне телефонске говорнице.
Покретни привремени објекти у смислу ове одлуке су: тезге, апарати за кокице, апарати за
сладолед, расхладни уређаји, летње баште које се постављају на тротоару без посебне подлоге, покретне
рекламне ознаке и други лако покретни објекти за излагање или продају робе на мало.
Привремени објекат у смислу ове одлуке је и објекат у функцији забавног парка, циркуса као и
други монтажни објекат који се поставља ради извођења спортских манифестација, културно-забавних и
сличних програма.
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УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
Члан 4.
За привремено коришћење јавних површина и постављање киоска, гаража и билборда, ЈКП
Комуналац Кула израђује План постављања привремених мањих монтажних објеката ( у даљем тексту
План).
План на предлог ЈКП Комуналац Кула доноси Општинско веће.
Сваке друге године ЈКП Комуналац Кула врши проверу решења и утврђује потребу да се приступи
измени и допуни плана.
Члан 5.
Поступак давања земљишта у закуп ради постављања киоска, билбордa, гараже и престанак
закупа регулисан је Одлуком о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта.
На основу одлуке Скупштине општине о давању на одређено време у закуп неизграђеног јавног
грађевинског земљишта закључује се уговор са општином Кула у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.
Непосредном погодбом се земљиште може дати у закуп за потребе постављања летње баште у
складу са овом одлуком.
Уговор из става 2 овог члана поред осталог, садржи одредбу о забрани спајања, издавања у закуп
и промене намене киоска и мере ако се забране не поштују.
Период трајања закупа износи најдуже пет година, или је краћи уколико се простор приводи
планираној намени.
Члан 6.
Постављање киоска, летњих башти, гаража и билборда врши се на основу решења о постављању
које издаје Одељење за урбанизам комунално-стамбене и имовинско-правне послове.
Уколико се билборд поставља на јавном путу или поред тог пута одобрење за постављање
билборда издаје управљач јавног пута.
Одобрења из става 2 овог члана прибавља инвеститор.
Власницима забавног парка, циркуса и других сличних објеката не може се издати одобрење из
става 3 овог члана уколико за постављену опрему не поседују потребне атесте, сертификате и слично.
На решење из става 1 овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана
од дана достављања решења.









Члан 7.
Уз захтев за издавање решења о постављању инвеститор подноси:
урбанистичко-техничке услове израђене од стране Одељења за урбанизам комунално-стамбене и
имовинско-правне послове,
одлуку Скупштине општине о додели земљишта у закуп,
уговор о закупу земљишта,
акт о упису у одговарајући регистар уколико се захтева постављање летње баште,
архитектонски пројекат, пројекат инсталација (електрична, водовод и канализација) и
пројекат прикључка инсталација израђен од стране овлашћеног лица за постављање киоска,
архитектонски пројекат, пројекат електричне инсталације за постављање летње баште,
грађевински пројекат са статичким прорачуном и пројекат електричне инсталације, и прикључка
за постављање билборда.

