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263. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр.72/2011, 88/2013 и 
105/2014), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
("Сл. гласник РС" бр, 24/2012, 48/2015 и 99/2015),  члана 16. Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр.21/2015)  члана 40. став 1. тачка 22. 
и члана 105. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/2013) Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка за отуђење непокретности  

из јавне својине општине Кула  
 

1. 
Покреће се поступак отуђења  непокретности из јавне својине општине Кула,  у поступку јавног 

надметања. 
2. 
 

 Предмет отуђења су: 
1. Једнособан стан, број посебног дела 11,  површине 23 м2, који се налази на трећем спрату 

стамбено-пословне зграде у Црвенки, Моше Пијаде број 47/А, број улаза Ц,  на катастарској парцели 
број 3102/3, земљиште под зградом-објектом површине 4 ара 22 м2, лист непокретности број 5052 к.о. 
Црвенка. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 4.976,90  евра. 

2. Двособан стан, број посебног дела 2,  површине 55 м2, који се налази на првом спрату 
стамбене зграде за колективно становање у Крушчићу, Владимира Назора бр.34, на катастарској 
парцели број 578/2 - земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 43 м2, лист непокретности број 1429 
к.о. Крушчић. 
Почетна цена по којој се отуђује  непокретност износи 7.156,86 евра. 

3. Породична стамбена зграда број 1 у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр.94, изграђена на 
катастарској парцели број 1788, и земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 96 м2, земљиште уз 
зграду-објекат површине 3 ара 09 м2, укупне површине 5 ари 05 м2, лист непокретности број 5044 к.о. 
Руски Крстур. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 14.176,79 евра. 

4. Зграда друмског саобраћаја, број зграде 1, у Руском Крстуру, ул.Маршала Тита бр.63, 
катастарска парцела број 844/12, земљиште под зградом-објектом површине 91м2, лист непокретности 
број 839 к.о. Руски Крстур. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 21.832,50 евра. 
 

3. 
Почетне цене по којој се непокретности отуђују из јавне својине утврђене су у висини тржишне  

вредности предметних непокретности на основу процена Пореске управе филијала Кула, изражене у 
еврима, с тим да се исплата купопродајне цене  врши у динарској противвредности по  средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  
 

4. 
Поступак отуђења непокретности из тачке 2 ове одлуке спровешће Комисија у саставу: 
1. Maрјановић Ирена, председник  
    Томишић Браниславка,  заменик председника  
2. Калезић Пиндовић Добрила, члан, 
    Дамјановић Васовић Радмила, заменик члана 
3. Илић Војкан, члан  
   Ђорђевић Сузана, заменик члана, 
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Комисија ће спровести поступак отуђења непокретности у складу са одредбама Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда понуда ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2015).   

    
5. 

Ова одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-99/2016         Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
 
264. 

На основу члана 29. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/14), 
члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2015), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
 

и   р а с п и с у ј е 
 

О Г Л А С 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА  
 

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 
Предмет отуђења непокретности у јавној својини општине Кула су: 

1. Једнособан стан, број посебног дела 11,  површине 23 м2, који се налази на трећем спрату 
стамбено-пословне зграде у Црвенки, Моше Пијаде број 47/А, број улаза Ц,  на катастарској парцели 
број 3102/3, земљиште под зградом-објектом површине 4 ара 22 м2, лист непокретности број 5052 к.о. 
Црвенка. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 4.976,90  евра. 

2. Двособан стан, број посебног дела 2,  површине 55 м2, који се налази на првом спрату 
стамбене зграде за колективно становање у Крушчићу, Владимира Назора бр.34, на катастарској 
парцели број 578/2 - земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 43 м2, лист непокретности број 1429 
к.о. Крушчић. 
Почетна цена по којој се отуђује  непокретност износи 7.156,86 евра. 

