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133. 

На основу члана 59 став 1 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 75 став 1 Статута општине Кула 
(''Сл. лист општине Кула'' бр. 13/2019), на предлог Општинског већа, Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о Општинској управи  

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
            Овом Одлуком уређује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења и друга питања 
од значаја за рад и организацију Општинске управе, као јединственог органа општине. 

 
Члан 2. 

 Ради непосредног спровођења прописа општине, републичких закона и других прописа чије је 
извршење у надлежности општине, припремањa нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина 
општине, председник општине и Општинско веће, ради вршења стручних и других послова које јој повери 
Република, Скупштина, председник општине и Општинско веће образује се Општинска управа.  

 
Члан 3. 

 Општинска управа у оквиру делокруга утврђеног законом, Статутом и овом одлуком обавља 
управне, стручне и друге послове из надлежности општине, обавља стручне и друге послове које јој 
повери Скупштина општине, председник општине и Општинско веће и обавља поједине послове које јој 
повери Република.  
  

Члан 4. 
Општинска управа, као јединствен орган општине, организује се у одељења, службе, кабинет и 

канцеларије као основне организационе јединице Општинске управе. 
У оквиру основних организационих јединица образују се ниже организационе једнице -одсеци. 
Одсеци се образују у зависности од врсте, обима и сложености послова, као и броја радника који 

те послове извршавају. 
Члан 5. 

 У Организационим јединицама у оквиру одељења, служби, кабинета и канцеларија њихов назив, 
број, радна места, услови за обављање послова радног места, број извршилаца, опис послова и задатака 
радних места у Општинској управи уређују се Правилником о организацији и систематизацији радних 
места који усваја Општинско веће.  

 
Члан 6. 

             Општинска управа је самостална у вршењу својих послова у оквиру и на основу Устава, закона, 
других прописа и општих аката. 
 За законито, стручно и благовремено извршавање послова Општинске управе одговоран је 
начелник  Општинске управе.  
 За извршавање задатака у организационој јединици начелнику Општинске управе одговоран је 
руководилац те организационе јединице.  
 

Члан 7. 
  Послове Општинске управе који се односе на остваривање права и обавеза грађана и правних 
лица могу обављати запослени који имају прописану школску спрему,  положен   стручни   испит   за   рад   
уорганима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са законом и  другим прописом.  

Запослени у Општинској управи имају по основу рада, права, обавезе и одговорности утврђене 
законом и другим прописима. 
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          Звања и занимања запослених, услови за њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата, 
права и обавезе и одговорности из радног односа уређују се посебним актом у складу са законом.   

 
Члан 8. 

           О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник 
Општинске управе. 

Члан 9. 
            Запослени у Општинској управи и постављена лица дужни су да своје послове обављају стручно, 
не руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и 
заступати. 
 

Члан 10. 
           Распоред радног времена у Општинској управи утврђује начелник Општинске управе. 
 

Члан 11. 
           Општинска управа је дужна да обезбеди службену употребу русинског и мађарског језика и писма у 
поступку пред њеним органима на начин утврђен законом и Статутом општине.  
 

Члан 12. 
 Рад Општинске управе је јаван.  
 Јавност рада Општинске управе остварује се кроз достављање и разматрање извештаја о раду, 
објављивањe информација, давање одговора на питања из делокруга рада Општинске управе и на друге 
начине.  

Податке и обавештења о раду Општинске управе даје начелник  Општинске управе или лице које 
он овласти.  

О раду основних организационих јединица информације дају руководиоци тих јединица. 
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну. 
О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске управе. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  И ЊЕНИ ПОСЛОВИ  
 

Члан 13. 
Послове Општинске управе врше:  
1. Одељење за управу и  опште послове,  
2. Одељење за друштвене делатности, 
3. Одељење за финансије и привреду, 
4. Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула 
5. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.  
6. Одељење за инспекцијске послове 
7. Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, 
8. Служба Скупштине општине и Општинског већа, 
9. Канцеларија за локални економски развој, 
10. Кабинет председника општине. 
 