Члан 8.
Јавне телефонске говорнице, рекламне ознаке и објекти из члана 3 став 2 и 3 постављају се на
основу уговора о привременом заузимању јавне површине који инвеститор закључује са Општинском
управом Кула.
Члан 9.
Уговор о привременом заузимању јавне површине садржи:
 име, презиме, адресу, фирму и седиште корисника,
 тачну локацију и површину заузете јавне површине,
 временски период коришћења,
 намену објекта,
 износ накнаде за привремено коришћење
 обавезу корисника да објекат уклони даном истека уговореног временског периода
 услове коришћења у оквиру којих ће ближе бити одређена удаљеност објекта од коловоза,
саобраћајног знака, тротоара и бициклистичке стазе.
 сагласност свих власника посебних делова зграде уколико се рекламна ознака поставља на
фасаду зграде.
 констатацију да је инвеститор за одржавање спортске, културно-забавне или друге
манифестације на јавном путу, односно поред јавног пута прибавио сагласност управљача
јавног пута и доказ да је скуп пријављен надлежном органу.
 опис и површину рекламне ознаке у складу са овом одлуком.
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ПРИВРЕМЕНИ МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Киоск
Члан 10.
Киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, чија бруто површина не може бити већа
од 16 м2.
Киоск се на саму локацију поставља као већ израђен објекат или склапањем монтажних
елемената.
Уколико се не омета пролаз пешака уз киоск се може поставити расхладни уређај на основу
уговора о привременом заузимању јавне површине.
Подлога на коју се поставља киоск мора бити израђена од чврстог материјала.
Услови који ближе одређују положај киоска у простору биће одређени Планом.
Члан 11.
Забрањено је:
1. спајање киоска
2. постављање летњих башти уз киоск
3. постављање приручних магацина,
4. издавање киоска у закуп који је постављен на јавној површини у складу са овом одлуком,
5. промена намене коришћења киоска.
Летња башта
Члан 12.
Летња башта је отворени монтажно-демонтажни објекат који се поставља на зеленој површини
испред угоститељског објекта у чијој је функцији и то у периоду од 1. марта до 15. новембра.
Летња башта се поставља тако да улични фронт терасе не прелази ширину угоститељског
објекта, а улаз у терасу мора бити орјентисан према улазу у главни угоститељсјки објекат.
Изузетно, уколико се објекат у чијем се саставу налази и угоститељски састоји од више
функционалних јединица различите намене, а истог власника, односно закупца, летња башта се може
поставити дуж целог уличног фронта објекта.
Подлога летње баште на зеленим површинама може бити монтажне дрвене конструкције или
поплочана одговарајућим плочама на сувој пешчаној подлози.
Кота поплочане терасе у односу на терен је максимално плус 15 цм.
Дозвољено је постављање покретних сунцобрана, тенди и цветних жардињера што ће бити
разрађено локацијским условима.
Минимална удаљеност најистуреније тачке летње баште од коловоза је 1 м.
Изузетно на планом предвиђеним локацијама дозвољено је затварање летње баште лаким
монтажним провидним елементима.
Локација на којој је дозвољено затварање летње баште као и сви детаљи и услови у вези са
изгледом, материјалом и начином коришћења који нису у супротности са овом одлуком, одређују се на
основу плана постављања затворених летњих башти који израђује ЈКП Комуналац Кула, а усваја
Општинско веће.
ЈКП Комуналац Кула Кула сваке године врши проверу решења и утврђује потребу да се приступи
измени и допуни плана.
Дозвољено је пуштање тихе музике у времену од 10-23 часа
Члан 13.
Забрањено је :
1. ограђивање летње баште фиксном оградом од чврстог материјала
2. извођење музичког програма уживо
3. постављање летње баште изнад шахтова инфраструктуре
4. градња надстрешница од чврстог материјала
Билборд
Члан 14.
Билборд је слободностојећи, правоугаони рекламни објекат максималне површине од 3 м 2 до 12
м2 који се поставља на јавну површину ради рекламирања.
Уколико се билборд поставља на јавном путу или поред тог пута одобрење за постављање
билборда издаје управљач јавног пута.
Билборд може бити просветљен (извор светла је унутрашњи) или осветљен са флуо цевима
(извор светла је спољни).
Светлост осветљеног или просветљеног билборда не сме да буде емитована у испрекиданим
интервалима.
Слова, бројеви, и симболи морају да се висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и
симбола на саобраћајном знаку.
Боја носеће конструкције билборда мора бити усклађена са бојом стубова јавне расвете или боје
алуминијум сиве.
Билборд се поставља под правим углом у односу на тло.
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Горња ивица темељне стопе носача билборда не сме да буде изнад нивоа терена и мора бити
прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
Удаљеност билборда од тротоара, коловоза, саобраћајног знака, минимално растојање између
два билборда и други услови који ближе одређују положај билборда у простору биће одређени Планом.
Гаража
Члан 15.
Гаража је затворени монтажно-демонтажни објекат за смештај путничких аутомобила који се
поставља на површине између и око вишепородичних стамбених објеката, чија површина не може бити
већа од 20 м2.
Услови који ближе одређују положај гараже у простору биће одређени Планом.
Јавна телефонска говорница
Члан 16.
Јавна телефонска говорница је типски монтажно-демонтажни објекат сачињен од материјала по
избору инвеститора
Јавна телефонска говорница се поставља на јавну површину ако не омета пролаз пешака и не
утиче на безбедност саобраћаја.
Услови који ближе одређују положај јавне говорнице у простору биће одређени уговором.
Рекламна ознака
Члан 17.
Рекламна ознака је правоугаоног облика максималне површине од 0,50 до 3 м2.
Уколико се рекламна ознака поставља на јавном путу или поред тог пута одобрење за
постављање издаје управљач јавног пута.
Слова, бројеви, и симболи морају да се висином, бојом и обликом разликују од слова, бројева и
симбола на саобраћајном знаку.
Светлост осветљене или просветљене рекламне ознаке не сме да буде емитована у
испрекиданим интервалима.
Рекламна ознака не сме да заклања нити да умањује видљивост постављених саобраћајних
знакова нити да заслепљује учеснике у саобраћају или да одвраћа њихову пажњу у мери која може бити
опасна за безбедност саобраћаја.
Када се рекламна ознака поставља поред бициклистичке стазе или тротоара минимална
хоризонтална удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке бициклистичке стазе
или тротоара је 0,3 м, а минимална вертикална удаљеност доње ивице рекламне ознаке од најистуреније
тачке бициклистичке стазе или тротоара је 2,5 м.
Када се рекламна ознака поставља поред коловоза, минималана хоризонтална удаљеност
најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 1,5 м.
Горња ивица темељне стопе носача рекламне ознаке не сме да буде изнад нивоа терена и мора
бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
Темељна стопа носача рекламне ознаке не може да се постави изнад инсталација комуналне
инфраструктуре.
Рекламна ознака може да се постави на фасаду зграде уз сагласност свих власника посебних
делова зграде.
НАЧИН КОРИШЋЕЊА И УКЛАЊАЊЕ
Члан 18.
Власници привремених мањих монтажних објеката дужни су одржавати објекте у исправном
стању, водити рачуна о исправности инсталација, испуњености прописаних санитарно-хигијенских и
других услова, одржавати чистоћу у непосредној околини објекта.
Објекат се користи искључиво за намене наведене у решењу којим се одобрава постављање
објекта и уговору о привременом коришћењу.
Забрањено је давати у закуп објекат постављен на јавној површини у складу са овом одлуком.
Члан 19.
Власник монтажног објекта дужан је да о свом трошку уклони објекат у року од 8 дана од дана
престанка уговореног рока закупа јавне површине.
Ако је потребно уклонити објекат пре истека уговореног рока закупа, ради привођења простора
планираној намени, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент
обавештава корисника јавне површине у ком року је дужан да уклони објекат.
НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши општински орган управе надлежан за
инспекцијске послове.
Општински комунални инспектор је у вршењу инспекцијског надзора овлашћен да донесе решење
којим:
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1.