3. Породична стамбена зграда број 1 у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр.94, изграђена на 
катастарској парцели број 1788, и земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 96 м2, земљиште уз 
зграду-објекат површине 3 ара 09 м2, укупне површине 5 ари 05 м2, лист непокретности број 5044 к.о. 
Руски Крстур. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 14.176,79 евра. 

4. Зграда друмског саобраћаја, број зграде 1, у Руском Крстуру, ул.Маршала Тита бр.63, 
катастарска парцела број 844/12, земљиште под зградом-објектом површине 91м2, лист непокретности 
број 839 к.о. Руски Крстур. 
Почетна цена по којој се отуђује непокретност износи 21.832,50 евра. 
 
 Разгледање наведених непокретности је сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, по 
претходној најави. 

Непокретности се отуђују у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију. 
 
II.  УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
 

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања.  
Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела 

благовремене и потпуне  пријаве. 
             Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из 
овог  огласа, за коју  се лице пријављује.  
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Пријава за учешће на надметању мора да садржи: 
 - за правна лица: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране  овлашћеног лица и 
оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу 
или овереној копији и потврда о ПИБ-у;  
- за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, број личне карте, мора бити 
потписана. Уз пријаву се прилаже фотокопија личне карте.  
    Ако је то лице приватни предузетник уз пријаву се доставља и извод из регистра надлежног 
органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у. 

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити 
специјално и  оверено од јавног бележника. 
 

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ 
наведен уз непокретност и који се уплаћује на рачун Општине Кула број 840-1000804-60,  Уплата 
депозита врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
 

Све потребне информације (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), 
као и увид у документацију у вези са наведеним непокретностима могу се добити од Комисије у 
Општинској управи Кула, Лењинова 11, у канцеларији број 202 на другом спрату,  контакт телефон 
025/751-125. 

Пријаве за учешће на јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, 
достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: 
"Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине" са 
назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се  лице пријављује. поштом или 
непосредно у Услужном центру општине Кула сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова. 

Рок за подношење пријаве са документацијом je  25.01.2017.године  (среда) до 12.00 часова.   
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Кула до наведеног рока.   
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања. 
 
III.  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
      И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 

Јавно надметање ће се одржати 26.01.2017. године (четвртак) у 12.00 часова у  згради 
општине Кула, ул. Лењинова број 11. 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 
отуђење непокретности из јавне својине  општине Кула ( у даљем тексту: Комисија). 
             Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се 
да је одустао од пријаве. 

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и 
потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје  и проглашава купцем, ако почетну цену по којој 
се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну 
цену, губи право на враћање депозита. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.  
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана доношења одлуке 

да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у року од 15 
дана од дана закључења уговора. 

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну цену.  
 Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну цену у 

наведеном року, сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај депозита. 
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 
 
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на 

повраћај депозита у року од 5 (пет) радних дана од одржавања јавног надметања. Понуђачи су у обавези 
да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. 

 
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Кула, у дневном листу "Дневник" Нови 

Сад и на интернет страни www.kula.rs. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-99/2016-2      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
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265. 
На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 

и 83/2014 - др. закон) и члана 105. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 29. децембра 2016. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању  престанка својства  земљишта у грађевинском подручју 

 
Члан 1. 

              Утврђује се престанак  права коришћења уписаним корисницима /ранијим сопственицима/ на   
парцелама - пољопривредном земљишту на којима је  на основу Одлуке о проглашењу насељеног места 
Црвенка  насељем градског  карактера  и одређивању градског грађевинског земљишта ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 6/1977), која је донета у складу са одредбама Закона о  грађевинском земљишту ("Сл. 
лист САПВ" бр. 15/76), престало право својине  и које су постале друштвене својина,  а које су  Одлуком  о 
доношењу Генералног урбанистичког плана Црвенке до 2003. године  ("Сл. лист општине Кула", бр. 
3/1994) донетом  на основу Закона о планирању и уређењу простора  и Просторном плану СР Србије ("Сл. 
гласник СРС" бр. 44/89), остале  ван граница - обухвата  грађевинског реона. 
             Парцеле - пољопривредно земљиште на којима је из разлога наведених у претходном ставу  
уписано право коришћења ранијим сопственицима   су у катастарској општини Црвенка  и то : 