Члан 14. 
Одељење за управу и опште послове обавља: 
1. управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено 

општини, у области држављанства, матичних књига у области брака, личног имена, матичних бројева 
грађана, бирачких спискова и канцеларијског пословања,  

2. предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и  
Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за управу и опште послове; 

3. предлаже и припрема нацрте свих појединачних и општих аката које доноси начелник Општинске 
управе; 

4. послове планирања за остваривање функција општине у условима непосредне ратне опасности и у 
рату из своје надлежности;  

5. послове планирања задатака и предузимања мера у случају елементарних и других непогода; 
6. послове везане за превођење и службену употребу русинског и мађарског језика и писма за потребе 

Скупштине општине, председника општине, Општинског већа, Општинске управе и грађана;  
7. послове писарнице и архиве, послове овере потписа и рукописа, послове радних односа у Општинској 

управи, послове издавања радних књижица, информисања, курирске послове, дактилографске 
послове и умножавање материјала;  

8. техничке послове обезбеђења објеката; 
9. спроводи поступке јавних набавки добара и услуга за потребе Општинске управе; 
10. послове организације и начина рада Услужног центра општине, послове из надлежности Одељења ван 

седишта Општинске управе који су предвиђени законом и другим прописима; 
11. и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник 

општине и начелник Општинске управе;  
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Члан 15. 

Одељење за друштвене делатности обавља: 
1. управне, нормативне, стручне и административне послове непосредног спровођења закона и других 

прописа чије је спровођење поверено општини у области друштвене бриге о деци, породиља, 
основног и средњег образовања и ученичког и студентског стандарда; 

2. стручне и административне послове који се односе на задовољавање одређених потреба на нивоу 
општине у области основног и средњег образовања, културе, социјалне заштите, друштвене бриге о 
деци, физичке културе, информисања, одмора и рекреације и примарне здравствене заштите у 
надлежности општине; 

3. управне и административне послове у области борачко-инвалидске заштите (поверени послови од 
виших нивоа државне власти) ; 

4. обавља послове ликвидатуре у области породиљског одсуства и борачко-инвалидске заштите;  
5. послове везане за утврђивање статуса избеглица, расељених и прогнаних лица; 
6. предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и  

Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за друштвене делатности; 
7. и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник 

општине и начелник Општинске управе.  
 

Члан 16. 
Одељење за финансије и привреду обавља:  
1. послове трезора;  
2. послове припреме и извршења буџета; 
3. послове рачуноводствене евиденције; 
4. послове привреде и предузетништва из надлежности локалне самоуправе; 
5. послове интерне контроле директних и индиректних корисника у складу са законом; 
6. предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и  

Општинско веће за чије спровођење је одговорно одељење; 
7. послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки; 
8. и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник 

општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.  
 

Члан 17. 
Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула обавља следеће послове: 
1. утврђивања и наплате пореза и других изворних јавних прихода из јавноправног односа који су у 

надлежности општине; 
2. води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију 

нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на 
основу расположиве документације; 

3. води пореско књиговодство за изворне јавне приходе; 
4. врши канцеларијску контролу ради провере тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно 

другим прописом података исказаних у пореској пријави, рачуноводственим извештајима и другим 
евиденцијама пореског обвезника и теренску контролу ради  провере законитости у раду и 
правилност испуњавања обавеза од стране пореских обвезника; 

5. врши обезбеђење наплате изворних јавних прихода, редовну и принудну наплату изворних јавних 
прихода; 

6. одлучује о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; 
7. води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку; 
8. и остале стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, Председник 

општине, Општинско веће и начелник Општинске управе. 
 