обуставља радове на постављању монтажног објекта, ако су започети без решења којим се одобрава
постављање објекта односно без уговора о привременом заузећу јавне површине и оставља рок за
њихово прибављање који не може бити краћи од 60 нити дужи од 90 дана од дана пријема решења
комуналног инспектора,
2. обуставља радове на постављању монтажног објекта ако се изводе супротно решењу којим је
одобрено постављање објекта и уговору о привременом заузећу јавне површине, и оставља рок за
усклађивање са решењем о постављању, који не може бити краћи од 30 нити дужи од 60 дана.
3. ако је објекат већ постављен на јавну површину без решења или уговора, оставља рок за
прибављање решења којим се одобрава постављање објекта односно уговора о привременом заузећу
јавне површине, који не може бити краћи од 60 нити дужи од 90 дана од дана пријема решења
комуналног инспектора,
4. оставља рок за усклађивање већ постављеног објекта са решењем којим је одобрено постављање,
односно уговором о привременом заузећу јавне површине, који не може бити краћи од 60 нити дужи
од 90 дана од дана пријема решења комуналног инспектора,
5. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку власника
објекта, уколико власник у датом року није обуставио радове из става 2 тачка 1 и 2 овог члана,
6. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку власника
објекта, уколико власник објекта у датом року није прибавио решење којим се одобрава постављање
објекта, односно уговор о привременом заузећу јавне површине,
7. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку лица на које
гласи решење о постављању објекта, уколико то лице у датом му року није ускладио извођење
радова са решењем којим је одобрено постављање објекта и уговором о привременом заузећу јавне
површине,
8. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку лица на које
гласи решење о постављању објекта, уколико то лице у датом му року није ускладио постављени
објекат са решењем којим је одобрено постављање објекта и уговором о привременом заузећу јавне
површине,
9. наређује уклањање монтажног објекта о трошку лица на које гласи решење о постављању објекта
уколико то лице није уклонило објекат у року наведеном у обавештењу из члана 19 ове одлуке.
10. наређује уклањање постављеног објеката о трошку власника објекта чије је постављање забрањено
чланом 11 и чланом 13 тачка 1,3 и 4 у року од 15 дана од дана пријема решења инспектора.
Општински комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора наређује записником на лицу
места да се одмах обустави извођење музичког програма уживо у летњој башти.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 21.
Новчаном казном од 12500 динара казниће се за прекршај физичко лице или одговорно лице:
ако је отпочело или завршило постављање објекта без решења или изводи радове супротно издатом
решењу којим се одобрава постављање објекта или уговору о привременом заузећу јавне површине,
(члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3),
ако није обуставило радове након доношења решења о обустављању радова (члан 20 став 2 тачка 1 и
2),
ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 5, 6, 7,
8,9,10 и члан 23 став 3),
ако је поставило објекат супротно члану 11 и 13 ове Одлуке.
ако у остављеном му року не усклади постављени објекат са овом одлуком, решењем или уговором
(члан 20 став 2 тачка 4 ),
ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу инспектора
(члан 20 став 3).

