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Службени лист општине Кула излази 
по потреби, на три језика: српском, 
мађарском и русинском. Тираж овог 

броја је  50 примерака.  
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24. април  2018. године 
 

Број  6                  Година 53 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  

Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
17. 

На основу члана 92 Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), и члана 40 и 105 
Статута општине Кула – пречишћен текст («Сл. лист општине Кула» број 7/13), Скупштина општине Кула на 
седници одржаној дана  24. априла 2018. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о ангажовању екстерне ревизије консолидованог 

завршног рачуна буџета општине Кула за 2017. годину 
  

1. 
   Ангажује се екстерна ревизија консолидованог завршног рачуна буџета општине Кула за 2017. 

годину од стране лица која испуњавају услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уз претходно прибављену сагласност 
Државне ревизорске институције. 
  Избор екстерне ревизије извршиће се у складу са законом.  
   

2. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Кула». 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-400-16/2018       Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а  
 
18. 

На основу члана 33. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС" бр. 61/05, 107/09 и 78/11), члана 32. 
тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 40. тачка 15. Статута 
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), уз сагласност Министарства 
финансија Републике Србије - Управе за јавни дуг, број 401-437/2018-001 од 19. марта 2018. године, 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној, дана 24. априла  2018. године донела је  
 

О Д Л У К У 
о задуживању за рефинансирање обавеза општине Кула 

 
Члан 1. 

Општина Кула планира да рефинансира обавезу за дугорочни кредит за капитални инвестициони 
расход, код домаћег повериоца - пословне банке за износ главнице од 250.000.000,00 динара (словима: 
двестотине педесет милионa динара).  
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове Oдлуке намењена су за изградњу недостајуће уличне канализационе 

мреже у Кули и Црвенки и изградњи транзитног потисног вода Црвенка – Кула и његових пратећих 
објеката. 

 
Члан 3. 

У циљу спровођења oве Oдлуке, овлашћује се Председник општине да закључи уговор о 
задуживању са најповољнијим повериоцем - пословном банком, након избора најповољнијег понуђача. 
 

Члан 4. 
Рок за измирење дуга по основу овог задуживања не може бити дужи од 10 година.  
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Члан 5. 

Контролу наменског располагања средствима из члана 1. ове Oдлуке вршиће Председник 
општине и Одељење за финансије и привреду Општинске управе.  
 

Члан 6. 
Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула".  
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-400-17/2018       Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а 
 
19. 

На основу члана 61. став 7. и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник 
РС”, број 104/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС'“, бр. 129/07, 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа 
који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде („Сл. гласник РС“, бр. 101/17), члана 40. став 1. тачка 6. и члана 105. став 2. Статута 
општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/13) Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 24. априла 2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА 

У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и 
стамбено-пословних зграда, дужни издвајати на име трошкова текућег, као и инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграда, које се налазе на територији општине Кула, као и утврђивање накнаде коју 
плаћају власници посебних делова зграде у случају постављања професионалног управника од стране 
општине, као мера принудне управе.  

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и 
корисника самосталних делова зграде да одржавају своје делове на начин којим се обезбеђује 
функционалност тог дела зграде, предузимју све активности којима се обезбеђује очување функција и 
својстава зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања 
зграде, на начин којим се спречава опасност од наступања штете или немогућност коришћења других 
делова зграде. 

У случају да је једно лице власник више посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно место и  
гаражни бокс, за сваки такав посебни део се плаћају трошкови текућег и инвестиционог одржавања у 
складу са чланом 63. став 2. Закона о становању и одржавању зграда.   

Под принудном управом, у смислу, става 1. овог члана, подразумева се постављање 
професионалног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама, од стране општине, као вид 
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала органе управљања, и у случају истека 
или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран нови управник. 
 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

А. Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 
 

Члан 2. 
Под инвестиционим одржавањем подразумева се извођење грађевинско-занатских, односно других 

радова у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације. 
 

Члан 3. 
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог  
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за стан и пословни простор као посебни део су: 

1) просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, према подацима  
Републичког завода за статистику (Цз); 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који не може бити нижи од 1,3 
(Кјлс); 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент  



24. април 2018.                                  Службени лист општине Кула                               Број 6 - страна 34 

 
Кс=0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент Кс=0,6; за зграде старости од 20 
до 30 година утврђен коефицијент Кс= 0,8; за зграде старости од 30 година утврђен коефицијент 
Кс=1; 

4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен 
коефицијент Кл=1, а за зграде са лифтом утврђен коефицијент Кл=1,3. 

 
На основу критеријума из става 1. овог члана, минимална висина износа издвајања на име  

трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за стан и пословни 
простор као посебни део, утврђује се на следећи начин: 
 
               Цио = Цз  x  Kјлс  x  Кс  x  Кл 
                 10.000 

где је: 
Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по  

квадратном метру стана или пословног простора. 
 

Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде у смислу ове Одлуке представља месечни износ издвајања утврђен у апсолутном 
износу по квадратном метру површине посебног, односно самосталног дела зграде. 

 
Члан 4. 

 У складу са одредбама Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује 
јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, 
на бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину од 41.357,50 динара, овом Одлуком утврђује 
се: 
 

 За стан и пословни простор: 
   
1.)    Минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања за стан и 
пословни простор са лифтом (Кл=1,3) на следећи начин:  

1.   За зграде старости 10 година (са Кс=0,4) износ од 2,80 дин/м2; 
2.   За зграде старости од 10 до 20 година (са Кс=0,6) износ од 4,20 дин/м2; 
3. За зграде старости од 20 до 30 година (са Кс=0,8) износ од 5,60 дин/м2; 
4. За зграде старости од 30 година (са Кс=1) износ од 7,00 дин/м2. 

 
2.)    Минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања за стан и 
пословни простор без лифта (Кл=1) на следећи начин:  

1. За зграде старости 10 година (са Кс=0,4) износ од 2,20 дин/м2; 
2. За зграде старости од 10 до 20 година (са Кс=0,6) износ од 3,20 дин/м2; 
3. За зграде старости од 20 до 30 година (са Кс=0,8)  износ од 4,30 дин/м2; 
4. За зграде старости од 30 година (са Кс=1) износ од 5,40 дин/м2. 

 
Члан 5. 

  У складу са одредабама наведеног Правилника критеријуми за утврђивање минималног износа за 
плаћање трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног 
места у заједничкој гаражи, одређени су поред коефицијената из чл. 3. став 1 тачке, 1,. 2. и 3, и 
додавањем коефицијента за гараже Кг=0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи Кг= 
0,4.  

Mинимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 
делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део, утврђује се на 
следећи начин: 
 
               Цио = Цз  x  Kјлс  x  Кс  x  Кг 
                 10.000 

где је: 
Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по  

квадратном метру гараже, гаражног бокса или гаражног места. 
   
  На бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину, овом Одлуком утврђује: 
  

 За гараже и  гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи    
 
1.)    Минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања за гараже (Кг=0,6) 
на следећи начин: 

1. За зграде старости 10 година (са Кс=0,4) износ од 1,30 дин/м2; 
2. За зграде старости од 10 до 20 година (са Кс=0,6) износ од 1,90 дин/м2; 
3. За зграде старости од 20 до 30 година (са Кс=0,8) износ од 2,60 дин/м2; 
4. За зграде старости од 30 година (са Кс=1) износ од 3,20 дин/м2. 
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2.)  Минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања за гаражни бокс и 
гаражно место у заједничкој гаражи (Кг=0,4) на следећи начин: 

1. За зграде старости 10 година (са Кс=0,4) износ од 0,90 дин/м2; 
2. За зграде старости од 10 до 20 година (са Кс=0,6) износ од 1,30 дин/м2; 
3. За зграде старости од 20 до 30 година (са Кс=0,8) износ од 1,70 дин/м2; 
4. За зграде старости од 30 година (са Кс=1) износ од 2,20 дин/м2. 

 
Б. Текуће одржавање стамбених зграда 
 

Члан 6. 
Под текућим одржавањем подразумева се извођење радова који се предузимају ради спречавања 

оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, 
поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује 
одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању јесу 
кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови. 

 
Члан 7. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа трошкова за текуће одржавање за стан 
и пословни простор као посебан део зграде су: 

1) просечна нето зарада у општини Кула  за претходну годину, према подацима Републичког 
завода  

завода за статистику (Цз); 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 6 (Кјлс); 
3) к

оефицијент за утврђивање минималног износа трошкова за текуће одржавања зграде са 
лифтом  

и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент Кл=1, а за зграде са лифтом 
коефицијент Кл=1,3. 

На основу наведених  критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име  
трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за сваки посебан део зграде  на следећи начин: 
 

Цто = Цз  x  Kјлс  x  Кл 
                                 1.000 

где је: 
Цто – минимални месечни износ трошкова за текуће одржавања за стан или пословни простор. 

 
На бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину, овом Одлуком утврђује се: 

 минимални износ трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор у згради са 
лифтом  

у износу од 322,00 динара месечно; 
 минимални износ трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор у згради без 

лифта у износу од 248,00  динара месечно. 
 

Члан 8. 
Критеријуми за утврђивање минималног износа за трошкове текућег одржавања за гараже, 

гаражни бокс и гаражно место поред критеријума из члана 7. став 1. тачке 1. и 2. одређени су и 
додавањем коефицијента за гараже Кг=0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи 
Кг= 0,4. 

На основу наведених  критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име  
трошкова текућег одржавања за гараже, гаражни бокс и гаражно на следећи начин: 

 
Цто = Цз  x  Kјлс  x  Кг 

                   1.000 
где је: 
Цто – минимални месечни износ трошкова за текуће одржавања за гараже, гаражни бокс и  

гаражно место. 
 
На бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину, овом Одлуком утврђује се: 

 минимални износ трошкова за текуће одржавање за гаражу у износу од 149,00 динара 
месечно; 

 минимални износ трошкова за текуће одржавање за гаражне боксове и гаражна места у 
износу од 99,25 динара месечно. 
 

В. Накнада за рад принудног управника 
 

Члан 9. 
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају 

принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума:  
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1)  просечна нето зарада у општини Кула  за претходну годину, према подацима Републичког 

завода  завода за статистику (Цз); 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 8 (Кјлс); 
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за  

зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент Кпд=0,5; за зграде које имају од 8 до 
30 посебних делова, утврђен је коефицијент Кпд=0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, 
утврђен је коефицијент Кпд=0,7. 

На основу наведених  критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају  
принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за сваки 
посебан део зграде на следећи начин: 
 

Цу = Цз  x  Kјлс  x  Кпд 
                                  1.000 

где је: 
Цу –износ месечне накнаде за управљање зградом за стан и пословни простор.  
 

На бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину, овом Одлуком утврђује се: 
- за зграде које имају до 8 посебних делова,  минимални износ накнаде принудног управника за  

управљање посебним деловима у износу од 165,40 динара месечно; 
- за зграде које имају од 8 до 30 посебних делова минимални износ накнаде принудног 

управника  за управљање посебним деловима у износу од 198,50 динара месечно; 
- за зграде које имају преко 30 посебних делова минимални износ накнаде принудног 

управника за управљање посебним деловима у износу од 231,60 динара месечно. 
 

Члан 10. 
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и гаражних  

места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника, поред критеријума из 
члана 9. става 1. тачке 1. и 2. утврђују се додавањем критеријума за гараже и гаражни бокс Кг=0,1; а 
гаражно место у заједничкој гаражи Кг= 0,2. 

На основу наведених  критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају  
принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за гараже, 
гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде на следећи начин: 
 

Цу = Цз  x  Kјлс  x  Кг 
                   1.000 
где је: 
Цу –износ месечне накнаде за управљање зградом за гаражу, гаражни бокс или гаражно место. 

 

На бази просечне нето зараде у општини Кула за 2017. годину, овом Одлуком утврђује се: 
-  минимални износ накнаде принудног управника за управљање гаражама и гаражним 

боксовима  као посебним деловима у износу од 33,00 динара  месечно; 
- минимални износ накнаде принудног управника за управљање гаражним местима у 

заједничкој гаражи  као посебним деловима у износу од 66,00 динара  месечно; 
 

Члан 11. 
У складу са чланом 64. став 5. Закона о становању и одржавању зграда  стамбене заједнице 

на територији Општине Кула су обавезне да донесу одлуку о висини накнаде за инвестиционо 
одржавање заједничких делова зграде, која не може бити нижа од износа прописаног овом 
Одлуком, а издвојена средства представљају резервни фонд стамбене зграде.  

 
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

 Надлежна служба Општинске управе Кула је обавезна да за сваку календарску годину утврди 
висину минималног износа месечног издвајања на име: трошкова инвестиционог одржавања, 
трошкова текућег одржавања и трошкова за рад принудног управника, након што се за то стекну 
услови по објављивању података од стране Републичког завода за статистику, о просечној нето 
заради у општини за претходну годину, а у складу са Правилником о критеријумима за утврђивање 
минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник РС“, бр. 101/2017). 
 

Члан 13. 
          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: 01-360-87/2018      Велибор Милојичић, с. р.   
24. април 2018. године  
К у л а 
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20. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског 
земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута 
општине Кула – пречишћен текст ("Сл.  лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној дана 24. априла 2018. године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

AРВАЈИ АЛЕКСАНДРУ из Црвенке, Петра Драпшина 7 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Црвенки, 

катастарска парцела бр. 3045 к.о. Црвенка, њива прве класе, површине 6 ари 93м2, лист непокретности 
број 404 к.о. Црвенка, 

у својину Арваји Александру, јмбг 0610976810026, из Црвенке, Петра Драпшина бр. 7, ради 
стамбене изградње, као  најповољнијем учеснику јавног надметања. 

Арваји Александар се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року од 3 
године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Арваји Александру за износ од  816,93  евра,  с 

тим да се исплата купопродајне цене врши  у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,  закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-44/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л a      
 
21. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута oпштине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 
дана 24. априла 2018. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  
МЕДОЈЕВИЋ ДЕЈАНУ из Куле, Панонска 11 

 
1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Кули, улица 
Панонска и то: 

- катастарска парцела  број 837/12 к.о. Кула, њива прве класе, површине 1ар 49м2, лист 
непокретности број 871 к.о. Кула 

- катастарска парцела број 837/13 к.о. Кула, њива прве класе, површине 1ар 17м2, лист 
непокретности број 871 к.о. Кула 

- катастарска парцела број 837/8 к.о. Кула, остало вештачки створено неплодно земљиште, 
површине 2ара 23м2, лист непокретности број 9049 к.о. Кула, 
 
у својину МЕДОЈЕВИЋ ДЕЈАНУ, јмбг 1408987830037, из Куле, Панонска 11, ради стамбене изградње, 
као  најповољнијем учеснику јавног надметања. 
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Медојевић Дејан  се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року од 3 

године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Медојевић Дејану за износ од  2.470,49 евра, с 

тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-45/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
 
22. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута oпштине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 
дана 24. априла 2018. године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

ПЕРИШИЋ ГЕОРГИНИ из Куле, Кошут Лајоша 13А 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Кули, улица 

Кошут Лајоша, катастарска парцела број 5450 к.о. Кула, њива прве класе, површине 39ари 13м2, лист 
непокретности број 860 к.о. Кула у својину ПЕРИШИЋ ГЕОРГИНИ, јмбг 2404949815073, из Куле, Кошут 
Лајоша 13А, ради стамбене изградње, као  најповољнијем учеснику јавног надметања. 