Члан 18. 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове:  
1. управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење у 

надлежности општине: послове урбанизма, просторног планирања, послове у стамбеној и комуналној 
области, области грађевинског земљишта и грађења, арондације и експропријације; 

2. предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и 
Општинско веће а за чије спровођење је одговорно одељење у области просторног и урбанистичког 
планирања, уређења и коришћења градског грађевинског земљишта, комуналног опремања и 
коришћења комуналних објеката, задовољавања одређених потреба из надлежности одељења у 
комуналној и стамбеној области, пословног простора, спроводи обједињену процедуру за издавање 
локацијских услова, издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање употребне дозволе, 
прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, 
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за 
изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне 
дозволе из своје надлежности као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и 
за упис права својине на изграђеном објекту;  

3. стручне послове израде програма обезбеђења просторно-планске докумен-тације, анализирање и 
праћење стања у области урбанизма, просторног планирања и плана пословног простора; 
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4. предлаже решење за израду и уређење простора, коришћење и уређење градског грађевинског 

земљишта, изградњу и уређење комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката, 
расподелу, продају и коришћење стамбеног простора и станова, 

5. имовинско-правне послове у области експропријације, арондације градског грађевинског земљишта; 
6. и остале стручне и административне и друге послове из делокруга послова чије је извршење 

поверено овом одељењу као и послове које му повери Скупштина општине, председник општине и 
начелник Општинске управе. 

Члан 19. 
Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:  
1. послове инспекцијског надзора у области изградње,  послове инспекцијског надзора у области 

комуналних делатности,  послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине,   
послове инспекцијског надзора у области путева и друмског саобраћаја и у области просвете из 
надлежности општине; 

2. управно-правне послове у вези инспекцијског надзора из области наведених у алинеји 1, 
3. врши извршење решења о извршењу и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама 

Скупштине општине; 
4. учествује у изради нормативних аката; 
5. и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске 

управе. 
Члан 20. 

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавља следеће 
послове : 
1. непосредно спровођење закона и других прописа области грађења, спровођењу прописа из области 

саобраћаја и путне инфраструктуре у надлежности локалне самоуправе, заштите животне средине и 
енергетског менаџмента; 

2. врши послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за општину и 
стручни надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета општине или из средстава пренетих 
од других нивоа власти; 

3. прати стање  комуналне инфраструктуре, предлаже и прати њено уређење, предлаже средњорочни и 
годишњи програм уређења грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре;  

4. обавља припремне радње за пројектовање или изградњу објеката, чији је инвеститор општина из 
делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и 
грађевинско-занатских радова. 

5. предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско 
веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у области: уређења, одржавања и коришћења 
локалних путева, заштите животне средине, заштите пољопривредног земљишта и енергетског 
менаџмента; 

6. врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног земљишта у надлежности општине и 
прикупља податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним за послове 
статистике; 

7. врши контролни надзор на извршењем послова који су поверени јавним комуналним предузећима и 
другим привредним субјектима; 

8. и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник 
општине, Општинско веће и начелник Општинске управе. 

 
Члан 21. 

Служба Скупштине општине и Општинског већа обавља следеће послове: 
1. стручне и организационе послове за сазивање, припрему и одржавању седница Скупштине општине и 

радних тела Скупштине општине, Општинског већа и стручних радних тела; 
2. стручно обрађује акте усвојене на седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине општине и 

аката које доноси Општинско веће; 
3. стручно обрађује текстове предлога одлука и других аката из надлежности Скупштине; 
4. административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана; 
5. пружа помоћ одборницима у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним телима и 

прибавља одговоре на одборничка питања; 
6. послове протокола за потребе Скупштине општине и Општинског већа; 
7. послове информисања о раду Скупштине општине и радних тела Скупштине и радних тела и 

Општинског већа; 
8. записничке послове за Скупштину општине и радна тела Скупштине и Општинског већа; 
9. послове уређивања и издавања "Службеног листа општине Кула"; 
10. канцеларијско административне, манипула-тивне и оперативне послове за потребе лица које бира, 

именује или поставља Скупштина општине, послови на телефонској централи, факсу и е-маил 
кореспонденција; 

11. остале аналитичке, стручне, администра-тивне и друге послове које јој повери Скупштина општине и 
начелник Општинске управе. 