1. Кат. парцела број 350, л.н. 363, потес код Економије, њива 1 класе, површине 02 ха 94 ара 49 
м2;  корисник: Реформаторска Хришћанска Црква Врбас, М. Тита 84; 

2. Кат. парцела број 351, л.н. 3933, потес код Економије, њива 1 класе, површине 19 ари 09 м2, 
корисник: Лакета /Ђеро/Душанка, Црвенка, С. Пенезића 55; 

3. Кат. парцела број 352, л.н. 124, потес: код Економије, њива 1 класе, површине 01 ха 32 ара 98 
м2; корисници: сувласници у по 1/3 сувласничког дела Башић /Вучен/Душан из Новог Сада,    Народног 
фронта 13, Башић /Вучен/ Милка из Београда, Косанчићев венац 1 и  Петровић /Вучен/ Јелена из 
Београда, Шуматовачка 56; 

4. Кат. парцела  број 353, ЛН 1299, потес: код Економије, њива 1 класе, површине 65 ари 57 м2; 
корисник Мусолиновић /Драган/ Илија из Црвенке, С. Ковачевића; 

5. Кат. парцела број 355, л.н. 4353, потес: код Економије, њива 1 класе, површине 09 ари 45 м2 
и кат. парцела број 374/1, л.н. 4353, потес код Економије, њива 1 класе, површине 17 ари 88 м2; на обе 
пацеле у јавној својини као корисник уписано Министарство пољопривреде, шумарства и    водопривреде 
Републике Србије, Немањина  22, Београд; 

6. Кат. парцела број 357, л.н. 4027, потес код Економије, њива 1 класе, површине 11 ари 80 м2 
и кат. парцела број 364, л.н. 4027, потес код Економије, њива 1 класе, површине 33 ари 88 м2, укупно  45 
ари  68 м2;  корисника - сувласника: 1. Пердув /Шпиро/ Шпиро из Црвенке, Војвођанска 120, у 1/5 сувл. 
дела; 2. Пердув/Шпиро/ Божо из Црвенке, Војвођанска 148, у 1/5 сувл. дела; 3. Шаркези /Шпиро/ Борка  
из Црвенке, Наде Димић 51, у 1/5 сувл. дела; 4. Пердув /Шпиро/ Вид из Црвенке, Војвођанска 10, у 1/5 
сувл. дела и 5. Пердув /Шпиро/ Петар из Црвенке, Војвођанска 148, у 1/5 сувл дела; 

7. Кат. парцела број 358, л.н. 995 , потес код Економије, њива 1 класе, површине 14 ари 92 м2 
и кат. парцела број 359, л.н. 995, потес: код Економије, виноград 2 класе површине 5 ари 78 м2, укупно  
20 ари  70 м2;  корисника Кукић /Томо/ Ђорђа из Црвенке, Ж. Зрењанина 24;  

8. Кат. парцела број 360, л.н. 1875, потес код Економије, њива 1 класе, 11 ари 36 м2 и пашњак 2 
класе, површине 31 м2, укупно 11 ари 67 м2, корисника  Станивук /Стојан/ Здравко из Црвенке, 
Војвођанска 119; 

9. Кат. парцела број 361, л.н. 1310, потес код Економије, њива 1 класе, 28 ари 89 м2 и пашњак 2 
класе, површине 01 ар 80 м2, укупно 30 ари 69 м2, корисника  - сувласника: 1. Нешовић /Новак/ Миленко, 
из Црвенке, Жарка Зрењанина 151 у 2/12 сувл. дела; 2. Милошевић /Милош/ Милева из Црвенке, Вељка 
Влаховића 23, у 5/12 сувл. дела; 3. Дамјановић /Милош/ Милка из Црвенке, Војвођанска 163 у  5/12 сувл.  
дела; 