Перишић Георгина  се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року од 
3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Перишић Георгини за износ од  11.797,00 евра, 

с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,  закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 
 

5. 
            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-46/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
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23. 

На основу члана 70. став 11 и члана 105. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 46. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању 
грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16), члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 
2. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула 
на седници одржаној дана 24. априла   2018. године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Куле, непосредном погодбом,  

Швељо Страхињи из Куле, 4. Јула 42 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште у Кули, уписано у лист 

непокретности број 10514 к.о. Кула, катастарска парцела број 4216/35 по култури  земљиште под зградом 
- објектом површине 23 м2, за цену од 17.250,00 динара (словима: седамнаестхиљададвестотинепедесет 
динара) у својину Швељо Страхињи из Куле, 4. Јула 42, ЈМБГ 0704977810083, непосредном погодбом, 
у поступку утврђивања земљишта за редовну употребу објекта. 
 

2. 
 Швељо Страхиња из Куле, коме се грађевинско земљиште отуђује и Председник општине у име 
општине Кула, закључиће уговор о отуђењу грађевинског земљишта којим ће регулисати међусобна права 
и обавезе у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке,  сходно члану 99. став 14. Закона о планирању 
и изградњи и члану 53 став 1 Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта. 
         

3. 
Швељо Страхиња из Куле коме се грађевинско земљиште отуђује,  обавезан је да за купљено 

грађевинско земљиште, утврђени износ из тачке 1. овог решења од 17.250,00 динара уплати на  рачун бр. 
840-841151843-84, модел 97, позив на број 26-218 - примања од продаје земљишта у корист нивоа 
општина, у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу. 

 
4. 

            Одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-47/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а 
 
24. 

На основу члана  29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 108/16 и 
113/17), члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
("Сл. гласник РС" бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и 
прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16), члана 40. став 1. тачка 22. и 
члана 105. став 2. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула на седници одржаној дана 24. априла 2018. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
ШУКИЋ МИЛАНУ, јмбг 2709956810066 из Црвенке, М. Тита бр. 226 

 
1.  

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула некретнина која се налази у Црвенки, Маршала Тита 
број 228, катастарска парцела број 2068/1, лист непокретности број 5052 к.о. Црвенка и то: земљиште под 
зградом-објектом површине 1ар 22м2, земљиште под зградом-објектом површине 52м2, земљиште под 
зградом - објектом површине 23м2, земљиште уз зграду - објекат површине 5ари 00м2, њива 1 класе 
површине 87м2, све укупно 5ари 84м2, породична стамбена зграда, број зграде 1, површине 1ар 22м2, 
помоћна зграда површине 52м2, број зграде 2, која је  изграђена без одобрења за градњу и  помоћна 
зграда површине 23м2,  број зграде 3, која је  изграђена без одобрења за градњу, ШУКИЋ МИЛАНУ, јмбг 
2709956810066 из Црвенке, Маршала Тита бр. 226, као најповољнијем учеснику  јавног надметања. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Шукић Милану из Црвенке, Маршала Тита бр. 226, 

за износ од 4.653,23 евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
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3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 
 

5. 
             Одлуку објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-48/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а 
 
25. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута општине 
Кула - пречишћен текст ("Сл.  лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 24. априла 2018. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  
ВУКСАНОВИЋ ВЛАДИМИРУ из Црвенке, Војвођанска 50 

 
1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Црвенки и то: 
-  кат. парцела  број 900/1,  улица Војвођанска, њива 2 класе, површине 1ар 75м2,  
-  кат. парцела  број 900/2 улица С.Пенезића Крцуна, њива 2 класе, површине 1ар 30м2,  
- кат. парцела број 900/3, улица С.Пенезића Крцуна, њива 2 класе површине 4ара 80м2, све уписане у 
лист непокретности број 5052 к.о. Црвенка, које заједно чине једну грађевинску парцелу укупне површине 
7 ари 85 м2, у својину ВУКСАНОВИЋ ВЛАДИМИРУ јмбг 1106989830003, из Црвенке, Војвођанска 50, 
ради стамбене изградње, као  најповољнијем учеснику јавног надметања. 

Вуксановић Владимир се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року 
од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Вуксановић Владимиру за износ од  3.569,90 евра, 

с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 
 

5. 
            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-49/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
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26. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута  општине 
Кула - пречишћен текст ("Сл.  лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној дана 24. априла 2018. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  
ТРЕШЊИЋ БОГДАНУ из Липара, Ђуре Гајића 94 

 
1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Липару и то 
катастарска парцела  број 2/10, улица Ђуре Гајића, по култури њива 2 класе, површине 13ари 68м2, у 
својину ТРЕШЊИЋ БОГДАНУ, јмбг 2703980810060, из Липара, Ђуре Гајића 94, ради стамбене 
изградње, као  најповољнијем учеснику јавног надметања. 

Трешњић Богдан  се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року од 3 
године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се Трешњић Богдану за износ од  2.861,59 евра, с 

тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-50/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
 
27. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута општине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 
дана 24. априла 2018. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  
"ДАТА СТАТУС" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 

 
1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Кули и то 
катастарска парцела  број 9107/31 к.о. Кула,  Индустријска зона, по култури њива 1 класе, површине 
66ари 80м2, у својину "ДАТА СТАТУС" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Милутина Миланковића 1/локал 
45, мат. број 17086243, ПИБ: 101012095, ради изградње, као  најповољнијем учеснику јавног 
надметања. "ДАТА СТАТУС" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) се обавезује да предметно грађевинско 
земљиште приведе намени у року од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског 
земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  "ДАТА СТАТУС" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) 

за износ од  35.441,30 евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
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3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-51/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
 
28. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14, 145/14), члана 44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 
("Сл. лист општине Кула" бр. 36/16),  члана  40. став 1. тачка 22. и члана 105. став 2. Статута oпштине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 
дана 24. априла 2018. године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

"АРЕС ВНД" ДОО KУЛA 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула неизграђено грађевинско замљиште у Кули и то 

катастарска парцела  број 9107/30 к.о. Кула,  Индустријска зона, по култури њива 1 класе, површине 
60ари 00м2, у својину "АРЕС ВНД" ДОО KУЛA,  Ђуре Стругара 74, мат. број 20777052, ПИБ: 107299942,  
ради изградње, као  најповољнијем учеснику јавног надметања.  

"АРЕС ВНД" ДОО KУЛA се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у року 
од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се "АРЕС ВНД" ДОО KУЛA за износ од 31.833,50 

евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2. ове одлуке, као и права и обавезе 
купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине 
Кула, закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,  закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-52/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
Кула 
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29. 

На основу члана 35 став 6 и члана 46 став 1 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9 
став 5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), 
члана 20 став 1 тачка 2 и члана 40 став 1 тачка 5 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 7/13) Скупштина општине Кула, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 
седници одржаној  24. априла 2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У   

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Изменa и допунa Просторног плана општине Кула (у даљем тексту: План), на 

основу Уговора о финансирању и изради закљученог између општине Кула и ЈКП „Комуналац“ Кула. 
 

Члан 2. 
Овом одлуком утврђује се граница обухвата Плана. 
За границу обухвата Плана стамбене насеобине Зеленгора, утврђује се граница грађевинског 

подручја стамбене насеобине Зеленгора утврђена Просторним планом општине Кула. 
Укупна површина обухвата Плана за насеље Зеленгора износи 12,7 ha. Изменама и допунама 

Плана планирана је измена границе грађевинског подручја - смањење површине грађевинског земљишта 
(у делу који је намењен за спорт и рекреацију к.п. број: 9358/1 и 9363 к.о. Црвенка).  

Предметна локација се налази у катастарској општини Црвенка, општина Кула. 
Површина обухвата Плана на делу Телечке висоравни у катастарској општини Кула износи 

приближно 1500 ha. 
Графички приказ границе обухвата измена и допуна планског подручја је саставни део ове 

одлуке. 
 

Члан 3. 
Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у Просторном плану општине Кула 

(„Службени лист општине Кула“, број 33/15). У делу Мере и инструменти за спровођење Просторног 
плана, у поднаслову Уређење и изградња објеката на основу Шематског приказа уређења унутар 
стамбених зона Романија и Зеленгора, утврђене су зоне за директну примену Просторног плана.  

Циљ израде Измена и допуна Просторног плана општине Кула је усаглашавање простора са 
стварним потребама власника наведених парцела. Како нису у питању јавне површине за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса, а власник наведених катастарских парцела није заитересован за 
изградњу спортско рекреативних објеката предлажена је измена Плана. 

Питање енергетске ефикасности односи се на смањење потрошње досадашњег вида електричне 
енергије и коришћење алтернативних, обновљивих и еколошких видова енергије. 

У том смислу, овим изменама и допунама Плана омогућава се заинтересованим инвеститорима 
изградња објеката у циљу експлоатације енергије ветра на Телечкој висоравни. 

За израду Плана потребни су катастарско-топографски планови у размери 1:1000, за предметно 
подручје. 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана заснивају се на 

Законски и плански утврђеним елементима код планирања површина и објеката, заштите и унапређења, 
рационалној организацији простора. 
 

Члан 5. 
Изменама и допунама Просторног плана општине Кула, омогућује се измена границе грађевинског 

подручја стамбене зоне Зеленгора са смањењењм површина утврђених за спорт и рекреацију, а на делу 
Телечке висоравни се стварају услови за изградњу ветропарка тако што се постојеће планиране површине 
за изградњу ветропарка на пољопривредном земљишту у к.о. Кула повећавају. 

 
Члан 6. 

Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја у обухвату Плана подразумева 
оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја. 

Задржава се Планом утврђена основна намена површина осим у делу који се односи на површине 
намењене за спорт и рекреацију. 
 

Члан 7. 
Ефективан рок за израду нацрта Плана је 4 (четири) месеца, од дана достављања Извештаја о 

изршеном раном јавном увиду. 
 

Члан 8. 
Средства за израду Плана укључујући средства за прибављање свих услова, сагласности, 

података, потребних подлога, уколико се подлоге општини Кула не могу уступити без накнаде и друго 
обезбеђује Општина Кула. Оквирна процена финансијских средства за израду Плана износи 100 000,00  
динара. 
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Члан 9. 

Обрађивач Плана је Јавно комунално предузеће  „Комуналац“ Кула, улица 29. новембра број 4, на 
основу уговора о финансирању и изради Плана.  

 
Члан 10. 

После доношења ове oдлуке, носилац израде Плана - Општина Кула, организоваће упознавање 
јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, 
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на интернет 
страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 

Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у згради општине Кула и на интернет 
страници носиоца израде Плана.  

 
Члан 11. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и 
излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни 
увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и 
друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 12. 
Саставни део ове oдлуке је Mишљење о неприступању изради стратешке процене Измена и 

допуна просторног плана општине Кула на животну средину, које је  донело Одељење  за инвестиције, 
заштиту животне средине и енергетски менаџмент под  бројем 018-501-24/2018 дана 01.03.2018. године. 

 
Члан 13. 

План ће се сачинити у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику, 
од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак Плана у 
дигиталном облику чувати у својој архиви ЈКП „Комуналац“ Кула, 29. новембра 4 , а преостали примерци 
ће се чувати у Општини. 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“. 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
БРОЈ: 01-350-20/2018                                                                  Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
Кула 
 
30. 

На основу члана 20 став 1 тачка 24  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 24 и члана 40  став 1 тачка 16 Статута 
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној  24. априла  2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, малопродајним, 

занатским и другим објектима на територији општине Кула 
 

Члан 1. 
            У Одлуци о  радном времену у угоститељским, малопродајним, занатским и другим објектима на 
територији општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 4/09), члан 10 мења се и гласи: 
 
            „Новчаном казном од  75.000,00  динара казниће се за прекршај правно лице:  
1. Ако се не придржава прописаног радног времена (члан 3, 5 и 7 Одлуке).  
2. Ако по налогу комуналног инспектора не изврши затварање објекта и испражњење истог од гостију 
(члан 8).  
3. Ако учини прекршај из члана 3  став 6 ове одлуке.  
           Новчаном казном од  37.500,00 динара казниће се за прекршај из става 1 тачке 1, 2 и 3 овог члана 
предузетник.  
           Новчаном казном од  20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1 тачке 1, 2 и 3 овог члана 
одговорно лице у правном лицу.  
           Уколико правно лице или предузетник начини прекршај из тачке 3 овог члана, ускратиће му се 
издавање сагласности за продужено радно време у периоду од 6 месеци.“  
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Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-130-2/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април  2018. године        
К у л а  
 
31. 

На основу члана 20 став 1 тачка 26 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 26 и члана 40 став 1 тачка 6 Статута општине 
Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној  24. априла  2018. године, донела је 

  
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о условима за држање домаћих животиња  
на територији општине Кула 

 
Члан 1. 

            У Одлуци о условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 8/08), члан 32 мења се и гласи: 
 
            „Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу ако:  
1. Држи псе или мачке у зградама колективног становања у броју и на начин супротан члану 8 ове 

одлуке.  
2. Држи псе или мачке супротно члану 9 ове одлуке.  
3. Држи псе или мачке у дворишту породично-стамбене зграде или у дворишту индивидуалног 

стамбеног објекта у броју и на начин супротно члану 10 ове одлуке.  
4. Изводи псе и мачке на начин супротан члану 11 и 12 ове одлуке.  
5. Не обавести републичку ветеринарску инспекцију да су пас или мачка озледили неко лице (члан 13 

став 3).  
6. Не пријави угинуће домаће животиње на време и начин прописан чланом 13 став 4 ове одлуке.  
7. Без одлагања не опере или очисти заједничке просторије у згради или јавну површину (члан 12 став 

4 и 5).  
8. Држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 14 ове одлуке.  
9. Држи куниће у објектима који не испуњавају прописане услове из члана 15 као и без сагласности 

свих корисника заједничког дворишта.  
10. Држи пернату живину у објектима који не испуњавају прописане услове из члана 16 као и без 

сагласности свих корисника заједничког дворишта.  
11. Држи домаће голубове супротно члану 15, као и без сагласности свих корисника заједничког 

дворишта.  
12. Држи пчеле супротно одредбама члана 18 и 19, као и без сагласности свих корисника заједничког 

дворишта.  
13. Држи папкаре и копитаре у објектима који не испуњавају услове из члана 21 и 22 ове одлуке.  
14. Јама за осоку и ђубриште не испуњавају услове из члана 22 став 2 и 3.  
15. Познати власник, одн. држалац ухваћеног напуштеног пса одбије да плати трошкове из члана 25 став 

2 ове одлуке.  
16. Ако врши забрањене радње из члана 29 ове одлуке.  
17. Не поступи у складу са решењем инспектора (члан 31 став 1 и 2).  
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од  
75.000,00 динара.  