 
 
 



28. јун 2019.                                            Службени лист општине Кула                      Број 20 - страна 342 

 
Члан 22. 

Канцеларија за локални економски развој врши:  
1. промоцију oпштине Кула у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и 

живот - интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим 
манифеста-цијама из области привреде; 

2. формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој  (привредника и 
предузетника, распо-ложивих greenfield и brownfield локација, удружења грађана и 
пољопривредника); 

3. управљање пројектима  (припрема, аплици-рање и спровођење локалних и регионалних развојних 
пројеката у складу са дефинисаним стратешким плановима за општину Кула,  редовна комуникација 
за потенцијалним међународним и домаћим донаторима, истраживање могућности за финансирање 
развојних пројеката за Јавна предузећа, школе, предшколску установу и НВО на територији општине 
Кула); 

4. стратешко планирање  (координација и активно учешће у процесу израде стратешких докумената 
развоја, разрада и спровођење акционих планова, имплемен-тација усвојених стратешких 
докумената посебно из области руралног развоја, периодична евалуација спровођења стратешких 
докумената развоја); 

5. информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за 
пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на 
локалном и националном нивоу;  

6. привлачење нових домаћих и страних инвестиција (промоција потенцијала и расположивих greenfield 
и brownfield локација, помоћ потенцијалним инвестито-рима око добијања информација о 
расположивом земљишту, непокретностима, структури радне снаге, висини локалних пореза и 
олакшицама, добијања дозвола, припрема документације за успостављање инструмената ЛЕР-а, 
предлагање стимула-тивних мере за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачење 
инвестиција, предлагање мера за поједностављење процедура и скраћивање рокова за добијање 
дозвола за инвеститоре) и пордшка пословању и развоју већ реализованих инвестиција (стални 
контакти са представницима домаћих и страних инвеститора, информисање о расположивим 
конкурсима и помоћ у аплицирању, пружање стручне техничке подршке итд.); 

7. сарадњуса приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових активности 
8. припремање  и праћење реализације  пројеката у вези са локалним економским развојем; 
9. сарадњу са регистрованим пољопривредним газдинствима – информисање пољопривред-ника и 

удружења пољопривредника о могућностима коришћења регионалних, националних и међународних 
фондова за добијање кредита и субвенција, помоћ у припреми докуменатације приликом 
конкурисања, едукација, помоћ при повезивању и умрежавању;  

10. промоцију локалног руралног развоја; 
11. подршка МСП сектору и предузетницима - редовно пружање стручне подршке локалним 

привредницима, припрема документације за добијање старт уп кредите и банкарске гаранција итд., 
сарадња са удружењима предузетника, и активности на плану њиховог јачања и умрежавања, 
осмишљавање локалних програма подршке привреди (бесповратна средства, старт уп кредити, 
субвенција каматних стопа на кредите комерцијалних банака, обуке итд.); 

12. подстицање запошљавања - припрема и подршка незапослених лица за само-запошљавање кроз 
обуку и саветодавне активности итд.; 

13. праћење законске регулативе. 
 

Члан 23. 
Кабинет председника општине 
1. врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање 

надлежности и овлашћења председника и заменика председника општине који се односе на 
представљање општине у односу  према правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 

2. врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника општине,  
3. прати активности на реализацији утврђених обавеза; 
4. координира активности на остваривању јавности рада и остварује пуну сарадњу са медијима ради 

информисања јавности; 
5. врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника општине; 
6. врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника 

општине и њихово архивирање; 
7. врши сређивање документације везане за активност председника и заменика пред-седника општине; 
8. врши послове протокола поводом пријема домаћих и страних представника општина/градова и 

представника из области културне, спорта и других области; 
9. врши и друге послове по налогу председника и заменика председника општине.  
 