10. Кат. парцела број 362, л.н. 4381, потес код Економије, њива 1 класе, 37 ари 23 м2 и пашњак 2 
класе, површине 01 ар 13 м2, укупно 38 ари 36 м2, корисника  - сувласника: 1. Бајић /Лазар/ Стана из 
Црвенке, Лењинова 52 у 5/20 сувл. дела; 2. Вукчевић /Дамјан/ Оливера из Црвенке, С. Ковачевића 90, у 
3/20 сувл. дела; 3. Вукчевић /Милан/ Светлана из Црвенке, С. Ковачевића 90, у 3/20 сувл. дела; 4. 
Вукчевић /Милан/ Слађана  из Црвенке, С. Ковачевића 90, у 3/20 сувл. дела; 5. Вукчевић /Милан/ Лазар  
из Црвенке, С. Ковачевића 90, у 3/20 сувл. дела; 6. Вукчевић /Милан/ Милица  из Црвенке, С. Ковачевића 
90, у 3/20 сувл.  дела;  

11. Кат. парцела број 363, л.н. 2417, потес код Економије, њива 1 класе, површине 36 ари  89 м2, 
корисника  - сувласника: 1. Васиљевић /Тодор/ Срећко из Црвенке, С. Ковачевић 170,  у 7/10  сувл. дела; 
2. Васиљевић /Тодор/ Мира  из Црвенке, С. Ковачевић 170,  у 1/10  сувл. дела; 3. Васиљевић /Тодор/ 
Зоран из Црвенке, Војвођанска 143 ,  у 1/10  сувл. дела; 4. Васиљевић /Адам/ Ксенија  из Црвенке, 
Војвођанска 141,  у 1/10  сувл. дела;  

12. Кат. парцела  број 365,  л.н. 3254, потес код Економије, њива 1 класе, површине 7 ари  87 м2 
корисника - сувласника: 1. Марковић /Михајло/ Јованка Јока, Лоле Рибара 154,  у 14/24 сувл. дела; 2. 
Марковић /Милан/ Милорад, Лоле Рибара 154,  у 5/24 сувл. дела; 3. Стојаковић /Милан/ Анђелија из 
Бешке, Млинска 32, у 5/24 сувл. дела;  

13. Кат. парцела број 366, л.н. 3255, потес код Економије, њива 1 класе, 01 ар  82 м2 и виноград 
2 класе, површине  06 ари 15 м2, укупно 07 ари 97 м2, корисника  Станивук /Стојан/ Здравко из Црвенке, 
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Војвођанска 119, корисника  - сувласника: 1. Чоњић /Цвијан/ Милорад из Црвенке, Лоле Рибара 122, у 1/5 
сувл. дела и 2. Вигњевић /Цвијан/ Здравка  из Црвенке, Лоле Рибара 122, у 4/5 сувл. дела; 

14. Кат. парцела број 367, л.н. 4228, потес код Економије, њива 1 класе. површине 17 ари  19 м2 
корисника  - сувласника: 1. Чоњић Драгица /Петар/, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 6/25 сувл. дела; 2. 
Чоњић Даница, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 5/25 сувл. дела; 3. Чоњић Петар /Неђо/ Црвенка,  С. 
Ковачевића 190, у 5/25 сувл. дела; 4. Чоњић Вукосава, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 5/25 сувл. дела; 5. 
Чоњић Зора /Рајко/, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 1/25 сувл. дела; 6. Чоњић Милисав /Рајко/ Црвенка, 
С. Ковачевића 190, у 1/25 сувл. дела; 7. Чоњић Мирко /Рајко/, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 1/25 сувл. 
дела; 8. Чоњић Милан /Рајко/, Црвенка, С. Ковачевића 190, у 1/25 сувл. дела; 