За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од  
37.500,00 динара”.    
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-501-49/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април  2018. године  
К у л а 
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32. 

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 
104/16), члана 1. и  21. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и 
„Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др. закон и 120/12 - одлука УС) 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. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана  24. априла  2018. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 1. 
            У Одлуци о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге  („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 28/13), члан  54. Одлуке мења се и гласи: 
            „Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се  установе за прекршај из члана 11. став 1. ове 
одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у установи новчаном казном од 
20.000,00 динара. 

Члан 2. 
           У члану 55. став 1. речи: „новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 20.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
 

Члан 3.            
            У члану 56. став 1. речи: „новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара замењују се речима: 
„новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном од  50.000,00 до 1.000.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од  2.500,00 до 75.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 20.000,00 динара“. 
 

Члан 4. 
           У члану 57. став 1. речи: „новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара замењују се речима: 
„новчаном казном од 20.000,00 динара“. 
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од  2.500,00 до 75.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 20.000,00 динара“. 
 

Члан 5. 
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: 01-352-40/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а  
 
33. 

На основу члана члана 146 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 
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 14 и члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 14 и члана 40 став 1 тачка 6 Статута 
општине Кула-пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 24. априла  2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА-СПЛАВОВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ КАНАЛА ВРБАС-БЕЗДАН НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА 
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Члан 1. 

            У Одлуци о постављању плутајућих објеката-сплавова за обављање угоститељске делатности на 
водном земљишту канала Врбас-Бездан на територији општине Кула  („Сл. лист општине Кула“, бр. 
15/2011 и 7/2012), у члану  18. став 1. речи: „новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују 
се речима: “новчаном казном од 12.500,00 динара“.         
           У ставу  2. истог члана  речи: „новчаном казном од  50.000,00  до 1.000.000,00 динара“ замењују се 
речима: „новчаном казном од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од  5.000,00  до  250.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
 

Члан 5. 
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: 01-353-74/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април  2018. године  
К у л а  
 
34. 

На основу члана 20. став 1 тачка 2, члана 38 став 1, члана 42 став 1 и став 5 тачка 1 Закона о 
управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16), члана 20 став 1 тачка 5 и члана 32 став 1 
тачка 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. 
закон), члана 20 став 1 тачка 5, и члана 40 став 1 тачка 6 Статута општине Кула-пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА 
 

Члан 1. 
            У Одлуци о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката 
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 11/2010), у члану 8. став 1. речи: „новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара“ замењују се речима: “новчаном казном од 75.000,00 динара“.         
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се 
речима: „новчаном казном од 20.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од  5.000,00 до 250.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-352-41/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а  
 
35. 

На основу члана 93 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон 
и 101/16 - др. закон), члана 6 и 16 Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 73 став 1 тачка 3 Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“ бр. 99/09),  члана 11 став 4 Закона о 
службеној употреби језика и писама („Сл. гласник РС“ бр. 45/91 и 30/10), члана 4 Уредбе о означавању 
назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних 
бројева, улица и тргова („Сл. гласник РС“, бр. 16/12) и члана 12 и 105 став 2 Статута општине Кула - 
пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
дана 24. априла 2018. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧАВАЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И 

ТРГОВА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊА ЗГРАДА БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КУЛА 
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Члан 1. 
            У Одлуци о утврђивању и означавању насељених места, улица и тргова и начину утврђивања 
кућних бројева и означавања зграда бројевима на територији општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 
2/15), у члану 43. став 1. речи: „новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се 
речима: “новчаном казном у износу од  12.500,00 динара“.         
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном од  50.000,00  до  1.000.000,00 динара“ замењују се 
речима: „новчаном казном од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном од  5.000,00 до 75.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 12.500,00 динара”. 
           У ставу 4. истог члана речи: „новчаном казном од  10.000,00 до 250.000,00 динара замењују се 
речима: „новчаном казном од 37.500,00 динара“. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-020-19/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а  
 
36. 

На основу члана 20 став 1 тачка 11  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 11 и члана 40  став 1 тачка 6 Статута општине 
Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној  дана 24. априла  2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања  

коровске биљке амброзије 
 

Члан 1. 
            У Одлуци о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 19/2006), члан 12 мења се и гласи: 
 
            „Новчаном казном за прекршај казниће се лице које поступа супротно одредбама члана 3, 4, 5, 6 и 
7 ове Одлуке: 

- Правно лице новчаном казном  у износу од  75.000,00 динара, 
- Одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, 
- Предузетник новчаном казном у износу од 37.500,00 динара, 
- Физичко лице новчаном казном у износу од 20.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-501-50/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април  2018. године  
К у л а  
 
37. 

На основу члана 20 став 1 тачка 39 и члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС», бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 167 став 5 Закона о планирању и 
изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 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 40 став 1 тачка 6 и члана 105 став 2 Статута општине 
Кула - пречишћен текст («Сл. лист општине Кула», бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 24. априла 2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ НЕПОСРЕДНУ 
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЗА СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
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Члан 1. 

           У Одлуци о уклањању објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, 
за суседне објекте и за безбедност саобраћаја („Сл. лист општине Кула“, бр. 10/2015), у члану 13 став 1 
речи: „ЈП Завод за изградњу“ замењују се речима: „Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и 
енергетски менаџмент“. 
           У ставу 2 истог члана речи: „ЈП Завод за изградњу“ замењују се речима: „Одељење за 
инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент“. 
 

Члан 2. 
            У члану 19. став 1. речи: „новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“ 
замењују се речима: „новчаном казном у износу од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 2. истог члана  речи: „новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују 
се речима: „новчаном казном у износу од 20.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара“ 
замењују се речима: „новчаном казном у износу од 37.500,00 динара“. 

 
Члан 3. 

           У члану 20. Одлуке  речи: „новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују се 
речима: „новчаном казном у износу од 20.000,00 динара“. 
 

Члан 4. 
          У члану 21. став 1. Одлуке речи: „новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“ 
замењују се речима: „новчаном казном у износу од 75.000,00 динара“. 
           У ставу 2. истог члана речи: „новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ замењују 
се речима: „новчаном казном у износу од 20.000,00 динара“. 
           У ставу 3. истог члана речи: „новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара“ 
замењују се речима: „новчаном казном у износу од 37.500,00 динара“. 
 

Члан 5. 
            У члану 22. став 1. Одлуке  речи: „новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара“ 
замењују се речима: „новчаном казном у износу од 20.000,00 динара“. 
 

Члан 6. 
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: 01-354-167/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а  
 
38. 

На основу члана 38 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 32 став 1 
тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), на предлог Општинског већа општине Кула, Скупштина 
општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула 
 

1. 
 Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈКП "Комуналац" Кула.  

Овом Одлуком утврђује се начин спровођења јавног конкурса за избор директора јавног 
комуналног предузећа из става 1 овог члана. 

2. 
 На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. 

 
3. 

 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у Огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом 
ове Одлуке. 
 Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности. 
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4. 

 Општи и посебни услови и критеријуми за избор директора јавног комуналног предузећа, 
прописани су Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16) и Статутом јавног комуналног 
предузећа. 

5. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора објављује се у  "Службеном гласнику РС",  у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и на интернет страници општине 
Кула. 

Рок за објављивање огласа из става 1 овог члана у "Службеном гласнику РС" не може бити дужи 
од осам дана од дана доношења ове Одлуке. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
"Службеном гласнику РС".       

6. 
 Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа из тачке 1. ове Одлуке спроводи 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кула коју 
је именовала Скупштина општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 

 
7. 

 По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије односно најстарији члан 
Комисије, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и 
поднети докази.  

На седници Комисија обавезно проверава: 

 да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом у јавном конкурсу, 

 да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о 
пријави на предметни конкурс и 

 да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 
 

8. 
 У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних у тачци 7. 
ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. 
 Против закључка из става 1 ове тачке, није допуштена посебна жалба. 

 
9. 

 Након извршене провере  из тачке 7 ове Одлуке, Комисија, саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за избор и међу њима спроводи изборни поступак - усменом провером. 

Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица 
имају интерес везан за спровођење конкурса.   
 У изборном поступку из става 1 ове тачке, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата, утврђује резултат кандидата према мерилима за избор директора јавног 
предузећа,  ради састављања ранг листе кандидата. 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе 
кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка. 
 

10. 
У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и 

вештине кандидата оценом приложене документације и усменом провером. 
 Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну 
примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са 
законом. 

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за 
чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно 
предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа, прописа којима се 
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 
управљања, као и општих прописа о раду. 

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским 
односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

 
11.  

 Стручна оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке и усмено у разговору са 
кандидатом. 
 Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем и 
стручна оспособљеност стечена радним искуством. 
  У разговору са кандидатом комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу 
његових одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно 
управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа.  

За усмену проверу, Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. 
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 Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна додатна 
објашњења. 
 Приликом усмене провере, сваки члан Комисије оценом од 1 до 3 оцењује сваког кандидата 
понаособ. 
 Након завршене провере, Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, 
израчунавањем његове просечне оцене. 
 

12. 
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу просечне оцене коју је освојио 

сваки кандидат, саставља ранг листу са највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунила 
мерила за избор директора јавног предузећа. 
 Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу 
следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и 
пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему 
се рачунају године и пуни месеци радног искуства); 

3) виши степен високог образовања. 
У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег комисија у поновном разговору утврди да најбоље испуњава 
захтеве за обављање послова директора јавног предузећа. 
 

13. 
 Ранг листу из тачке 12 став 1 ове Одлуке и записник о спроведеном изборном поступку Комисија 
доставља Општинском већу општине Кула. 

 
14. 

 Општинско веће општине Кула на основу ранг листе за избор и записника о спроведеном 
изборном поступку, утврђује предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га 
Скупштини општине Кула на усвајање. 

 
15. 

 Скупштина општине Кула, након разматрања достављене ранг листе и предлога акта, одлучује о 
именовању директора, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са ранг листе. 
 Решење о именовању директора коначно је. 

 
16. 

 Решење о именовању директора јавног предузећа са образложењем објављује се у "Службеном 
гласнику РС", "Службеном листу општине Кула" и на интернет страници општине Кула. 
 Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни 
поступак. 

17. 
 Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року 
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана 
Комисије. 

18. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у "Службеном гласнику РС". 
 Рок из става 1 ове тачке из нарочито оправданих случајева, може се продужити за још осам дана. 
 Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

19. 
 Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним у тачки 18. ове Одлуке, именује 
се следећи кандидат са ранг листе. 
 Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из  тачке  18. ове Одлуке, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана истека 
рокова из тачке 18. ове Одлуке. 

Ако после спроведеног јавног конкурса Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у 
изборном поступку не испуњава услове за именовање спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је 
Комисија утврдила да ни један кандидат не испуњава услове за именовање. 

 
20. 

 Ову Одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору јавног комуналног предузећа. 
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21. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-111-4/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К У Л А 
 
39. 

На основу члана 38 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 32 став 1 
тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), на предлог Општинског већа општине Кула, Скупштина 
општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур 
 

1. 
 Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈКП "Руском" Руски Крстур.  

Овом Одлуком утврђује се начин спровођења јавног конкурса за избор директора јавног 
комуналног предузећа из става 1 овог члана. 

2. 
 На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. 

 
3. 

 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у Огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом 
ове Одлуке. 
 Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности. 
 

4. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за избор директора јавног комуналног предузећа, 
прописани су Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16) и Статутом јавног комуналног 
предузећа. 

5. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора објављује се у  "Службеном гласнику РС",  у најмање 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и на интернет страници општине 
Кула. 

Рок за објављивање огласа из става 1 овог члана у "Службеном гласнику РС" не може бити дужи 
од осам дана од дана доношења ове Одлуке. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
"Службеном гласнику РС".       

6. 
 Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа из тачке 1. ове Одлуке спроводи 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кула коју 
је именовала Скупштина општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 

 
7. 

 По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије односно најстарији члан 
Комисије, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и 
поднети докази.  

На седници Комисија обавезно проверава: 

 да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом у јавном конкурсу, 

 да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о 
пријави на предметни конкурс и 

 да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 
 

8. 
 У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних у тачци 7. 
ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. 
 Против закључка из става 1 ове тачке, није допуштена посебна жалба. 
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9. 

 Након извршене провере  из тачке 7. ове Одлуке, Комисија, саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за избор и међу њима спроводи изборни поступак - усменом провером. 

Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица 
имају интерес везан за спровођење конкурса.   
 У изборном поступку из става 1 ове тачке, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата, утврђује резултат кандидата према мерилима за избор директора јавног 
предузећа,  ради састављања ранг листе кандидата. 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе 
кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка. 
 

10.  
У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и 

вештине кандидата оценом приложене документације и усменом провером. 
 Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну 
примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са 
законом. 

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за 
чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно 
предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа, прописа којима се 
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 
управљања, као и општих прописа о раду. 

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским 
односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

 
11.  

 Стручна оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке и усмено у разговору са 
кандидатом. 
 Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем и 
стручна оспособљеност стечена радним искуством. 
  У разговору са кандидатом комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу 
његових одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно 
управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа.  

За усмену проверу, Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. 
 Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна додатна 
објашњења. 
 Приликом усмене провере, сваки члан Комисије оценом од 1 до 3 оцењује сваког кандидата 
понаособ. 
 Након завршене провере, Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, 
израчунавањем његове просечне оцене. 

12. 
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу просечне оцене коју је освојио 

сваки кандидат, саставља ранг листу са највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунила 
мерила за избор директора јавног предузећа. 
 Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу 
следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и 
пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему 
се рачунају године и пуни месеци радног искуства); 

3) виши степен високог образовања. 
У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег комисија у поновном разговору утврди да најбоље испуњава 
захтеве за обављање послова директора јавног предузећа. 
 

13. 
 Ранг листу из тачке 12. став 1 ове Одлуке и записник о спроведеном изборном поступку Комисија 
доставља Општинском већу општине Кула. 

14. 
 Општинско веће општине Кула на основу ранг листе за избор и записника о спроведеном 
изборном поступку, утврђује предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га 
Скупштини општине Кула на усвајање. 

15. 
 Скупштина општине Кула, након разматрања достављене ранг листе и предлога акта, одлучује о 
именовању директора, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са ранг листе. 
 Решење о именовању директора коначно је. 
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16. 

 Решење о именовању директора јавног предузећа са образложењем објављује се у "Службеном 
гласнику РС", "Службеном листу општине Кула" и на интернет страници општине Кула. 
 Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни 
поступак. 

17. 
 Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року 
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана 
Комисије. 

18. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у "Службеном гласнику РС". 
 Рок из става 1 ове тачке из нарочито оправданих случајева, може се продужити за још осам дана. 
 Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

19. 
 Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним у тачки 18. ове Одлуке, именује 
се следећи кандидат са ранг листе. 
 Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из  тачке  18. ове Одлуке, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана истека 
рокова из тачке 18. ове Одлуке. 

Ако после спроведеног јавног конкурса Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у 
изборном поступку не испуњава услове за именовање спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је 
Комисија утврдила да ни један кандидат не испуњава услове за именовање. 