Члан 24. 
 Одређени послови наведени у члановима 14 до 23 ове Одлуке обављају се у Услужном центру 
општине Кула.  
 
 
 

http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/sr/publikacije
http://www.novisadinvest.rs/node/178
http://www.novisadinvest.rs/sr/konkursi
http://www.novisadinvest.rs/node/54
http://www.novisad.rs/lat/kler/80
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3. РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ И 
    ПРАВА И ДУЖНОСТИ РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА  
 

Члан 25. 
 Општинском управом руководи начелник Општинске управе. 
 Општинску управу заступа начелник Општинске управе.  

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на 5 година.  
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање 

из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година 
радног искуства у струци.  

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник.  

За свој рад и рад Општинске управе начелник и заменик начелника одговарају Општинском већу. 
 

Члан 26. 
 Председник општине има два помоћника које поставља и разрешава и који обављају послове из 
појединих области (за економски развој, урбанизам, примарну здравствену заштиту, заштиту животне 
средине, пољопривреду, спорт, културу, комуналне делатности, месне заједнице, туризам и др).  
 Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге 
послове утврђене по налогу председника општине.   
  

Члан 27. 
Радом одељења и Службе руководи руководилац те организационе  јединице, а радом 

Канцеларије за локални економски развој руководи шеф Канцеларије. 
Радом кабинета руководи шеф кабинета. 

 Радом одсека руководи шеф одсека. 
 Руководећи радници из става 1. овог члана организују и обезбеђују законито и ефикасно вршење 
послова из делокруга рада организационе јединице и врше друге послове одређене Актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. 
 За свој рад и рад организационе јединице руководећи радници одговарају начелнику Општинске 
управе. 
 За руководиоца организационе јединице може бити распоређено лице које има прописану стручну 
спрему, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци 
или органима државне управе. 
 Ближи услови за распоређивање руководиоца организационих јединица и шефова одсека утврђују 
се Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Општинске управе. 
 

Члан 28. 
 Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. 
 Шефове одсека и реферада распоређује начелник Општинске управе на предлог руководиоца 
одељења, односно  Службе. 

Члан 29. 
Начелник Општинске управе:  

1. организује рад Општинске управе,  
2. доноси решења и друга акта из надлежности Општинске управе,  
3. обједињује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе и доставља општинском 

већу на усвајање,  
4. доноси  и друге опште  и појединачне акте којима се уређују права и дужности запослених у 

Општинској управи,   
5. одлучује о правима запослених по основу рада, 
6. одлучује о дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи,  
7. учествује у раду Општинског већа, 
8. решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе,   
9. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.  
 
4. ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 
 

Члан 30. 
 Општинска управа је у обавези да Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу 
даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за њихов рад.  
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 Општинска управа у вршењу послова из своје надлежности придржава се смерница, упутстава и 
начелних ставова  Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. 
             Општинска  управа има право да од Скупштине општине, председника општине  и Општинског 
већа тражи смернице, упутства и начелне ставове о одређеним питањима од значаја за извршење одлука 
и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.  

 
Члан 31. 

 Уколико Општинска управа не извршава своје послове стручно, законито и одговорно, председник 
општине и Општинско веће ће упозорити начелника Општинске управе и затражити да у одређеном року 
предузме одговарајуће мере.  
 Уколико стање из става 1 овог члана остане непромењено и након упозорења, председник 
општине и Општинско веће ће покренути поступак за утврђивање одговорности начелника  Општинске 
управе.  
 
5. СРЕДСТВА ЗА РАД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
 

Члан 32. 
 Средства за финансирање Општинске управе ради извршавања послова из надлежности општине 
утврђују се у буџету општине јединствено за Општинску управу и у буџету Републике. 

Висина и врста средстава за поједине намене утврђује се у складу са Законом и другим 
прописима којима се уређује финансирање органа државне управе. 

 
Члан 33. 