Новчаном казном од 75000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако је отпочео или завршио постављање објекта без решења којим се одобрава постављање објекта
или уговора о привременом заузећу јавне површине (члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3),
2. ако није обуставило радове након доношења решења о обустављању радова (члан 20 став 2 тачка 1 и
2),
3. ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 5, 6, 7,
8, 9, 10),
4. ако је поставило објекат супротно члану 11 и 13 ове Одлуке.
5. Ако у остављеном му року не усклади постављени објекат са овом одлуком, решењем или уговором
(члан 20 став 2 тачка 4)
6. ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу инспектора
(члан 20 став 3).
Новчаном казном од 37500 динара казниће се за прекршај предузетник:
1. ако је отпочео или завршио постављање објекта без решења којим се одобрава постављање објекта
или уговора о привременом заузећу јавне површине (члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3),
2. ако није обуставио радове након доношења решења о обустављању радова(члан 20 став 2 тачка 1 и 2),
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3. ако није уклонио објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 5, 6, 7, 8 и
9, 10)
4. ако је поставио објекат супротно члану 11 и 13 ове Одлуке.
5. ако у остављеном му року не усклади постављени објекат са овом одлуком, решењем или уговором
(члан 20 став 2 тачка 4)
6. ако није обуставио извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу инспектора
(члан 20 став 3).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању мањих монтажних
објеката на јавним површинама на територији општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 29/2015).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Сл. листу општине Кула».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-352-53/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

237.
На основу члана 6 став 4 Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13) и члана 60 став 1 тачка 1 Статута Општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), по прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије бр. 344-08-96380/2016-03 од 20. октобра 2016. године, Скупштина
општине Кула на седници одржаној дана 29. новембра 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда
који пролазе кроз насељена места на територији општине Кула
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се одређују правци пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз
насељена места на територији oпштине Кула.

одлуке
1.
2.
3.
4.
5.

Насељена
су:
Насељено
Насељено
Насељено
Насељено
Насељено

Члан 2.
места кроз која се одређују правци пружања државних путева I и II реда у смислу ове
место
место
место
место
место

КУЛА,
ЦРВЕНКА,
СИВАЦ,
РУСКИ КРСТУР,
ЛИПАР.