 
20. 

 Ову Одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору јавног комуналног предузећа. 
 

21. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-111-5/2018      Велибор Милојичић, с. р.   
24. април 2018. године           
К У Л А 
 
40. 

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 24. априла 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о раду  

Народне библиотеке Кула за 2017. годину 
 

1. 
 Прихвата  се  Извештај о раду Народне библиотеке Кула за 2017. годину, који је Управни одбор 
Народне библиотеке усвојио на седници одржаној 26.02.2018. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-2/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а 
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41. 

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 24. априла 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о раду  

Спортског центра Црвенка за 2017. годину 
 

1. 
 Прихвата  се  Извештај о раду Спортског центра Црвенка за 2017. годину, који  је Управни 
одбор Спортског центра усвојио на седници одржаној 14. марта 2018. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-3/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а 

 
42. 

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 24. априла 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о раду Дома културе Руски Крстур за 2017. годину 

 
1. 

 Прихвата  се  Извештај о раду Дома културе Руски Крстур за 2017. годину, који је Управни 
одбор Дома културе усвојио на седници одржаној  05. априла 2018. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-4/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а 

 
43. 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Сл. 
гласник РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 40.  Статута општине Кула  - пречишћен текст 
(„Сл. лист општине  Кула“ бр. 7/13), по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 320-00-01126/2018-09 од 3. априла 2018. године, Скупштина општине 
Кула, на седници  одржаној 24. априла 2018. године, донела је  
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА 
 СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЛА  

ЗА 2018. ГОДИНУ   
 

Овим програмом уређује се коришћење средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Kула као подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију општине Кула за 2018. годину, у складу са одредбама Закона о подстицајима у пољопривреди 
и руралном развоју. 

 
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

1.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

1.1.1. Географске и административне карактеристике  
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Општина Кула налази се у Бачкој, у Западнобачком округу на плодној војвођанској равници. 
Позиционирана је централно, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и Суботице тј. на веома 
важној саобраћајној линији која везује Подунавље са Потисјем. Гранични прелаз са Мађарском 
(Бачки Брег) удаљен је 66 км, а река Дунав је на 38 км, где је Лука Богојево, односно гранични 
прелаз са Хрватском. Подручје општине Кула пресецају два пловна канала: Велики бачки канал и 
канал Дунав-Тиса-Дунав, који имају посебан значај за наводњавање и развој пољопривредне 
производње. Површина општине Кула износи 481 км2 и преко 90 % представља обрадиво 
пољопривредно земљиште. На основу величине своје територије може се сврстати у групи 
средње великих покрајинских општина. Општину Кула чине 7 насељених места: градска насеља 
Кула и Црвенка и села, Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка. Административни 
центар општине је градско насеље Кула. Географски положај и природна богатства дају општини 
Кула добре изгледе за напредак. 

 
1.1.2. Природни услови и животна средина  

Општина Кула је на додиру два рељефна елемента: Телечке лесне заравни на северу, надморске 
висине 105 м и лесне терасе на југу надморске висине 83 м. У таквим рељефним односима 
посебну важност имају саобраћајни правци-железнички, друмски и речни. Највећи природни 
потенцијал јесте високоплодно обрадиво пољопривредно земљиште, површинe 42.821 хектара. 
Поред овога, општина Кула има потенцијал термалних вода, које до сада нису значајније 
коришћене и у плану је израда пројектне документације за локацију "Развала" на Планинарском 
дому у Кули, која би могла да буде основа за развој бањског туризма. Минерална вода се 
флашира у оквиру компаније Родић ("Аква бела"). 
На територији општине постоје налазишта глине, сировине за опекарску индустрију (Кула, 
Црвенка и Сивац). У општини нема већих природних водотокова, али кроз њу пролазе канали 
основне каналске мреже: Бездан-Врбас, Мали Стапар-Косанчић и Богојево-Бечеј. Сва насеља, 
изузев Липара и Нове Црвенке, лоцирана су непосредно уз ове канале. 
Општина Кула се налази у зони коју карактерише умерено континентална клима са четри 
годишња доба, са специфичностима субумидне и микротермалне климе. На климу у општини 
Кула, такође утичу и микроклиматски елементи који потичу од реке Дунав и од Фрушке Горе. 
Просечна годишња темпаратура ваздуха је +10,7 степени. Најхладнији месец у години је јануар 
(просечна темпаратура -1,5 степени), а најтоплији је јул месец (просечна темпаратура износи 
+21,4 степени). Пролеће и јесен у просеку имају сличну темпаратуру која износи 11,7 степени. 
Годишња влажност ваздуха у просеку  у току године 77,3 %, средња вредност највлажнијег 
месеца децембра је 88,4 %, по годишњим добима највећа влажност је зими 86,8 %, а најмања је у 
августу 66,1 %. Просечна годишња количина падавина за метеоролошку станицу Сомбор је 589,7 
мм, док на територији општине Кула годишње падне око 700мм, у цца 120 дана. 
Што се тиче шумског фонда стање је незадовољавајуће као и у већини општина у АП Војводини и 
за општину Кула оно износи око 100 ха, што је испод 0,5 % у односу на укупну површину 
пољопривредног земљишта на територији општине. Од пре неколико година приступило се 
организованом пошумљавању на пољопривредном земљишту у државној својини кроз поверавање 
ових послова ЈКП "Комуналац" Кула. На овај начин општина Кула је усмерила своје активности 
како би се повећала пошумљеност. 
Најзагађенији водоток Европе је Велики бачки канал на потезу Црвенка-Кула-Врбас. Због своје 
комплексности, читав пројекат је подељен у три дела. Први део подразумева изградњу 
магистралног колектора, који ће спојити општине Врбас и Кулу и прикупљати све комуналне и 
индустријске отпадне воде. Уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
коначно су завршени  радови на изградњи магистралног колектора током половином 2015.године. 
Други део обухвата изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Врбасу, 
који ће прикупљати и пречишћавати све отпадне воде које се доводе путем магистралног 
колектора. Активности око изградње централног постројења су у завршној фази и очекује се 
завршетак до краја 2018. године. 
Трећа фаза је чишћење и ремедијација Великог бачког канала, као најкомплекснији и 
најсложенији део пројекта. Ове радове ће изводити управљач ЈВП "Водевојводине" Н.Сад. 
Изградња канализационог колектора и Потисног вода од Црвенке до Куле представља коначно 
решавање проблема Великог бачког канала у општини Кула,  јер се на овај начин решава и 
проблем целокупних фекалних  вода које долазе из Куле и Црвенке. Општина Кула заједно са 
Републиком Србијом и надлежним Министарствима и органима АП Војводине расписала је тендер, 
изабрала извођача и радови су у току. Планирани завршетак овог проблема очекује се до краја 
априла 2018. године.  

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 
 

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  
Према попису из 2011. год. на територији општине Кула живи 43.101 становника (48.353 при 
попису 2002.) различите етничке припадности. У подручју градских насеља живи 26.867 
становника а у осталим насељима 16.234 становника. Из ових података види се да је општина у 
периоду од непуне деценије изгубила 5.252 становника односно 10,86% у односу на 2002.годину. 
Укупан број домаћинстава на територији целе општине је 15.408. Просечан број чланова по 
домаћинству је 2,8 члана. 
Густина насељености у општини Кула је 89,61 становника на 1 km2. 



Број 6 - страна 57                             Службени лист општине Кула                                   24. април 2018. 

 
Табела 1: Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама 

 
Година 

пописа 

 
Република 

Србија 

 
Аутономна 

Покрајина 

Војводина 

 
Западно- 

бачки округ 

 
Општина 

Кула 

1991 7.576.837 2.013.889 215.916 49.311 

2002 7.498.001 2.031.992 214.011 48.353 

2011 7.186.862 1.931.809 188.087 43.101 

*Извор: Републички завод за статистику 
 

Табела 2:Тенденције у промени броја становника у општини Кула 
 
 

Година пописа 

 
Укупан број 

становника 

Промена 
броја 

становника 

 
Промена броја 

становника (%) 

1948 39.488 - - 

1953 41.622 2.174 5,41 

1961 46.062 4.440 10,67 

1971 48.727 2.665 5,79 

1981 49.898 1.171 2,41 

1991 49.311 -587 1,17 

2002 48.353   -958 1,94 

2011 43.101 -5.252 10,86 

*Извор: Републички завод за статистику 
 

МЛАДИ 
 
На територији општине Кула број младих се константно смањује па је тако у односу на попис из 
2002 године у 2011. години број младих опао у свим старосним категоријама. Број младих, по 
попису из 2011. године, за старосни узраст од 15 до 29 година износи 8.028. 
 

Табела 1: Структура становништва у општини Кула према старости и полу/попис 2011. 
 Попис 2002. Попис 2011. 

 
 

КАТЕГОРИЈЕ 

 
 

Број 

 
Удеоу укупном 

становништву (%) 

 
 

Број 

Удеоу укупном 
становништву 

(%) 

 

УКУПНО 

Укупно 48.353 100 43.101 100 

Мушко 23.533 48,67 21.086 48,93 

Женско       24.820 51,33 22.015 51,07 

 

15-19 

Укупно         3.391 7,02 2.419 5,62 

Мушко 1.769 3,66 1.277 2,97 

Женско 1.622 3,36 1.142 2,65 

 

20-24 

Укупно 3.410 7,06 2.862 6,64 

Мушко 1.723 3,57 1.430 3,32 

Женско 1.687 3,49 1.432 3,33 

 

25-29 

Укупно 3.228 6,68 2.747 6,38 

Мушко 1.690 3,50 1.524 3,54 

Женско      1.538 3,18 1.223 2,84 

*Извор: Републички завод за статистику 
 

Према подацима о структури становништва старијег од 15 година и према школској спреми, у 
општини Кула највећи  број  становника  је  са  средњом  стручном  спремом , док  број  становника  
са  високом  стручном  спремом значајно расте. 
Према попису из 2011. године, у општини Кула је 873 лица регистровано као неписмено, односно 
2,03 % становништва.  
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Табела 3: Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу/попис 
2011. 

 

 

Категорије 

ОПШТИНА 

 

УКУПНО 

Компјутерски 

писмена лица 

Лица која делимично 

познају рад на рачунару 

Компјутерски 

неписмена лица 

 
УКУПНО 

 
36.957 

             
              12.123 

                      
                5.650 

 
                19.184 

Мушкарци 17.923                6.228                  2.916                   8.779 

            Женe 19.034                5.895                  2.734 
                10.405 

Извор: Републички завод за статистику 
 
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на територији општине Кула, 51,90 % 
становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на 
рачунару има 15,29 % становништва, а 32,81 % чине лица која су се изјаснила да су компјутерски 
писмена. Када су у питању компјутерски неписмена лица, 51,50 % чине жене, док 48,50 %  чине 
мушкарци. У периоду после пописа до данас значајно је промењена ситуација што се тиче 
компјутерске писмености у позитивном смеру, тако да већина младих чине компјутерски писмену 
популацију становништва општине Кула. 

 
1.1.4. Диверзификација руралне економије 

Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопривредна производња, 
већ широк спектар активности заснованих на неактивираним потенцијалима руралних подручја. 
Новим и већим улагањима у непољопривредне делатности које се обављају на газдинству, могу 
се обезбедити алтернативни извори прихода и већа економска снага газдинстава. Стање 
развијености и диверсификације руралне економије, као и примена концепта мултифункционалне 
пољопривреде, најбоље одсликава податак колико су на пољопривредним газдинствимаз 
заступљене тзв.друге профитабилне активности, које нису пољопривредне, а у вези су са 
газдинством. 
Према подацима Пописа пољопривреде 2012., профитабилним активностима, које нису 
пољопривредне, а у вези су са газдинством, на подручју општине Кула бави се 135 
пољопривредних газдинстава, односно 3,48 % од укупног броја пољопривредних газдинстава у 
општини, што је јако мали проценат на број регистрованих газдинстава. Посматрано по појединим 
активностима примећује се: 
•Прерада пољопривредних производа  је слабо заступљена, али су сви прерађивачи тржишно 
оријентисани. По попису пољопривреде 2012.године на територији општине Кула прерадом 
пољопривредних производа бави се 114 пољопривредних газдинстава. Најзаступљенија је 
прерада млека са којом се бави 54 пољопривредна газдинства и прерадом воћа и поврћа где је 
укључено 42 газдинства. Прерада примарних пољопривредних производа на пољопривредним 
газдинствима по традиционалним рецептурама, уз поштовање стандарда, у општини Кула слабо је 
заступљена. 
•Народна радиност укључује израду ручних радова ткањем, плетењем, штрикањем, хеклањем, 
вез, сликање на стаклу, керамици и тиквама и израду сувенира и слично. Ова делатност успешно 
се развија преко бројних удружења, чији је циљ очување старих заната. На територији општине 
Кула постоји неколико удружења жена која се баве народном радиности, а то су: Удружење жена 
"Панонија" из Сивца, Удружење жена "Идеја" из Куле, Удружење жена "Василиса" из Црвенке и 
Удружење жена "Бајка" из Руског Крстура. Активности чланица ових удружења су свакодневне у 
зимском периоду када има мање посла у пољу, а презентације својих радова приказују кроз 
учешће на Сајму туризма у Новом Саду, на манифестацији Летњи фестивал женског 
стваралаштва, зимским вашарима ручних радова по насељеним местима општине Кула, као и на 
свим манифестацијама у организацији Туристичке организације општине Кула. 
•Сеоски туризам нема значајно место на привредној мапи кулске општине, али постоје бројне 
могућности за његову већу заступљеност. Потенцијали су садржани у нетакнутом природном 
окружењу, до љубитеља винског туризма, лова и риболова и сеоског туризма. Несвакидашњу 
туристичку атракцију Црвенке представља јединствен комплекс од 300 лагума, укопаних 
земљаних винских подрума, саграђених крајем XVIII века, који се данас обнављају, реновирају и 
оживљавају, заједно са виноградарством које је пре два века била значајна пољопривредна 
делатност на простору Телечке висоравни. Својом лепотом, очуваним природним окружењем и 
богатим водопривредним наслеђем, све више посетилаца привлачи засеок Мали Стапар у селу 
Сивац, где се од Великог бачког канала одваја Мали бачки канал. У Малом Стапару се налази 
устава и преводница на Великом бачком каналу саграђеном 1802. године, млин подигнут на 
устави 1795.године и зграда Техничке дирекције саграђена 1898. године, а ту је и споменик 
богињи Panoiniji подигнут 1872. године поводом прекопавања Малог бачког канала. Мали Стапар 
стасава у препознатљиву туристичку дестинацију, са великим могућностима за риболовни, сеоски 
и наутички туризам. Кула своју туристичку шансу види и у развоју бањског туризма. На 
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локалитету Развала, близу планинарског дома, планира се изградња бањско-рекреативног 
центра. Садашњи термални извори углавном су контролисане термалне бушотине, бунари, 
дубине од 500 до 1.200 метара са водом темпаратуре од 30 до 70 степени. Хемијска анализа 
минералне воде показује да се ради о алкалној муријатичној јодној хипотерми. Лековита својства 
ове воде користе се за лечење обољења локомоторних органа, реуматских обољења, стерилитета 
код жена, хроничних упала, као и код обољења цревног тракта и појединих кожних обољења. 
Међутим, сеоски туризам није значајније развијен иако постоји велики број знаменитости и 
природних добара које би могло искористити у сврху развоја руралног туризма. Значајно је 
истаћи неколико манифестација које се организују у општини Кула а везана су за сеоски туризам 
и пољопривреду, а то су: Дани традиције у Кули, Дани паприке у Руском Крстуру, Дани бундеве у 
Кули, Дани села, Дани жита у Крушчићу и Слатки дани у срцу бачке у Црвенки. 
•Ловни туризам. Свако  село у општини  Кула  има своје ловачко удружење, али ипак ловни 
туризам није значајније развијен, иако постоје веома значајни природни потенцијали. 
Најзначајније и највеће Ловачко удружење "Јаребица" са седиштем у Кули има око 400 чланова и  
газдује ловиштима "Велики бачки канал - Север" површине 14.092 ха и "Велики бачки канал - Југ" 
површине 18.413 ха, што укупно износи 32.505 хектара. На овим ловиштима постављени су ловни 
објекти: 20 стабилних чека, 38 хранилишта за срне, 38 солишта, једно појилиште, 128 хранилишта 
за фазане и пољске јаребице и 9 прихватилишта за фазанчиће укупне површине од око 5 хектара. 
Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су : срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ово су све 
предуслови за ино-ловне туристе који су у прошлости, а надамо се и у будућности у све већем 
броју посетити нашу општину и употпунити понуду што се тиче ловног туризма. 
•Званични подаци статистике (Попис пољопривреде 2012.) указују да у општини рибарство није 
довољно заступљено имајући у виду природне потенцијале, односно да не доноси високе додатне 
приходе пољопривредним газдинствима. На територији општине постоји  рибњак "Русин" доо у 
Руском Крстуру,  површине  101 ха, а у току је добијање сагласности за још један у површини од 
око 20 хектара. Најзаступљеније врсте рибе у производњи рибњака су шаран као носилац 
производње са преко 80 % и мање количине толстолобика, амура и смуђа. Годишња производња 
рибе износи преко 150 тона и има тенденцију повећања са пуштањем у рад новог рибњака у току 
2018. године. 