15. Кат. парцела број 368, л.н. 2306, потес код Економије, њива 1 класе, површине 17 ари  53 м2 
корисника  - сувласника: 1. Савић /Никола/ Милка из Црвенке, М. Пијаде 49, у 1/3 сувл. дела; 2. Савић 
/Драгомир/ Новица из Врбаса, Виноградска 1,  у 1/3 сувл. дела; 3. Савић /Радован/ Новица  из Црвенке,  
М. Пијаде 49, у 1/3 сувл. дела;  
      16. Кат. парцела број 369, л.н. 3580, потес код Економије, њива 1 класе, површине 8 ари  48 м2  
корисник Вишковић /Мића/ Слободанка из Црвенке, Војвођанска 161;  

17. Кат. парцела број 370, л.н. 1230 , потес код Економије, виноград 2 класе, површине 5 ари 82 
м2 и кат. парцела број 371, л.н. 1230, потес код Економије, њива 1  класе, површине 3 ара  84 м2, укупно 
09 ари  66 м2, корисника - сувласника: 1. Милојевић Стојадин /Михајло/ из Црвенке, С. Ковачевић 70,  у 
½ сувл. дела; 2. Милојевић Витко /Јанко / из Црвенке, С. Ковачевић 70 , у ½ сувл. дела;   

18. Кат. парцела број 374/2, л.н. 1576 , потес код Економије, њива 1  класе, површине 13 ари 57 
м2 и кат. парцела број 375, л.н. 1576, потес код Економије, виноград 2 класе, површине 6 ари  12 м2,   
укупно  19 ари  69 м2,  корисника Бошковић Надежда Нада /Митар/ из Црвенке, Ж.   Зрењанина 176;  

19. Кат. парцела број 377, л.н. 3364, потес код Економије, њива 1 класе, површине 55 ари  97 м2,  
корисник Пешко Лазар /Радослав/ из Црвенке, И. Милутиновића. 
 

Члан 2. 
                Ранијим сопственицима  пољопривредног земљишта  из члана  1 ове одлуке успоставља се 
режим  права својине који је постојао пре ступања на снагу Одлуке о проглашењу насељеног места 
Црвенка  насељем градског  карактера  и одређивању градског грађевинског земљишта ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 6/1977). 
                На основу ове одлуке, РГЗ - Служба за катастар  непокретности Кула  ће свим носиоцима права 
коришћења  из члана 1 ове одлуке  уместо права коришћења уписати право својине на напред наведеним 
парцелама пољопривредног земљишта. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-46-3/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године  
К у л а 
 
266. 

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. децембра 2016. године донела је  

  

О Д Л У К У  
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, затворене летње баште, билборди, рекламне ознаке, гараже и јавне телефонске говорнице. 
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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. 

Власници мањих монтажних објеката плаћају накнаду за привремено коришћење локације што ће 
бити регулисано уговором о закупу земљишта и уговором о привременом заузимању јавне површине који 
инвеститор закључује са Општинском управом Кула. 

Износ накнаде из става 4 овог члана, решењем одређује Општинско веће. 
 
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. 

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, износ накнаде за привремено коришћење 
локације 

Период трајања закупа износи најдуже пет година, или је краћи уколико се простор приводи 
планираној намени. 

Члан 6. 
Постављање киоска, летњих башти, затворених 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. 
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 киоска, билборда, гараже, 

 уговор о закупу земљишта киоска, билборда, гараже, 

 уговор о привременом заузимању јавне површине којим се регулише износ накнаде за 
привремено коришћење локације за летњу башту који инвеститор закључује са Општинском 
управом Кула, 

 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 локације, 

 обавезу корисника да објекат уклони даном истека уговореног временског периода 
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 услове коришћења у оквиру којих ће ближе бити одређена удаљеност објекта од коловоза, 
саобраћајног знака, тротоара и бициклистичке стазе.    

 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.  
 

Не може се закључити уговор о привременом заузимању јавне површине са  власницима забавног 
парка, циркуса и других сличних објеката уколико за постављену опрему не поседују потребне атесте, 
сертификате и слично. 
 
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 м2 до 12 

м2 који се поставља на јавну површину ради рекламирања.  
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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. 
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. 
 