ПРАВЦИ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО КУЛА
Члан 3.
Траса државног пута IB реда број 15 пролази кроз насељено место Кула, из правца Кљајићево ка
правцу Врбас, улицом Маршала Тита, од km 63+636 до km 66+949, укупне дужине 3.313 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина
(м)
од 7.0 до 9.0

дужина
(м)
3313

Члан 4.
Траса државног пута IIА реда број 108 пролази кроз насељено место Кула, из правца Бачка Топола
ка правцу Деспотово, улицама Исе Секицког, Исе Бајића и Вељка Влаховића, од km 22+073 до km 26+112,
укупне дужине 4.039 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ш и р и н а (м)
6.0

д у ж и н а (м)
4039
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ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ЦРВЕНКА
Члан 5.
Траса државног пута IB реда број 15 пролази кроз насељено место Црвенка, из правца Кљајићево
ка правцу Кула, улицом Маршала Тита, од km 55+975 до km 58+717, укупне дужине 2.742 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ш и р и н а (м)
од 6.0 до 6.5

д у ж и н а (м)
2742

ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СИВАЦ
Члан 6.
Траса државног пута IB реда број 15 пролази кроз насељено место Сивац, из правца Кљајићево
ка правцу Кула, улицом Маршала Тита, од km 47+446 до km 51+637, укупне дужине 4.191 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ш и р и н а (м)
од 7 до 7.6

д у ж и н а (м)
4191

ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО РУСКИ КРСТУР
Члан 7.
Траса државног пута IIА реда број 110 пролази кроз насељено место Руски Крстур, из правца Кула
ка правцу Оџаци, улицом Маршала Тита, од km 6+915 до km 9+672, укупне дужине 2.757 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ш и р и н а (м)
6.5

д у ж и н а (м)
2757

ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛИПАР
Члан 8.
Траса државног пута IIА реда број 108 пролази кроз насељено место Липар, из правца Бачка
Топола ка правцу Кула, улицом Маршала Тита, од km 13+348 до km 14+749, укупне дужине 1.401 km.
Коловозна конструкција
асфалт

ш и р и н а (м)
од 6 до 6.5

д у ж и н а (м)
1401

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
У прилогу ове одлуке су приказани табеларни прегледи укупних дужина државних путева кроз
насеља, дужина државних путева по путним правцима кроз насеља и стационаже граница насеља, ГПС
координата граница насеља.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-344-17/2016
29. новембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

238.
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 29. новембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о раду
Дома културе Сивац за 2015. годину
1.
Прихвата се Извештај о раду са финансијским делом Дома културе Сивац за 2015. годину,
који је Управни одбор Дома културе усвојио на седници одржаној 23.08.2016. године, као у тексту.
2.
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Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-27/2016
29. новембар 2016.
К у л а

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

239.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања
ЈKП "Комуналац" Кула за 2016. годину
1.
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула за 2016. годину – ребаланс финансијског плана, које је усвојио Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа на седници одржаној 08.11.2016. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-31/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

240.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања
ЈКП "Водовод" Црвенка за 2016. годину
1.
Даје се сагласност на Ребаланс Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод"
Црвенка за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници
одржаној 21.11.2016. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-30/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

241.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене Програма пословања са финансијским планом
ЈKП "Радник" Сивац за 2016. годину

29. новембар 2016.
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1.
Даје се сагласност на измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац за 2016. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на
седници одржаној 18.11.2016. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-29/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

242.
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања
ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2016. годину
1.
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур за 2016. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на
седници одржаној 17.11.2016. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-27/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