1.1.5.  Рурална инфраструктура 
На простору општине Кула присутна је инфраструктура три вида саобраћаја. Код друмске 
инфраструктуре присутни су путеви различитог хијерархијског нивоа који не задовољавају све 
захтеве за транспортом. Постојећа мрежа државних путева I и II реда не омогућава 
задовољавајући ниво веза општине са околином и ширим окружењем. Простором општине 
пролази државни пут Iб реда бр.15 правцем: Бачки Брег-Бездан-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-
Бечеј-Н.Бечеј-Кикинда- граница са Румунијом. Траса пута има задовољавајуће експлоатационо-
техничке карактеристике али је коловозна конструкција девастирана.На простору општине 
присутна су и два државна пута IIа на следећим правцима: Кула-Оџаци (бр.110) и Бачка Топола-
Кула-Деспотово-Силбаш-Бачка Паланка-граница са Хрватском (бр.108). Ови путеви имају 
функцију регионалног повезивања и кумулирање саобраћаја са локалних и атарских путева. 
Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула, Црвенка, Сивац и Липар тако да транзитни 
саобраћај на овим путевима својим манифестацијама нарушавају међунасељске и насељске 
токове и знатно угрожавају животну средину. Интензитет саобраћајних токова је посебно 
изражен на потезу Сивац-Црвенка-Кула, са трендом повећања, са свим негативним ефектима те 
су већ сада у оквиру урбанистичких планова ових насеља планирана измештања траса пута чиме 
би се елиминисали транзитни токови ван урбаних простора. Мрежа општинских (локалних) 
путева је неадекватна, квантитативно и квалитативно. Деонице постојећих општинских 
(локалних) путева: Црвенка-Крушчић и Сивац-Мали Стапар имају експлоатационо-техничке 
карактеристике које обезбеђују адекватан ниво безбедности и проточности саобраћаја што није 
случај са деоницама: Црвенка-Нова Црвенка-Дубока, Крушчић-Руски Крстур које имају 
недовољну ширину коловоза за двосмерни саобраћај, а коловозна конструкција на локалном 
путу Л 414 Крушчић-Руски Крстур је у изузетно лошем стању. Недостају путеви за краће 
путовање између појединих општинских насеља и насеља суседних општина: Липар-Нова 
Црвенка (урађен туцаник), Липар-Мали Иђош, Сивац-Крушчић (у току је изградња пута Сивац-
Стапар), Кула-Крушчић, Кула-Мали Иђош, Руски Крстур-Бачки Грачац, Мали Стапар-Кљајићево, 
због чега је неопходно нову саобраћајну матрицу употпунити новим општинским путевима. 
Постојећу мрежу некатегорисаних путева, која је утврђена комасацијом (70-их година), највећим 
делом је са земљаном подлогом, осим путева који повезују пољопривредне економије и 
насељске депоније комуналног отпада које имају изграђене коловозе. 
На простору општине Кула постоји локална железничка пруга Сомбор-Сивац-Црвенка-Врбас која 
се користи. Велики број на овој прузи, са аспекта безбедности, представља велики број путно-
пружних прелаза, а посебно су проблематични путно-пружни прелази у станицама Кула и Сивац. 
На прузи Врбас-Сомбор, а на територији општине Кула налазе се железничке станице Кула, 
Црвенка и Сивац. У превозу робе веома велики потенцијал представљају капацитети силоса 
"Унион" и "Бачка" (око 40.000 тона) који имају индустријске колосеке. Утовар и истовар из силоса 
је модернизован. Сивац може бити сабирно место за житарице из целог региона. када је реч о 
теретном саобраћају треба истаћи да због хроничног недостатка теретних кола одговарајућих 
серија и локомотива железница није у могућности да подмири потребу привреде у општини Кула. 
Захтеви и потребе привреде за превоз железницом за ове три станице крећу се на годишњем 
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нивоу преко 400.000 тона. Изграђеност објекта и садржаја железничког саобраћаја се не користи 
у задовољавајућем обиму иако постоје добре просторне могућности за имплементацију свих 
потребних садржаја за успостављање интегралног транспорта. Железнички саобраћај на простору 
општине Кула у наредном периоду треба да доживи афирмацију реконструкцијом пруге Сомбор-
Врбас и обновом појединих демонтираних пруга.  

Велики потенцијал општине Кула представља њен простор који пресецају пловни путеви (основни 
канали "ХсДТД"): Врбас-Бездан од км 10+900 до км 38+800, Бечеј-Богојево од км 62+400 до км 
66+500 и Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 20+070 чија укупна дужина износи 52.070,00 
метара. На простору општине Кула на пловним каналима евидентирана су стоваришта која су 
користила поједина привредна предузећа за своје потребе (у Сивцу код силоса ЗЗ "Сивац", у 
Црвенки код "Шећеране и Фабрике сточне хране, у Кули код "Етерне" и у Крушчићу), а већ дуги низ 
година се не користе због лошег пословања, као и због неодржавања пловних путева и због 
експанзије друмског саобраћаја, односно недостатка одговарајуће државне стратегије развоја 
саобраћајног система којом би предности водног саобраћаја дошле до изражаја. Водни саобраћај 
на простору општине Кула треба да се афирмише захваљујући постојећим пловним путевима: 
Врбас-Бездан, Бечеј-Бездан, Бечеј-Богојево и Косанчић-Мали Стапар којима се остварује веза са 
мрежом пловних путева ширег значаја. Посебно је значајна веза са међународним пловним путем-
реком Дунав са међународним лукама Богојево и Апатин. Постојеће пловне канале неопходно је 
довести на пројектоване техничке елементе, како би се обезбедила пловност на целој дужини и 
изградили одговарајући теретни терминали у Кули, Црвенки, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру и 
путнички терминал-марину у Малом Стапару, који има предуслове за развој наутичког и других 
облика туризма. 
Саобраћајни систем би требао и у наредном периоду представљати веома битан стратешки 
елемент како за Кулу тако и за Западнобачки округ и шире. У наредном планском периоду до 
2020.године простор општине Кула биће даље развијан и опслуживаће три  вида саобраћаја: 
друмски-као примарни, железнички и водни-као секундарни, уз могућност интегралног 
повезивања при вршењу транспортног рада већег обима. Стратегија развоја саобраћаја у оквиру 
Просторног плана општине Кула огледа се у реконструкцији и модернизацији путне 
инфраструктуре (изградњи и доградњи постојећих саобраћајних праваца, изградњи обилазнице), 
реконструкцијом и модернизацијом пруга у железничком саобраћају и у већој мери 
искоришћеност пловних путева. Поред тога, веома је важан и развој мреже бициклистичких стаза 
у насељеним местима на путним правцима са израженим обимом моторизованог и 
бициклистичког саобраћаја, како би се повећала проточност и ниво безбедности на истим. 
Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност 
захтевима стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је 
задовољавајући у погледу покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких 
карактеристика водова и дистрибутивних трафо станица. Потребно је повећати сигурност и 
квалитет напајања насеља, сагледавајући савремене опције са нарочитим освртом на производњу 
топлотне и електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије. У циљу повећања 
енергетске ефикасности урађена је реконструкција комплетне мреже јавне расвете у свим 
насељеним местима. 
Гасоводна мрежа је завршена у свим насељеним местима општине Кула. ЈП "Србијагас" је 
изградио мрежу којом је омогућено свим грађанима општине прикључење на мрежу. такође је до 
сваког насеља доведена мрежа средњег притиска за потребе индустријских потрошача. 
У општини Кула постоји функционална фиксна телефонија и мобилна телефонија сва три 
национална оператера. За бољи квалитет неопходно је извршити аутоматизацију и дигитализацију 
телекомуникационе опреме и система у свим насељима општине. На подручју општине Кула 
постоје изграђени кабловски дистрибутивни системи у насељима Кула и у делу Црвенке, док у 
осталим насељима нема елемената кабловског дистрибутивног система. 
Сва насеља у општини Кула прикључена су 100 % на систем водоснадбевањем. Насељена места 
општине Кула, истом се водом снадбевају из дубоких бушених бунара.Свако насеље има 
сопствено извориште док Кула има два изворишта-једно на горњем и једно на доњем терену. 
Извориштима управљају комунална предузећа осим у Липару где извориштем управља месна 
заједница Липар, а због важећих законских прописа очекује се преузимање од стране ЈКП 
"Комуналац" из Куле у току 2018. године. Сва изворишта су опремљена "Хлорогеном" - уређајем за 
безбедно и квалитетно хлорисање пијаће воде. Количине воде за пиће тј. број бунара је 
задовољавајући у свим местима осим у Црвенки. Насељске мреже за дистрибуцију воде су у 
веома лошем стању. Ово подразумева велики проценат азбестцементних цеви којима је прошао 
рок трајања, те су према томе склоне пуцању, што насељске водоводне системе чине несигурним 
у свом функционисању. Изузетак је Сивац у коме нема азбестних цеви а где један мањи део 
мреже чине поцинковане цеви које су остале од старог система водоснадбевања. У оквиру 
просторног плана општине Кула дата је могућа локација водозахвата за потребе целе општине а 
налази се уз десну страну Великог бачког канала између насеља Кула и Црвенка. 
Канализација за прихват и евакуацију отпадних вода изграђена је у Кули и Црвенки. До краја 
2018. године све улице у ова два насеља имаће изграђену канализацију и на тај око 5.000 нових 
домаћинстава биће прикључено на мрежу, док у осталим насељеним местима нема изграђене 
канализационе мреже. Изградњом канализационе мреже у насељима Кула и Црвенка и 
прикључењем на већ изграђени колектор Кула-Врбас решио би се коначно проблем грађана Куле 
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и омогућила довољна количина отпадних вода за рад централног пречистача и на крају 
ремедијација Великог бачког канала. 
Због високе стопе незапослености општина Кула жели да подстакне развој привреде, и један од 
предуслова за будуће инвеститоре су планска изградња и опремање индустријске и радних зона у 
насељеним местима. 
На подручју градског насеља Кула постоји изграђена индустријска  зона Блок 66 Кула која се 
налази на излазу из Куле уз државни пут Iб реда број 15, према Врбасу, од кога је удаљена 2 
километра. Површина зоне је 85 ха, 85 а и 12 м2. Изграђена је путна мрежа за камионски 
транспорт, део пешачких стаза, бунар (капацитет 20л/с), 2 трафо станице (снага 2 х 630 kW), 
мерно регулациона станица и мрежа за гас (капацитет 1200 м3/ч). Кроз зону пролази магистрални 
оптички вод за потребе телефоније и интернета. Поред зоне пролази колектор отпадних вода 
Кула-Врбас. Ова зона имаће приоритетну улогу у развоју општине Кула. У оквиру индустријске 
зоне дозвољена је градња објеката у којима се могу обављати све производне делатности, 
складиштити сировине и готови производи, обављати услужне делатности и слично. 
На подручју града Кула су постојеће и планиране радне зоне: 
- Блок 64,65 и 66 Кула - простор обраде се налази на југоисточном делу насеља непосредно уз 
железничку пругу Сомбор-Врбас и заузима укупну површину од 136,9135 ха; 
-Блокови 3,45 и део блока 10 у Кули - простор обраде се налази у северном делу насеља Кула, 
заузима укупну површину од 78,0915 ха. Поред индустријске зоне пролази регионални пут 
Суботица-Бачка топола-Липар-Кула-Црвенка-Сивац-Сомбор; 
-Блокови 71,72 и 73 у Кули - блок 71 је намењен изградњи објеката за обављање привредних 
делатности. Привођење намени условљено је израдом Урбанистичког пројекта. Земљиште је 
неизграђено и налази се у приватном власништву. Поред индустријске зоне Блок 71,72 и 73 у Кули 
пролази државни пут Iб реда бр.15 правцем: гранични прелаз Богојево-Оџаци-Кула-Врбас-
Србобран-аутопут Е75-Бечеј-Кикинда-граница Србије са Румунијом. Локална железничка пруга 
Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Врбас налази се поред индустријске зоне Блок 71,72 и 73 у Кули. 
У другом градском насељу Црвенка планиране су радне зоне: 
-Блок 87 у Црвенки -површина простора обраде је 40,0444 ха. Планирана је 61 грађевинска парцела 
чија је величина различита и креће се од 10 адо 70 а. Земљиште је углавном неизграђено. 
Непосредно уз железничку пругу формиран је простор који ће се користити као веза између 
друмског и железничког саобраћаја. Читав комплекс је саобраћајно повезан са постојећом 
саобраћајницом, локалним путем Црвенка-Крушчић; 
-Блок 75 у Црвенки - простор обраде се налази у јужном делу насеља, непосредно уз железничку 
пругу Сомбор-Врбас и заузима површину од 17,86 ха. На датом простору је планирана 21 
грађевинска парцела свака око 85 а за рад предузећа у области трговине, производње и других 
привредних делатности складишне површине са свим потребним саобраћајним и манипулативним 
површинама и осталом неопходном инфраструктуром. 
У сеоским насељима општине Кула планирају се следеће радне зоне: 
У Сивцу- Блок 73 - планирано је 19 грађевинских парцела радне зоне укупне површине 13,4014 ха 
и 13 грађевинских парцела јавне намене укупне површине 19,3251 ха. Поред радне зоне у Сивцу 
пролази регионални пут Суботица-Бачка Топола-Липар-Кула-Црвенка-Сивац-Сомбор. У 
непосредној близини радне зоне Блок 73 у Сивцу се налази локална железничка пруга Сомбор-
Врбас. 
У Руском Крстуру - Урбанистички пројекат сточних фарми планиран је на простору обраде који 
обухвата 46,42 ха и намењен је изградњи сточних фарми за узгој свиња, крава и перадарске 
фарме. На простору обраде планирано је проширење постојећег рибњака. Формирано је укупно 
24 неизграђених грађевинских парцела (12 за фарме за узгој говеда, 8 за фарме за узгој свиња, 3 
за фарме перадарство и 1 за рибњак). 
Блок 30 у Руском Крстуру -простор обраде омеђен је са северозапада и североистока границом 
грађевинског реона и са југа државним путем Iб реда бр.15. Грађевинске парцеле намењене су 
изградњи објеката услужних делатности и изградњи производних објеката, складишта и слично. 
Изградња објеката услужних делатности трговина, занатство, угоститељство и слично врши се на 
основу документације условљене овом врстом делатности. 
Блок 23 у Руском Крстуру - Простор обраде је опредељен за изградњу објеката привредних и 
усллужних делатности. Грађевинске парцеле за изградњу објеката услужних делатности 
организоване су непосредно уз државни пут Iб реда бр.15 и бензинску пумпу. намењене су 
организацији објеката и површина за потребе услужног занатства, трговине, угоститељства и 
слично. Планирано је 19 грађевинских парцела за ову врсту делатности. Површина истих је у 
распону од 4480м2 до 7780м2. Унутар простора обраде су формиране грађевинске парцеле за 
реализацију објеката и површина за потребе привредне делатности дуж армираног уличног 
коридора са приступом на јавну саобраћајницу поред постојеће бензинске пумпе. Формирано је 
укупно 26 грађевинских парцела, од 2720м2 до 7320м2. 
У Липару - локација блока 10 је јужно од блока Г2 - од истог је раздвојен планираном 
обилазницом регионалног пута. Унутар блока планирано је 6 грађевинских парцела величине од 
6.100м2 до 14.000м2 за потребе изградње привредних објеката. земљиште је делимично 
општинско власништво, а већи део је приватно власништво. Блок није комунално опремљен. 
Регионални пут Сомбор-Сивац-Црвенка-Кула-Липар-Бачка Топола-Суботица пролази поред 
индустријске зоне. 
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У Крушчићу - подручје целе катастарске општине је велика радна зона насеља која је са насељем 
добро повезана атарским путевима, и преко њих и са планираном мрежом саобраћајница. 
У Новој Црвенки - у оквиру насеља Нова Црвенка у делу блока 15 планирано је 10 грађевинских 
парцела за развијање производње, складишта и других садржаја као што су: дрвнопрерађивачки 
капацитети, мини погони за прераду и дораду примарних пољопривредних производа, мини 
млекара са откупним местом и мини млин са мини пекаром, мини погон за прераду воћа и 
производње сока и џемова, мини погон за прераду поврћа као и складишни простор за зрнасте 
пољопривредне производе- силоси челичних капацитета 4 пута 200 тона са сушаром. 