Јавне телефонске говорнице, расхладни уређаји 
 

Члан 16. 
Јавна телефонска говорница је типски монтажно-демонтажни објекат сачињен од материјала по 

избору инвеститора. 
Расхладни уређаји се могу поставити поред трговинских, угоститељских објеката и киоска. 
Јавне телефонске говорнице и расхладни урађаји се постављају на јавну површину ако не ометају 

пролаз пешака и не утичу на безбедност саобраћаја.     
 Услови који ближе одређују положај јавне говорнице и расхладних уређаја у простору  биће 

одређени уговором из члана 9 ове одлуке. 
 
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. 
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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, односно рока утврђеног у уговору о привременом 
заузимању јавне површине. 

Ако је потребно уклонити објекат пре истека уговореног рока закупа, односно рока утврђеног у 
уговору о привременом заузимању јавне површине 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: 
  

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 

Члан 21. 
Новчаном казном од 12.500,00 динара казниће се за прекршај физичко лице или одговорно лице: 

1. 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), 

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 и члан 23 став 3), 

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 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 
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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 37.500,00 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), 
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. 

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, након ступања на 
снагу ове одлуке, позваће власнике већ постављених мањих монтажних објеката на јавним површинама 
да у року од 30 дана од дана пријема позива, закључе уговор са општином Кула, односно са Општинском 
управом Кула у коме ће бити регулисана обавеза плаћања накнаде за привремено коришћење локације.   

                                                                      
                                                                   Члан 23. 
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. 36/2016).    
 

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Кула».  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-352-58/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године  
К у л а  
 
267. 

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. децембра 2016. године, донела је  
 

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

ЈKП "Комуналац" Кула за 2017. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула за 2017. 

годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 01.12.2016. 
године, као у предлогу.  

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-37/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
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268. 
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. децембра 2016. године, донела је  
 

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

ЈКП "Водовод" Црвенка за 2017. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа  "Водовод" Црвенка за 

2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 
30.11.2016. године, као у предлогу.  

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-36/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
 
269. 

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. децембра 2016. године, донела је  
 

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

ЈKП "Радник" Сивац за 2017. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац за 2017. 

годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 30.11.2016. 
године, као у предлогу.  

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-34/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
 
270. 

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. децембра 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања   
ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2017. годину 

 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур за 

2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 
30.11.2016. године, као у предлогу.  

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-35/2016      Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а 
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271. 
На основу члана 45 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" број 

7/13) и члана 50, 51 и 67 Пословника Скупштине општине Кула -  пречишћен текст ("Службени лист 
општине Кула" број 8/14), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о избору члана  Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Кула 
 

1. 
 Бира се Топић Срећко за члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Кула. 
 

2. 
Мандат члана Комисије за представке и жалбе из тачке 1 овог решења траје до истека мандата 

одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима 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     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
Број:  01-02-121/2016     Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године 
К у л а   
 
272. 
 На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 40 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 29. децембра 2016. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула 
 

1. 
Разрешава се Гавранић Кристијан, дипломирани економиста из Куле, функције члана Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула из реда представника оснивача, пре истека 
мандата. 

2. 
Именује се Лендак Ференц, проф. разредне наставе из Куле, за члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа "Комуналац" Кула из реда представника оснивача, до истека мандата Надзорног 
одбора Јавног предузећа. 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-122/2016     Велибор Милојичић, с. р . 
29. децембар 2016. године 
К у л а 
 
273. 

На основу члана 53 став 1 и 54 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16 - Одлука УС) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен 
текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 
2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова управног одбора 
Предшколске установе "Бамби" Кула 

 
1. 

Разрешавају се дужности члана управног одбора ПУ "Бамби" Кула, због истека мандата: 
1. Максимовић Меланија, члан из реда локалне самоуправе 
2. Дилбер Гордана, члан из реда локалне самоуправе 
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3. Плавшић Цвита, члан из реда локалне самоуправе 
4. Бурић Марија, члан из реда родитеља     
5. Леђенац Бранка, члан из реда родитеља     
6. Дамјановић Весна члан из реда родитеља 
7. Васовић Славица, члан из реда запослених 
8. Балог Марија, члан из реда запослених 
9. Поповић Гордана, члан из реда запослених. 