243.
На основу члана 45 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" број
7/13) и члана 50, 51 и 62 Пословника Скупштине општине Кула ("Службени лист општине Кула" број 8/14),
Скупштина општине Кула на седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника
Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Кула
1.
Бира се др Бошковић Чедомир за заменика председника Комисије за буџет, финансије и привреду
Скупштине општине Кула.
2.
Мандат заменика председника Комисије за буџет, финансије и привреду из тачке 1. овог решења
траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 24.
априла, 30. априла и 05. маја 2016. године.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-113/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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244.
На основу члана 45 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" број
7/13) и члана 50, 51 и 63 Пословника Скупштине општине Кула ("Службени лист општине Кула" број 8/14),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и
заштиту животне средине Скупштине општине Кула
1.
Бира се Топић Срећко за члана Комисије за урбанизам, стамбено - комуналне делатности и
заштиту животне средине Скупштине општине Кула.
2.
Мандат члана Комисије за урбанизам, стамбено - комуналне делатности и заштиту животне
средине из тачке 1. овог решења, траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних
на изборима одржаним 24. априла, 30. априла и 05. маја 2016. године.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-114/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

245.
На основу члана 16 и 17 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члана 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13) и члана 16 Статута ЈКП
"Радник" Сивац, Скупштина општине Кула на седници одржаној 29. новембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац
1.
Именује се Кувељић Татјана, дипломирани правник, за члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац из реда представника запослених, до истека мандата Надзорног одбора Јавног
предузећа.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-111/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

246.
На основу члана 5, 11 и 13 Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача у области примарне
здравствене заштите према Дому здравља Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/07 и 20/07) и члана 40
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова управног и надзорног одбора
Дома здравља Кула
1.
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Дома здравља Кула са даном 05.12.2016. године,
због истека мандата:
1. Барна Лидија, председник,
2. Трифуновић Радмила, члан,
3. Јуришин Мира, члан,

29. новембар 2016.
4.
5.
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Ђукић др Љубица, члан из реда запослених,
Здјелар Милица, члан из реда запослених.

2.
Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Дома здравља Кула са даном 05.12.2016. године,
због истека мандата:
1. Пајичић Сандра, председник,
2. Пјевач Валентина, члан,
3. Крстајић др Нина, члан из реда запослених.
3.
Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-112/2016-1
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

247.
На основу члана 5, 11 и 13 Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача у области примарне
здравствене заштите према Дому здравља Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/07 и 20/07) и члана 40
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 29. новембра 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова управног и надзорног одбора
Дома здравља Кула

1.
2.
3.
4.
5.

1.
Именују се у Управни одбор Дома здравља Кула:
Барна Лидија, за председника,
Трифуновић Радмила, за члана,
Јуришин Мира, за члана,
др Нађ Златана, за члана из реда запослених,
Лукета Татјана, за члана из реда запослених.

2.
Именују се у Надзорни одбор Дома здравља Кула:
1. Пајичић Сандра, за председника,
2. Пјевач Валентина, за члана,
3. др Недовић Нина, за члана из реда запослених.
3.
Мандат председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Кула из тачке 1. и 2.
овог решења траје 4 (четири) године, почев од 06.12.2016. године.
4.
Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-112/2016-2
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

248.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (″Сл. гласник РС″, бр. 15/16),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник РС″, бр. 88/11, Одлука УС РС – 46/14 и
Одлука УС РС – 80/16), члана 60. став 1. тачка 9. и члана 105. став 4. Статута општине Кула (пречишћен
текст) (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/13), члана 19. став 3. Одлуке о обављању комуналних делатности
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 19/14, 14/16 и 32/16) и члана 66. Пословника Општинског већа општине
Кула (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/14 и 11/14-исправка), решавајући по захтевима Јавних комуналних
предузећа из Куле, Црвенке, Сивца и Руског Крстура, Oпштинско веће на седници одржаној дана 24.
новембра 2016. донело је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е

-

1.
Даје се сагласност на Одлуке о ценама комуналних услуга (Ценовник) које су усвојили:
Надзорни одбор ЈКП ″Комуналац″ Кула, НО брoj 45/2016 од 25.10.2016.,
Надзорни одбор ЈКП ″Водовод″ Црвенка, број 577/2016 од 25.10.2016.,
Надзорни одбор ЈКП ″Радник″ Сивац, брoj 1115-1/2016 од 24.10.2016. и
Надзорни одбор ЈКП ″Руском″ Руски Крстур, брoj 742/2016 од 25.10.2016.