 
С обзиром на проблеме због непотпуног обухвата организованог сакупљања отпада и 
неадекватног одлагања, општина Кула се укључила у реализацију принципа Националне 
стратегије управљања комуналним отпадом и у складу са тим, Град Сомбор као носилац, и 
општина Кула заједно са општинама Апатин, Оџаци и Бач потписале су ''Споразум о формирању 
региона за управљање комуналним отпадом'' и на основу Студије о просторном размештају 
депонија на територији Војводине одредиле постојећу депонију Града Сомбора (која се налази на 
локацији ''Ранчево'') за регионалну депонију. Изградња регионалне депоније је од интереса и за 
становнике општина у окружењу, те ће се на тај начин успоставити потребан и примерен 
европским стандардима, регионални карактер депоније. 
Тренутна ситуација у општини Кула је таква да се врло мала количина чврстог отпада прикупи од 
становништва и привредних субјеката и адекватно збрине и рециклира. Неколико оператера на 
територији општине Кула имају дозволе за сакупљање/транспортне опасног отпада  у складу са 
Законом о управљању отпадом и где се одређене количине углавном амбалажног отпада и отпада 
од метала даље рециклирају. Не врши се мерење нити евидентирање истог. 
 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
1.1.6. Пољопривредно земљиште 
   
Табела: Структура пољопривредног земљишта oпштине Кула 
 

р.бр. 
катастарска 

општина 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 
пашњаци 

трстици и 
мочваре 

остало 
земљиште 

укупно 
њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
6(1+2+3+4+

5) 
7,00 8,00 9,00 10(6+7+8+9) 

1 Кула 9554,7774 0,0798 24,4303 28,8314 244,5063 9852,6252 59,5954 10,1108 116,0583 10038,3897 

2 Црвенка 5469,1819 0,0000 138,9885 6,6790 11,2916 5626,1410 114,9667 5,9798 45,7806 5792,8681 

3 Сивац 13528,9974 0,0000 25,0848 53,9128 314,5873 13922,5823 227,2449 117,9809 98,8562 14366,6643 

4 Руски Крстур 5778,0363 0,0000 26,6086 0,9309 406,6666 6212,2424 231,0976 0,0244 185,3497 6628,7141 

5 Крушчић 3171,7409 0,0000 11,5492 0,0000 257,7575 3441,0476 137,0782 23,5886 32,4382 3634,1526 

6 Липар 3750,3604 0,0000 10,1690 0,6291 5,8075 3766,9660 57,4382 0,0000 37,6940 3862,0982 

УКУПНО 41253,0943 0,0798 236,8304 90,9832 1240,6168 42821,6045 827,4210 157,6845 516,1770 44322,8870 

 
Извор: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Кула (02.11.2017.) 
 

Према најновијим статистичким подацима РЗС-а, укупно пољопривредно земљиште општине Кула 
је 44.322 хектара, од чега су оранице и баште укупно 41.253 ха, виногради 90ха, ливаде 1.240ха, 
пашњаци 827ха, трстици 157ха и остало земљиште 516 ха. 
 

1.1.7. Вишегодишњи засади  
Ово поглавље обухвата анализу стања у области воћарства, виноградарства и повртарства 
општине Кула. Као и код сродних области, издваја се неколико проблема, који истовремено 
постављају и захтеве и изазове за будуће активности. Пре свега, евидентан је недостатак 
организованости на свим нивоима, од индивидуалних произвођача, па до државних органа. Ова 
чињеница лежи у корену многих других потешкоћа, јер отежава комуникацију и умногоме 
спречава имплементацију стратешког приступа у решавању практичних проблема, попут 
формирања цена или недостатка радне снаге. Још једну потешкоћу, која није специфична само 
за област воћарства, и повртарства, чине недовољни капацитети и стручност у писању пројеката 
за домаће и ЕУ фондове. Ово ускраћује произвођаче за средства, која се могу употребити да би 
се ухватило у коштац са проблемима финансирања повећања површине под воћњацима и 
оптимирања гајења воћа, односно поврћа.  
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Виноградарство, које је имало дуге традиције, па готово замрло, поново оживљава и површине 
се шире, како под аутохтоним, тако и новим сортама грожђа. Према подацима из пописа 
пољопривреде на територији општине Кула  76 газдинстава имају засађене винограде на 
површини од 24,83 ха и углавном су родни. Према сортама најзаступљеније су остале винске 
сорте на површини од 12,94 ха, затим следе сорте са географским пореклом у површини од 9,37 
ха и сорте за јело на површини од 2,52 ха. На територији општине Кула најпознатије винарије 
су: Винарија "Милисављевић" из Липара, Удружење виноградара и воћара "Стари подруми" из 
Црвенке и Удружење виноградара "Сивац" из Сивца. 
Као што је наведено, један од основних проблема у области воћарства и повртарства је 
недостатак организованости на свим нивоима. Појављују се и веће површине поврћа које се 
интензивно гаји, као што су парика, грашак и др. 
Потребно је мобилисати воћаре и повртаре, додатно их обучавати и оспособљавати за улазак у 
конкуренцију на глобалном тржишту, користити шансе у виду средстава из домаћих и ЕУ 
фондова, оспособљавати и подстицати способне менаџере, затим инвестирати у наводњавање и 
противградну мрежу, повећавати складишне капацитета (посебно хладњаче) и неговати рурални 
туризам. 
Према подацима из пописа пољопривреде 2012. године на територији општине Кула 357 
газдинстава  имају воћњаке под бобичастим воћем. Укупна површина под воћем простире се на 
483,30 ха. Плантажни воћњаци подигнути су на 447,90 ха, од чега су родни на површини од 361,20 
ха. Број стабала под воћњацима износи 324.426 комада.  

 
Табела : Структура врста воћа према броју стабала и површини 

р.бр. Врста воћа Површина (ха) Број стабала (ком.) 

1  Ораси 120,30 40.725 

2 Лешници 106,80 50.875 

3 Вишње 70,30 65.443 

4 Кајсије 44,90 33.113 

5 Шљиве 43,10 20.529 

6 Јабуке 40,20 92.813 

7 Крушке 19,30 19.740 

8 Брескве 1,30 913 

9 Малине 1,10 - 

10 Дуње 0,50 223 

11 Трешње 0,10 47 

12 Бадеми - 5 

Извор: РЗС-попис пољопривреде 2012. 
 
У задњих неколико година тренд је да се повећавају површине нарочито под засадима лешника и 
малина , као и остале врсте воћака на територији општине Кула, и то на значајним површинама, 
плантажног карактера. 

 
1.1.8. Сточни фонд  

Сточарство у општини Кула има дугу традицију. Оно као сектор пољопривреде бележи дуг период 
стагнације, а чињенице које су узроковале такво стање и даље стоје. То су у првом реду 
недостатак одговарајуће стратегије развоја сточарства на нивоу Републике Србије, а без 
осмишљене стратегије не може се решавати проблеме ни на микро нивоу. Пропаст великих 
домаћих произвођача, односно прерађивача меса, као и кризу у којој се налазе произвођачи 
млека и млечних производа. Све скупља сточна храна, као и увођење стандарда на које су још 
недовољно припремљени домаћи сточари додатно усложњавају ситуацију. 
 Пошто је производња још увек углавном уситњена, то додатно слаби њену конкурентност на 
тржишту, а не треба занемарити ни одређено технолошко заостајање за сточарском производњом 
у Европској унији. Ту се у првом реду мисли на то да треба развијати производњу меса из 
слободног држања, тзв.“FREERANGE”. 
Када је реч о производњи млека, на подручју општине Кула производи се релативно мала 
количина, а која се углавном дистрибуира млекари у Сомбору, Суботици и другим са којима 
сточари имају закључен уговор о откупу млека. Према подацима Републичког завода за 
статистику за 2015. годину на територији општине Кула годишња производња млека износи 
2.442.000 литара. 
Производња у индивидуалном сектору се одвија у недовољно условним објектима, док се мањи 
део производње одвија у фармским условима које су углавном у непосредној близини насеља и 
на економијама које су лоциране дубље у атару. Приметан је, још увек, недовољан однос броја 
грла крупне соке по хектару, што указује да се стајњак још увек недовољно користи ради 
постизања бољих хемијских и механичких особина тла. 

 
Табела: Сточни фонд на територији општине Кула 

р.бр. врста домаћих животиња број газдинстава број грла 

1 говеда 412 4.883 

2 свиње 1.992 21.532 
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3 овце 280 3.266 

4 козе 503 1.637 

5 коњи 60 92 

6 магарци, мазге и муле 4 5 

7 живина 2.086 190.287 

8 кунићи 102 480 

9 пчеле 

91 

1.971-број пчелињих 
друштава 

1669-број кошница са 

покретним саћем 

292-број кошница са 
непокретним саћем 

10 друге непоменуте животиње 41 - 

Извор: РЗС-попис пољопривреде 2012. 
 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти  
Стање пољопривредне механизације за обраду пољопривредног земљишта према попису из 
2012.године је следеће: укупан број пољопривредних машина је 11.911, од тога трактора 1.365 
(једноосовински и двоосовински), комбајна 211 (универзални житни, силажни и остали 
комбајни) , берача за кукуруз 258, плугова 1.274, тањирача 473, дрљача 531, сетвоспремача 682, 
ротофрезе 32, растурачи минералног ђубрива 660, растурача стајњака 116, сејалице 689, 
прскалице 699, косилице 207, приколице 1.603 и остало 3.111. 
Захваљујући подстицајниим мерама Владе Републике Србије велики број пољопривредника  у 
општини Кула је у последњих неколико година обновио пољопривредну механизације 
савременијом механизацијом. За очекивати је да ће један део пољопривредника из наше општине 
аплицирати за средства из претприступних фондова Европске уније тзв. ИПАРД-фондови (конкурс 
расписан крајем 2017. године) и да ће на тај начин увећати своју механизацију за обраду 
пољопривредног земљишта. 

 
1.1.10. Радна снага  
 
Табела 1: Структура становништва према старости и полу, 2011. године 
 

 

 
Старосне групе 

 

 
Укупно 

Удео у укупном 

становништву 
(%) 

 

 
Мушкарци 

 

 
Жене 

0-4 1.779 4,13 909 870 

5-9 2.131 4,95 1.105 1.026 

10-14 2.234 5,19 1.149 1.085 

15-19 2.419 5,62 1.277 1.142 

20-24 2.862 6,64 1.430 1.432 

25-29 2.747 6,38 1.524 1.223 

30-34 2.730 6,34 1.410 1.320 

35-39 2.748 6,38 1.434 1.314 

40-44 2.833 6,58 1.422 1.411 

45-49 3.117 7,24 1.568 1.549 

50-54 3.243 7,88 1.626 1.617 

55-59 3.394 7,88 1.668 1.726 

60-64 3.095 7,18 1.456 1.639 

65-69 2.139 4,97 938 1.201 

70-74 2.362 5,48 1.014 1.348 

75-79 1.739 4,04 676 1.063 

80-84 1.066 2,48 350 716 

85 и више 463 1,08 130 333 

Укупно 43.101 100 21.086 22.015 

*Извор: Републички завод застатистику–Попис 2011. 
 
Табела 2: Структура становништва према типу насеља, 2011. године 
 

 
Насеље 

 
Укупно 

Удеоу 
процентима(%) 

Градска насеља: 26.867 62,34 

Кула  17.866 41,46 

Црвенка    9.001 20,88 
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Остала насеља: 16.234 37,66 

Сивац 7.895 18,31 

Руски Крстур 4.585 10,63 

Крушчић 1.852 4,30 

Липар 1.482 3,44 

Нова Црвенка    420 0,98 

Укупно 43.101 100 

*Извор: Републички завод за статистику–Попис 2011 
 

Када је упитању образовни ниво становништва, Кула има највећи удео становништва са средњом 
стручном спремом, односно 20.796 а мањи са вишом и високом стручном спремом којих има по попису 
из 2011. године укупно 3.681. Истовремено, значајно је напоменути да је број становника са средњом а 
нарочито са високом школом порастао између два пописа. Највећи раст бележи се у категорији 
високообразованих, са 1.452 на 2.297 високообразованих становника. 