 
2. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-116/2016     Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар  2016. године  
К у л а 
 
274. 

На основу члана 53. став 1 и 54 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2016. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе "Бамби" Кула 
 

1. 
Именују се у управни одбор ПУ "Бамби" Кула: 

1. Павков Јелена, члан из реда локалне самоуправе 
2. Тадић Миле, члан из реда локалне самоуправе 
3. Шајин Снежана, члан из реда локалне самоуправе 
4. Костић Блажо, члан из реда родитеља 
5. Луковић Сандра, члан из реда родитеља  
6. Љумовић Нађа члан из реда родитеља 
7. Петровски Данијела, члан из реда запослених 
8. Кљајић Јовичић Божана, члан из реда запослених 
9. Русковски Оленка, члан из реда запослених. 

 
2. 

 Мандат чланова управног одбора из тачке 1. овог решења траје 4 године. 
 

3. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-116/2016-2     Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године  
К у л а 
 
275. 

На основу члана 54 и 55 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 29. децембра 2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 
Основне школе «Иса Бајић» у Кули 

 
1. 

У Школски одбор Основне школе «Иса Бајић» у Кули именује се Кецојевић Жељана, за члана 
Школског одбора из реда родитеља. 
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2. 

Мандат члана Школског одбора из тачке 1. овог решења траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе «Иса Бајић» у Кули. 

3. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-115/2016     Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар  2016. године  
К у л а 
 
276. 
 На основу члана 77. став 3 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 21/2016), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2016. године, усвојила је  
 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА 
 

I. 
Постојећи број запослених у Општинској управи Кула на дан 1. децембар 2016. године: 

 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Положај у првој групи  1 
Положај у другој групи  1 
Самостални саветник  44 
Саветник 11 
Млађи саветник 6 
Сарадник 13 
Млађи сарадник 0 
Виши референт  30 
Референт  0 
Млађи референт  0 
Прва врста радних места  0 
Друга врста радних места  0 
Трећа врста радних места  0 
Четврта врста радних места  6 
Пета врста радних места  1 

 
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

(повећан обим посла) 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт  0 

 
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
(у Кабинету председника општине) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Положај у првој групи  0 
Положај у другој групи  0 
Самостални саветник  0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Виши референт  2 
Референт 0 
Млађи референт  0 

 
ПРИПРАВНИЦИ 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Висока стручна спрема  0 
Виша стручна спрема  0 
Средња стручна спрема  0 
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II. 
Планирани број запослених у Општинској управи Кула за 2017. годину: 
 

 
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Положај у првој групи  1 
Положај у другој групи  1 
Самостални саветник  23 
Саветник 39 
Млађи саветник 10 
Сарадник 14 
Млађи сарадник 0 
Виши референт  27 
Референт  0 
Млађи референт  0 
Прва врста радних места  0 
Друга врста радних места  0 
Трећа врста радних места  0 
Четврта врста радних места  6 
Пета врста радних места  1 

 
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

(повећан обим посла) 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Самостални саветник 0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Сарадник 0 
Млађи сарадник 1 
Виши референт 0 
Референт 0 
Млађи референт  0 

 
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
(у Кабинету председника општине) 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Положај у првој групи  0 
Положај у другој групи  0 
Самостални саветник  0 
Саветник 0 
Млађи саветник 0 
Виши референт  2 
Референт 0 
Млађи референт  0 

 
ПРИПРАВНИЦИ 

 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Висока стручна спрема  0 
Виша стручна спрема  0 
Средња стручна спрема  0 

 
III. 

 Овај кадровски план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кула", а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-39/2016     Велибор Милојичић, с. р.  
29. децембар 2016. године  
К  у  л  а  
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