Саставни део овог Решења су Одлуке Надзорних одбора из става 1. са Ценовницима комуналних
услуга који су усвојени у овим јавним комуналним предузећима.
2.
На цене комуналних услуга које пружају јавна комунална предузећа, обрачунава се порез на
додату вредност у складу са чланом 23. став 1. и 2. Закона о порезу на додату вредност (″Сл. гласник РС″,
бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16).
3.
Одлуке о ценама комуналних услуга (Ценовник) примењиваће се у свим насељеним местима
општине Кула наредног дана по добијању сагласности Општинског већа.
4.
Утврђује се да је у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник
РС″, бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/14 и Одлука УС РС – 80/16)) од стране Општине Кула, као оснивача,
извршено јавно објављивање захтева за одређивање цена комуналних услуга, са образложењем, на
огласној табли општине Кула и у електронском облику путем интернета, у времену од 31.10.2016. до
15.11. 2016. године.
5.
Ово решење објавиће се у ″Службеном листу општине Кула″.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-32/2016
24. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

249.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (″Сл. гласник РС″, бр. 15/16),
члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник РС″, бр. 88/11, Одлука УС РС – 46/14 и
Одлука УС РС – 80/16), члана 60. став 1. тачка 9. и члана 105. став 4. Статута општине Кула (пречишћен
текст) (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/13), члана 19. став 3. Одлуке о обављању комуналних делатности
(″Сл. лист општине Кула″, бр. 19/14, 14/16 и 32/16) и члана 66. Пословника Општинског већа општине
Кула (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/14 и 11/14-исправка), решавајући по захтевима Јавних комуналних
предузећа из Куле, Црвенке, Сивца и Руског Крстура, Oпштинско веће на седници одржаној дана 24.
новембра 2016. донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Даје се сагласност на Одлуке о промени цена основних комуналних услуга које су усвојили:

Надзорни одбор ЈКП ″Комуналац″ Кула, НО брoj 45/2016 од 25.10.2016.,

Надзорни одбор ЈКП ″Водовод″ Црвенка, број 577/2016 од 25.10.2016.,

Надзорни одбор ЈКП ″Радник″ Сивац, брoj 1115-1/2016 од 24.10.2016. и

Надзорни одбор ЈКП ″Руском″ Руски Крстур, брoj 742/2016 од 25.10.2016.
2.
Износи цена комуналних услуга које су усвојила јавна комунална предузећа су следећи:
Комунална услуга

Испорука воде ( у дин/м3)
- за домаћинства
Одвођење отпадних вода –
канализација (у дин/м3)
- за домаћинства

Цена без ПДВ-а,
(основица) са
процентом повећања

Укупна цена са
ПДВ-ом,
(посебна стопа 10%)

48,61 дин/м3

Повећање 5%
51,04 дин/м3

56,14 дин/м3

25,80 дин/м3

Повећање 5%
27,09 дин/м3

29,80 дин/м3

Досадашња
цена без ПДВ-а
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На цене наведених комуналних услуга из тачке 2. овог решења, обрачунава се порез на додату
вредност по посебној стопи од 10 %, у складу са чланом 23. став 2. тачке 15. и 16. Закона о порезу на
додату вредност (″Сл. гласник РС″, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14,
142/14, 5/15, 83/15 и 5/1
3.
Нове цене наведених комуналних услуга примењиваће се у свим насељеним местима општине
Кула у обрачунском периоду од 01. децембра 2016. године.
4.
Решење Општинског већа о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 013-3813/2014 од 30.05.2014. године (″Сл. лист општине Кула″, бр. 9/2014) у делу којим су одређене цене
комуналних услуга за пословне објекте: испорука воде 138,92 дин/м3 са ПДВ-ом, одвођење
отпадних вода – канализација 44,13 дин/м3 са ПДВ-ом, као и комунална услуга изношења смећа за
домаћинства 4,81 дин/м2 са ПДВ-ом и за пословне просторије 14,50 дин/м2 са ПДВ-ом, и даље
остаје на снази.
5.
Утврђује се да је у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник
РС″, бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/14 и Одлука УС РС – 80/16), од стране Општине Кула, као оснивача,
извршено јавно објављивање захтева за повећање цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној
табли општине Кула и у електронском облику путем интернета, у времену од 31.10. 2016. до 15.11. 2016.
6.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење о давању сагласности на цене
комуналних услуга Општинског већа бр. 013-38-12/2016 од 30.06.2016.
Ово решење објавиће се у ″Службеном листу општине Кула″.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-31/2016
24. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