 
Табела 3: Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској писмености и 
полу/попис 2011. 
 
 
 

Категорије 

ОПШТИНА 

 

УКУПНО 

      Компјутерски      

      писмена лица 

Лица која делимично 

познају рад на рачунару 

      Компјутерски   

     неписмена лица 

УКУПНО 36.957           12.123             5.650 
            19.184 

Мушкарци 17.923            6.228             2.916              8.779 

Жене 19.034            5.895            2.734            10.405 

Извор: Републички завод застатистику 
 
Табела 4: Број незапослених лица у последње три године 
 

 

Број незапослених лица 

 

 

Кула 

 

 

 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ: 

 

2014. година 

укупно 

 

ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ: 

5.753 

жене 2.775 

 
2015. године 

укупно 5.447 

жене 2.554 

 

2016. година 

укупно 4.929 

жене 2.327 

Извор: Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2017. годину 
 
Табела 5: Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености/попис 
2011.  
 

 Попис  2002. Попис 2011. 

укупно мушкарц жене укупно мушка

рц 

жене 

Укупно 
становништво 15 и 

више година 

 

40.437 

 

   19.516 

 

20.921 

 

36.957 

 

17.923 

 

  19.034 

Без школске спреме  1.902        399   1.503     873     149       724 

Непотпуно основно 

образовање 
 

 6.672 

 

    2.370 

 

  4.302 

 

4.261 

 

1.349 

 

    2.912 

Основно образовање  9.513     4.289   5.224 7.306 3.236     4.070 

Средње образовање 19.031    10.618   8.413 20.796 11.371     9.425 

Више образовање  1.379                   741      638 1.384     731        653 

Високо образовање 
            1.452        816      636 2.297            1.068     1.229 

Непознато    488        283      205      40      19         21 

Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 6: Упоредни приказ удела становника са завршеном средњом, вишом и виском школом 
 

 

 
Категорија 

 

Општина Кула 

2002. 2011. 

Укупно становништво старије од 15 година 40.437 36.957 

Становништво са средњом школом 19.031 20.796 

Становништво са вишом школом 1.379 1.384 

Становништво са високом школом       1.452 2.297 

% становништва са средњом школом 47,07 % 56,27 % 

% становништва са вишом школом 3,41 % 3,75% 

% становништва са високом школом 3,59 % 6,22 % 

Извор: Републички завод за статистику 
 
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 
 
Величина регистрованог пљопривредног газдинства (РПГ) 

ха 
Број РПГ Величина РПГ у односу на 

укупан број 

% 

до 5 1.799 66,60 

од 5 до 20 692 25,61 

од 20 до100 201 7,45 

преко 100 9 0,34 

Укупно 2.701 100,00 

Извор: Управа за трезор стање на дан 06.02.2018. год. 
 

На територији општине Кула по подацима из пописа пољопривреде 2012.године било је укупно 
3.889 уписаних пољопривредних газдинстава, од укупног броја породична газдинства чине 
3.864, док правна лица чине 25 газдинстава.  
Заступљеност пољопривредних газдинстава према насељеним местима је следећа: 
- Кула - 850 
- Црвенка - 746 
- Сивац - 920 
- Руски Крстур - 589 
- Липар - 419 
- Крушчић - 315  и 
- Нова Црвенка - 50. 
Упоређујући податке о броју уписаних, односно регистрованих пољопривредних газдинстава на 
територији општине Кула уочава се тренд смањења за 1.188 газдинстава мање (за период 2012-
2018. год.), у односу на податке из пописа пољопривреде 2012. године. 
 

1.1.12. Производња пољопривредних производа 
 

Од укуно расположивог земљишта, расположиве пољопривредне површине чине 39.037,89 ха при 
чему су житарице као кључне културе гајена 26.235,72 ха, индустријско биље на 6.786,78 ха, 
поврће (укључујући бостан и јагоде) на 588,64 ха, крмно биље на 525,84 ха, шећерна репа на 
4.738,62 ха и друге културе. 
У структури засејаних површина ораница и башта, жита учествују доминатно са 67,21 %, 
индустријско биље са 17,39 %, шећерна репа са 12,14 %, поврће са 1,51 %, крмно биље 1,35 %. 
Кукуруз и пшеница су најзаступљеније културе и њихов удео у житним површинама износи преко 
95 % (појединачно кукуруз са преко 62 %, пшеница са преко 33 %), следе јечам 561 ха, овас 38 ха, 
раж 4 и остало 322 ха. 
Укупна годишња призводња кукуруза на подручју општине Кула је на нивоу од око 69.801 тона, а 
пшенице око 24.446 тона (узети су просечни приноси за 2015. годину).  
Када је реч о површинама под индустријским биљем доминира шећерна репа, сунцокрет и соја. 
Егзактнијим подаци за општину Кула о бројчаном  стању стоке приказани су у тачки 1.1.8 - Сточни 
фонд према попису пољопривреде из 2012. године, као и подаци о воћу који су обрађени у тачки 
1.1.7.- Вишегодишњи засади. Што се тиче производње стоке у 2015. години продато је и 
откупљено 981 тона свињског меса и 28 тона говедине. 
Поврће се гаји на укупно 588 ха (попис пољопривреде 2012), и то по следећем распореду: 
паприка на 391 ха, грашак за зелено на 114 ха, црни и бели лук на 22 ха парадајз на 11 ха, купус и 
кељ на 10 ха, и остало на 40 ха. У највећем делу паприка се гаји у Руском Крстуру, где и постоји 
хладњача смрзнутог поврћа која врши откуп сви вишкова поврћа са територије општине и шире.  
Што се тиче производа као што су прерађевине од млека и меса, према оцени пољопривредних 
произвођача, тржиште за пласман ових производа није довољно развијено, а нема ни 
организоване производње и пласмана ових производа преко задруга. Свако од пољопривредних 
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произвођача самостално проналази своје канале пласмана и најчешће се продаје познатим 
физичким лицима, на пијацама, ресторанима, трговинским радњама и слично. 
 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
Процес транзиције друштвеног у приватни капитал утицао је и на задругарство. Тако данас на 
територији општине Кула функционише око 20 земљорадничких задруга (у задружном 
власништву, приватне и породичне) у скоро свим насељеним местима. Земљорадничке задруге 
које су у задружном власништву и данас су успешне у пословању, као што су ЗЗ "Соколац" из 
Липара, ЗЗ "Сивац" из Сивца, ЗЗ "Куљанка" из Куле, док су приватне и породичне задруге: ЗЗ 
"Ново" из Црвенке, ЗЗ Агро-МВ" из Сивца, ЗЗ "Луцерка" из Куле, ЗЗ "Јуарбис плус" из Руског 
Крстура и друге. Већина пољопривредника се удружује ради лакше набавке репроматеријала.  
Што се услова за рад тиче, задруге користе сопствене просторије које су у веома лошем стању, а 
механизација је застарела (просечна старост преко 10  година). Боље услове имају приватне 
задруге, али оне се све не баве обрађивањем земљишта већ пре свега уговарањем производње. 
Оформљено је и делује Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum" из Руског Крстура 
који у свом чланству има 75 произвођача који производе паприку на око 100 ха. удружење не 
окупља све произвођаче паприке у Руском Крстуру где се паприка гаји на око 300 ха. Осим њих, 
једно од значајнијих активних удружења из пољопривредне области је Удружење пчелара из 
Сивца. До сада на територији општине није успешно оформљен ни један ЛАГ (Локална Акциона 
Група) која се формира по европским стандардима. Удружења овог типа биће прихватљива за 
привлачења финансијских средстава из европских ИПАРД фондова намењених руралном развоју. 
 

1.1.14. Трансфер знања и информација 
 

Корисници често информације прихватају са резервом и ретко се усуђују да инвестирају 
сопствена средства у стицање нових знања и вештина. Несигурности корисника доприноси и то 
што трансфер знања који се врши у сврхе промоције нових производа и технологија, путем 
медија и на друге начине, може бити необјективан и усмерен превасходно на профит 
преносиоца. Нове технологије брже и ефикасније се прихватају од стране већих пољопривредних 
газдинстава. Генерално посматрано, између различитих делова аграрног сектора нема битних 
разлика у позицијама за стицање знања, изузев што сложенији видови производње захтевају већи 
обим информација о модерним технологијама. 
Локална самоуправа у сарадњи са институцијама у пољопривреди, научним институцијама 
(институти и факултети), развојним регионалним агенцијама и другим релевантним чиниоцима 
руралног развоја и пољопривреде, доприноси бољој имформисаности и трансферу стручних 
знања крајњим корисницима. Информисаност се спроводи путем јавног информисања о 
актуелностима у пољопривреди и селу (локалне ТВ, емисије и наступи пољопривредних и других 
стручних лица) и путем организованих скупова са мештанима. 
Локална канцеларија за развој (ЛЕР) при Општинској управи Кула пружа консултантске услуге 
приликом конкурисања и писања пројеката за заинтересоване грађане, удружења и предузетнике 
са територије општине Кула. Такође, Туристичка организација Кула организује манифестације 
локалног карактера, као што су : жене у акцији, сајам зимнице и слично. 
 

1.2.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Табела . Мере кредитне подршке 

Ред. 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 

пренетих 
обавеза         (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 
јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

 
Износ 

подстицаја 

по кориснику  
(%) 

 

Максимални 
износ подршке 

по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 
КРЕДИТНА 
ПОДРШКА 

100.2.  
 

  
 

 

Суфинансирање 

камата за 

пољопривредне 
кредите 

100.2.1. 5.000.000,00 / 100% / / 

 

УКУПНО  

 

5.000.000,00 

 

 
 

 
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без 

пренетих обавеза) 

5.000.000,00 
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Планирана средства за директна плаћања  - 

Планирана средства за кредитну подршку 5.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   - 

Планирана средства за посебне подстицаје - 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја 

- 

Пренете обавезе - 

 
 
2.2. Назив мере: Кредитна подршка 
 
Шифра мере: 100.2 
  100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
 
2.2.1. Образложење  

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе могу да утврђују мере које се односе на кредитну подршку. Кредитна подршка ће се 
реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. 
Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке 
године, било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове 
засаде, основно стадо, наводњавање, прераду и остале инвестиције. Констатни извори 
финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за одржавање већ постојећег 
нивоа производње. Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно 
послује, пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања 
профита. Међутим, тренутно банке не препознају мала и средња газдинства, која доминирају на 
територији општине, као озбиљне клијенте, већ као клијенте са већим степеном ризика. Ово 
произилази, пре свега, из чињенице да се већи део прихода газдинства не одвија преко рачуна. 
Поред високих каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима прилива 
средстава на пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом 
производње, односно инвестицијом. Додатни проблем је и начин обезбеђења кредита - хипотеке 
на објектима у руралним подручјима су често неприхватљиво обезбеђење. 
Ова мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно Стратешким 
планом одрживог развоја општине Кула 2014. - 2020. године. 
Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља меру 
којом се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу 
производњу и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне 
производње. 

 
2.2.2. Циљеви мере  

Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст конкурентности уз 
прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на пољопривредним газдинствима су 
општи циљеви ове мере, а модернизација производње и  унапређивање квалитета производа са 
могућношћу укључивања у шеме квалитета (заштита географских ознака итд.), повећање 
површине под засадима и другим културама, повећање сточног фонда, представљају  
специфичне циљеве. 
 

2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој  
Није применљиво. 

 
2.2.4. Крајњи корисници  

Крајњи корисници мере су: физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава 
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. 

 
2.2.5. Економска одрживост  

Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта подносилац 
захтева ће достављати банци у зависности од износа кредита и пословне политике саме банке. 
Избор пословне банке извршиће се по окончању јавног позива банкама. 

 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за кориснике по овој мери су: 
- пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом; 
- пребивалиште и производња на територији Општине Кула; 
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2.2.7. Специфични критеријуми  
Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства могу да остваре право на 
суфинансирање камате када је намена кредита следећа: набавка oбртних средстава за пољопривредну 
производњу (набавка репроматеријала за пољопривредну производњу). 
 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра Назив инвестиције 

101.2.1 Суфинансирање камата и/или накнада за пољопривредне кредите 

 
2.2.9. Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по 
редоследу пријема захтева, до утрошка средстава.  

 
2.2.10. Интензитет помоћи  

- Интензитет помоћи износи  до 100% за камату и/или накнаду на одобрене кредит. 
 
2.2.11. Индикатори - показатељи  
 

Редни број Назив показатеља 

1. Укупан број поднетих захтева 

2. Број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом  

3. Укупан износ ангажованих средстава пословне банке 

 
2.2.12. Административна процедура  

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите спроводи се путем конкурса за остваривање 
права на кредитну подршку који расписује Председник Општине Кула на основу утврђених 
критеријума. Конкурсом ће се дефинисати прихватљиви трошкови, потребна документација и сви 
специфични услови који  нису дати у Програму. 
Суфинансирање камате вршиће се искључиво за наменске кредите. Једна кредитна линија може 
се односити на више дефинисаних намена, а један корисник може поднети само један захтев за 
суфинансирање камата за пољопривредни кредит до утврђеног лимита кредита.  
Потенцијални корисник кредита подноси Општинској управи Општине Кула захтев за давање 
Сагласности за финансирање камате. Након добијања сагласности Општине Корисник доставља 
пословној банци Сагласност и потребну документацију (коју прописује банка) ради одобравања 
кредита и закључења  уговора о кредитирању са пословном банком. Средства ће се одобравати 
корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих 
захтева до утрошка расположивих средстава а најкасније до 31.12.2018. године. Начин 
реализације одобрених средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите и обавезе 
корисника прецизираће се уговором. 

 
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 

 
Табела: Општи подаци и показатељи 
 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина АП Војводина Устав РС 

Регион  Бачка рзс***/2012 

Област Западна Бачка рзс***/2012 

Град или општина Кула рзс***/2012 

Површина 481 км2 рзс*/2016 

Број насеља 7 рзс***/2012 

Број катастарских општина 6 рзс***/2012 

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

(ПОУРП) 

- Правилник 

Демографски показатељи   

Број становника 43.101 рзс**/2011 

Број домаћинстава  15.313 рзс*/2016 

Густина насељености (број становника / површина, km²) 85 рзс*/2016 

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100) - 10,86 рзс**/2011 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС не постоји податак - 

Учешће становништва млађег од 15 година (%) 14,26 рзс**/2011 

Учешће становништва старијег од 65 година (%) 18,03 рзс**/2011 

Просечна старост                                      43,24 
 

ргз*/2016 

Индекс старења  140,8 ргз*/2016 
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Без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем(%) 

13,90 рзс*/2016 

Основно образовање (%) 19,77 рзс*/2016 

Средње образовање (%) 56,27 рзс*/2016 

Више и високо образовање 9,96 рзс*/2016 

Учешће пољопривредног у укупном становништву (%)  

20 

процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа 

- На лесној заравни-черномез 

са својим варијететима 
- На лесној тераси-ливадске 

црнице 

 

интерни 

Клима  умерено континентална интерни 

Просечна количина падавина (mm) 589 мм интерни 

Средња годишња температура ºC 10,7 интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) - Канал ДТД 

- Део канала Бездан-Бечеј 
- Део канала Н.Сад-С.Село 

- Део канала Бечеј-Богојево 

- Канал Косанчић-Мали Стапар 
 

интерни 

Површина под шумом (ha)                                    100 рзс**/2011 

интерни 

Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 0,23 рзс**/2011, 
интерни 

Пошумљене површине у претходној години (ha) 10 рзс**/2011 

интерни 

Посечена дрвна маса (m³) - рзс*/2016 

 
 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 3.899 рзс***/2012 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) 2.701 Управа за трезор 

/2017 

- породична пољопривредна газдинства (%) 98,60 2017 

- правна лица и предузетници (%) 1,40 2017 

Коришћено пољопривредно земљиште –КПЗ (ha) 41.420 рзс***/2012 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 94,06 рзс***/2012 

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

остало (ha, %) 

оранице и баште 39.038; 

воћњаци 478; 
виногради 25; 

ливаде и пашњаци 1.759; 

остало 120 
 

рзс***/2012 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (ha, 

%) 

жита 26.236; 

индустирско биље 6.787; 

поврће 589; 
крмно биље 526; 

остало 4.900 

 

рзс***/2012 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 11,60 рзс***/2012 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 45.156 интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања - - 

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ  318 рзс***/2012 

Одводњавана површина КПЗ (ha) 22.488 интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 2.695 рзс***/2012 

Површина пољ.земљишта у државној својини на територији 

ЈЛС (ha) 

8.974 интерни/2017 

Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у 

закуп (ha): 

8.254 интерни/2017 

- физичка лица (%) 
- правна лица (%) 

45,69 
54,31 

интерни/2017 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) говеда 4.883, 

свиње 21.532; 
овце 3.266; 

козе 1.637; 

живина 190.287 

пчеле 1.961 

рзс***/2012 

Трактори, комбајни, прикључне машине(број) трактори 1.977; рзс***/2012 
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комбајни 210; 

прик. машине 7.224; 

Пољопривредни објекти (број) 10.568 рзс***/2012 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) хладњаче 16; 

сушаре 6; 

стакленици и пластеници 110 

рзс***/2012 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту 

биља (ha, број ПГ) 

минерална ђубрива: 

36.685ха (2.482 ПГ) 

Чврсти и течни стајњак: 

2.911ха ( 1.188 ПГ) 
средства за заштиту : 

32.601ха (2.273 ПГ) 

рзс***/2012 

Број чланова газдинства и стално запослени на газдинству: 11.212 рзс***/2012 

- на породичном ПГ  
- на газдинству правног лица / предузетника(%) 

93,42% 
6,58% 

рзс***/2012 

Годишње радне јединице (број) 3.242 рзс***/2012 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 20 интерни 

Производња пољопривредних производа (количина)   

- биљна производња (t) пшеница:24.446 

кукуруз: 69.801 

 

изабрани 

производи 

рзс*/2016 

- сточарска производња (t, l, kom) свиње :981т 
говеда:28т 

млеко:2.442.000л 

изабрани 
производи 

рзс*/2016 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура   

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева (km) 204,58 рзс*/2016 

Поште и телефонски претплатници (број) 8 пошта  

13.742 т.претплатника 

рзс*/2016 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 14.987 рзс*/2016 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 3.200 

 

рзс*/2016 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m³) 1.458 рзс*/2016 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m³) нема податка рзс*/2016 

Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) нема податка - 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре (број) 23 рзс*/2016 

интерни 

Број становника на једног лекара (број) 893 рзс*/2016 

Број корисника социјалне заштите (број)                                 5.200 интерни, 2016 

Диверзификација руралне економије   

Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (број) 

596 рзс*/2016 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности 

(број) 

135 рзс***/2012 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 

АП/ЈЛС (број) 

туристи - 1.324 

просечан број ноћења : 1,72 

дана 

рзс*/2016 

Трансфер знања и информација   

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да / не) не интерни/2016 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 

(број) 

20 ПССС/2016 

 
РЗС*    - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, 
www.webrzs.stat.gov.rs 
РЗС**    - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs 
РЗС***  - Попис пољопривреде 2012, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs 
СО Кула - Статистикa општине 

 
Овај Програм ће се објавити у „Службеном листу општине Кула“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-320-186/2018                           Велибор Милојичић, с. р. 
24. април 2018. године 
К у л а 
 
 
 

http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
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44. 
            На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана  33. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању заједничког  јавног комуналног предузећа 
„Пречистач Врбас-Кула“ Врбас  („Службени лист општине Врбас'', број 41/2017 и „Службени лист општине 
Кула“, број 34/2017), члана  30. и 93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 
35/2017) и члана 40. Статута општине Кула - пречишћен текст („Службени лист општине Кула“, број 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 24. априла 2018. године и Скупштина општине 
Врбас, на седници одржаној 23. марта 2018. године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Заједничког Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас - 

Кула“ Врбас, који је донео  Надзорни одбор  предузећа на седници одржаној дана 15.03.2018. године под 
бројем 1/2018-1. 

2. 
   Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас'' и „Службеном листу општине Кула“.     
 
Република Србија                Република Србија    
Аутономна покрајина Војводина                                        Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кула                                                                      Општина Врбас 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-110-10/2018                                                             Број: 011-8/2018- I/01 
Дана: 24. априла 2018. године                                              Дана: 23. марта 2018. године 
КУЛА                                                                                     ВРБАС 
 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ         
ОПШТИНЕ КУЛА                                                                    ОПШТИНЕ ВРБАС                                                  
Велибор Милојичић, с. р.                                                     Марјана Мараш, с. р.       
 
45. 

На основу члана 11 и 16 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16 - други закон, 108/16 и 113/17) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела 
је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да сагласно одредби члана 16. став 6 Закона о јавној својини не могу се отуђити из 
јавне својине водоводне мреже у насељеним местима на територији општине Кула, односно територији 
месних заједница: 

1. „Горњи град“ Кула, 
2. „Доњи град“ Кула, 
3. „Црвенка“ Црвенка, 
4. „Сивац“ Сивац, 
5. „Руски Крстур“ Руски Крстур, 
6. „Крушчић“ Крушчић, 
7. „Липар“ Липар, 
8. „Нова Црвенка“ Нова Црвенка. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                              
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                    
Број: 01-352-42/2018      Велибор Милојичић, с. р.   
24. април 2018. године 
Кула 
 
46. 

На основу члана 103 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13) и члана 5 Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе општине Кула ("Сл. лист општине  
Кула" бр. 30/17), Скупштина општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Савета за међунационалне односе општине Кула 
 

1. 
У Савет за међунационалне односе општине Кула  именују се следећа лица: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk72/11
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk88/13
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk105/14
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk104/16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk108/16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/38615_02.htm%23zk113/17
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1. Хајдин Јово из Липара, представник српског народа,  
2. Обрадов Мирјана из Куле, представник српског народа, 
3. Лукишић Вељко  из Куле, представник српског народа,  
4. Ковач Радован  из Куле, представник српског народа,  
5. Баланџић Слободан из Куле, представник црногорске националне мањине,  
6. Ковач Жељко из Руског Крстура, представник русинске националне мањине, 
7. Золтан Кристиан из Куле, представник мађарске националне мањине, 
8. Кржачек Михал из Куле, представник украјинске националне мањине, 
9. Гонко Мира из Куле, представник хрватске националне мањине. 

 

2. 
Чланови Савета за међунационалне односе општине Кула именују се на мандатни период од 

четири године. 
Мандат чланова Савета почиње тећи даном именовања. 

 

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

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-020-54/2017      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а  
 
47. 

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 24. априла 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана 

Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Кула 
Стојановић Јован, пре истека мандата. 

2. 
          Бира се Савић Биљана за члана Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине 
Кула. 

3. 
Мандат члана Комисије за буџет, финансије и привреду из тачке 2. овог решења траје до истека 

мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 24. априла, 30. априла и 
05. маја 2016. године. 

4. 
          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                               
Број:  01-02-13/2018       Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а   
 
48. 

На основу члана 45 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" број 
7/13) и члана 50, 51 и 64 Пословника Скупштине општине Кула ("Службени лист општине Кула" број 8/14), 
Скупштина општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана 

Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Кула Тасић 
Саша, пре истека мандата. 

2. 
          Бира се Грујић Весна за члана Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Кула. 
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3. 

Мандат члана Комисије за друштвене делатности из тачке 2. овог решења траје до истека 
мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 24. априла, 30. априла и 
05. маја 2016. године. 

 
4. 

          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                              
Број:  01-02-12/2018        Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године 
К у л а   
 
49. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула на седници одржаној 24. априла 2018. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 
основне школе "Никола Тесла" у Липару 

 
1. 

Разрешавају се дужности члана школског одбора основне школе "Никола Тесла" у Липару 
Радмановић Никола, Кончар Даница и Рого Маринка, из реда локалне самоуправе, пре истека мандата. 
 

2. 
У школски одбор основне школе "Никола Тесла" у Липару именују се Рајачић Радован, Денић 

Александар и Стамболија Биљана, за чланове школског одбора из реда локалне самоуправе. 
 

3. 
Мандат чланова школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата школског 

одбора основне школе "Никола Тесла" у Липару. 
4. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-10/2018      Велибор Милојичић, с. р.  
24. април 2018. године  
К у л а  
 
50. 

На основу члана 100 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС) и члана 11 Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 32/15), 
Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 3. априла 2018. године, доноси  
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1. 
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности 

које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређења животне средине у општини Кула.  
 

2. 
За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Кула у укупном износу од 

333.820.000,00 динара и то:  
− накнада за заштиту и унапређење животне средине ...... 60.000.000,00 динара  
− пренета средства месног самодоприноса МЗ Руски  

Крстур наменски предвиђена за тачку 4.2 .........................20.000,00 динара 
− неутрошена средства из претходног периода ............... 26.000.000,00 динара 
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− средства добијена са виших нивоа власти (АПВ) 

за тачку 2.3 ......................................................... 1.600.000,00 динара 
− резервисана средства обезбеђена кредитним 

задужењем из 2017.г. ........................................... 46.500.000,00 динара 
− пренесена сопствена средства резервисана за  

реализацију уговора изградње недостајуће  
канализације (тачка 2.1) ....................................... 144.000.000,00 динара 

− пренесена наменска средства са виших нивоа 
власти (АПВ) за тачку 2.3 ......................................... 1.600.000,00 динара 

− средства добијена са виших нивоа власти (управа за  
капитална улагања АПВ (тачка 2.1) ........................... 48.100.000,00 динара 

− пренесена средства добијена са виших нивоа 
власти (Министарство за заштиту животне средине) 
резервисана за реализацију уговора изградње  
недостајуће канализације (тачка 2.1) .......................... 6.000.000,00 динара 

 

3. 
Средства из тачке 2 овог програма обухватају низ активности који је дат у следећој табели.  
 

Р.бр Врста активности Поз. 
буџ. 

Извор 
сред. 

План за 2018. 

1.  Програми и пројекти праћења стања животне средине – мониторинг  265 (01) 1.200.000,00 

 Укупно  1:    1.200.000,00 

2.  Програми и пројекти заштите вода у општини     

2.1. Финансирање обавеза општине Кула које произилазе из пројекта Коначно 

решење проблема загађења Великог бачког канала - изградња 

колектора отпадних вода и канализације 
267 (13) 3.800.000,00 

268 

(07) 48.100.000,00 

(10) 46.500.000,00 

(13) 158.400.000,00 

Укупно за 2.1. 256.800.000,00 

2.2. Дугорочно финансирање обавеза општине Кула насталих изградњом 

колектора (потисног вода) Црвенка – Кула и недостајуће канализационе 

мреже, као обавеза општине Кула у реализацији партнерског пројекта са 
општином Врбас у изградњи ЦППОВ као обавеза у реализацији пројекта 

Коначног решења проблема загађења Великог бачког канала – отплата 

кредита 

56 

(13) 13.800.000,00 

(01) 9.050.000,00 

Укупно за 2.2. 22.850.000,00 

2.3. Реконструкција фекалних станица 

269 

(01) 1.840.000,00 

(07) 1.600.000,00 

(13) 1.600.000,00 

Укупно за 2.3. 5.040.000,00 

2.4. Изградња недостајуће канализације на територији општине Кула 
270 (01) 25.150.000,00 

Укупно за 2.4. 25.150.000,00 

2.5. Санација атмосферске канализације на територији општине Кула 
266 (01) 12.000.000,00 

Укупно за 2.5. 12.000.000,00 

Укупно 2.  321.840.000,00 

3. Програми и пројекти заштите ваздуха у општини  

3.1. Пројекти замене мазутних котлова еколошки чистијим гасним котловима 
високог степена ефикасности и минималне емисије CO2  и сумпора: 

 

3.1.1. Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу 
52 (01) 

5.040.000,00 

 

3.1.2. Реконструкција котларнице у месној амбуланти у Сивцу 141 (01) 3.480.000,00 

 Укупно за 3.1. 8.520.000,00 

Укупно 3.  8.520.000,00 

4. Програми и пројекти научног истраживања и развоја образовања из 

области заштите животне средине у општини  
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4.1. Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу  264 (01) 2.000.000,00 

4.2. Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу средства 
месног самодоприноса МЗ Руски Крстур  

264 (13) 20.000,00 

4.3. Пројекат ДАНИ СУНЦА – едукативна манифестација у области заштите и 

унапређења животне средине коју организује општинска управа са 

другим субјектима  

271 (01) 240.000,00 

Укупно 4:   2.260.000,00 

УКУПНО 1+2+3+4:      333.820.000,00 

 
4. 

Овај програм објавиће се у "Службеном листу општине Кула" и примењиваће се по добијању 
сагласности надлежног министарства.  
 
Република Србија  
Аутономна Покајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-501-35/2018-2     Валка Карољ, с. р.  
3. април 2018. године  
К  у  л  а  
 
51. 

На основу члана 60 став 1 тачка 14  Статута општине Кула  - пречишћен текст ("Сл.лист општине 
Кула", бр. 7/13) и члана 2 Решења о образовању Савета за привреду општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 25/12), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 3. априла 2018. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
именовању чланова  Савета за привреду општине Кула 

 
1.  

У Савет за привреду општине Кула именују се: 
 

1. Видекањић Перица,  за председника, 
2. Капичић Драган, за зам. председника, 
3. Трбовић Ненад, за члана, 
4. Арваји Александар, за члана,  
5. Блашко Имре, за члана, 
6. Шибалија Драган, за члана,  
7. Данилов Милош, за члана.  

 
2. 

Овим решењем ставља се ван снаге Решење о именовању чланова Савета за привреду општине 
Кула број: 013-02-60/2016 од 13.06.2016. године („Сл. лист општине Кула“ бр. 23/16). 

 
3. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-02-60/2016-2     Валка Карољ, с. р.  
3. април 2018. године  
К у л а 
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