250.
На основу члана 6 став 5 до 7 и члана 7а Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',
бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС,
47/2013 и 68/14 - други закон) и члана 60 став 1 тачка 15 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Сл.
лист општине Кула'', бр. 7/2013), Општинско веће општине Кула, дана 29. новембра 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Кула.
Члан 2.
На територији општине Кула одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, према
комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину и то: прва зона, која обухвата
грађевински реон насељених места Кула, Црвенка, Нова Црвенка, Сивац, Крушчић, Руски Крстур и Липар –
најопремљенија зона и друга зона која обухвата непокретности на територији општине Кула које нису
обухваћене првом зоном.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у
2017. години утврђене су на основу просечне прометоване цене квадратног метра непокретности у
периоду од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године.
Члан. 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
на територији општине Кула:
У првој
1
2
3
4

зони износе:
Грађевинско земљиште ..............................................
Пољопривредно земљиште ........................................
Шумско земљиште .......................................................
Станови..........................................................................

193,57 динара
31.609,00 динара
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5
6
7
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Kуће за становање........................................................
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински
објекти који служе за обављање делатности .........................
Гараже и гаражна места ..............................................

29. новембар 2016.
16.678,34 динара
43.490,56 динара
10.620,21 динара

У другој зони износе:
1
2
3
4
5
6
7

Грађевинско земљиште ...............................................
Пољопривредно земљиште ..........................................
Шумско земљиште .....................................................
Станови ...................................................................
Kуће за становање .....................................................
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински
објекти који служе за обављање делатности .......................
Гараже и гаражна места ..............................................

124,60 динара
-

Члан 4.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине
Кула број 013-436-20/2015 од 27.11.2015. године.
Члан 5.
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Кула'' и на званичном сајту општине Кула.
Решење ће се примењивати од 01.01.2017.године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-436-21/2016
29. новембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

251.
По сравњењу текста Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Кула са Законом о јавним предузећима бр. 01-023-23/2016 од 26.10.2016. године, а која је
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 32/2016 од 26.10.2016. године, због техничке грешке у
објављеном тексту Одлуке, даје се следећа
ИСПРАВКА
1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула са
Законом о јавним предузећима, у члану 16. у ставу 2. иза речи“ представља“, уместо речи „уписани“
треба да стоји реч „уплаћени“.
2.
Ову исправку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-23/2016-2
14. новембар 2016. године
Кула

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милорад Вуксан, с. р.

252.
По сравњењу текста Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Црвенка са Законом о јавним предузећима бр. 01-023-23/2016 од 26.10.2016. године, а која је
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 32/2016 од 26.10.2016. године, због техничке грешке у
објављеном тексту Одлуке, даје се следећа
ИСПРАВКА
1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка са
Законом о јавним предузећима, у члану 16. у ставу 2. иза речи“ представља“, уместо речи „уписани“
треба да стоји реч „уплаћени“.
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2.
Ову исправку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-24/2016-2
14. новембар 2016. године
Кула

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милорад Вуксан, с. р.

253.
По сравњењу текста Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Радник“ Сивац са Законом о јавним предузећима бр. 01-023-23/2016 од 26.10.2016. године, а која је
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 32/2016 од 26.10.2016. године, због техничке грешке у
објављеном тексту Одлуке, даје се следећа
ИСПРАВКА
1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Радник“ Сивац са
Законом о јавним предузећима, у члану 16. у ставу 2. иза речи“ представља“, уместо речи „уписани“
треба да стоји реч „уплаћени“.
2.
Ову исправку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-25/2016-2
14. новембар 2016. године
Кула

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милорад Вуксан, с. р.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
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