 Распоред средстава за зараде запослених у Општинској управи врши се Одлуком о буџету и 
финансијским планом.  
 Распоред средстава за трошкове и средства за набавку опреме врши служба буџета одређивањем 
квота  у оквиру планираних апропријација у складу са важећом Одлуком о буџету.  

Члан 34. 
 За законито наменско трошење средстава за плате запослених, изабраних, именованих и 
постављених лица, материјалне и посебне намене, набавку и одржавање опреме и средства за посебне 
намене одговоран је начелник  Општинске управе. 
 Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из става 1 овог члана потписује начелник  
Општинске управе по овлашћењу председника општине.  
 
6. ПОСТУПАК ПРЕД ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 
 

Члан 35. 
           Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.  
           Општинска управа у поступку решавања о правима или обавезама грађана доноси решења и 
закључке.  
 

Члан 36. 
           Правилнике, наредбе и упутства доноси начелник Општинске управе. 
           Решења и закључке доноси начелник Општинске управе, руководиоци основних организационих 
јединица или друго лице које начелник Општинске управе овласти. 
 

Члан 37. 
           Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, 
установа и организација када на основу Одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана 
и правних лица. 
           Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица 
Општинске управе. 
 

Члан 38. 
 На првостепене акте из члана 27 став 2 странке имају право жалбе. 
 Општинско веће решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама странака 
уколико Законом или другим актима није другачије одређено. 
 Против решења донетог у другом степену може се покренути управни спор.  
 

Члан 39. 
 О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће, а о изузећу службених лица у 
Општинској управи решава начелник Општинске управе. 
 

Члан 40. 
             Канцеларијско пословање у вршењу послова Општинске управе из надлежности општине вршиће 
се по прописима о канцеларијском пословању који се примењују на државну управу.  
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7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 41. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 12/13, 32/15, 34/16, 2/17). 
  

Члан 42. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула".  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-020-36/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
 
134. 

На основу чл. 32, 72 и 74 Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/07, 83/14- 
други закон, 101/16 - други закон и 47/18) и члана 94 и 117 Статута општине Кула (''Сл. лист општине 
Кула, број 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком, у складу са Статутом општине Кула, уређује се правни статус месне заједнице, 

образовање, укидање или промена подручја месне заједнице, послови које врше месне заједнице, 
средства за рад, организација и рад органа у месним заједницама, број чланова и поступак избора 
чланова Савета месне заједнице, начин одлучивања, сарадња месне заједнице са другим месним 
заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне заједнице и друга питања од 
значаја за рад и функционисање месних заједница на територији општине Кула (у даљем тексту: 
општина). 

Члан 2. 
Месна заједница се образује ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за 

грађане на одређеном подручју општине - у селима и градским насељима по претходно прибављеном 
мишљењу грађана са тог подручја. 

У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе које сами утврде Статутом месне 
заједнице. 

Члан 3. 
На подручју општине образоване су и настављају са радом постојеће месне заједнице са 

утврђеним називима у оквиру подручја за која су образована и то: 
1. Месна заједница „Горњи град“ Кула за подручје дела насељеног места Кула, лево од Великог 

Бачког канала, гледајући низводно; 
2. Месна заједница „Доњи град“ Кула за подручје дела насељеног места Кула, десно од Великог 

Бачког канала, гледајући низводно; 
3. Месна заједница „Црвенка“ Црвенка за подручје насељеног места Црвенка; 
4. Месна заједница „Сивац“ Сивац за подручје насељеног места Сивац; 
5. Месна заједница „Руски Крстур“ Руски Крстур за подручје насељеног места Руски Крстур; 
6. Месна заједница „Крушчић“ Крушчић за подручје насељеног места Крушчић; 
7. Месна заједница „Липар“ Липар за подручје насељеног места Липар; 
8. Месна заједница „Нова Црвенка“ Нова Црвенка за подручје насељеног места Нова Црвенка. 

     Територију месних заједница чине и подручја катастарских општина која улазе у њихов састав. 
     Подручја месних заједница у општини обухватају делове територије општине Кула утврђене 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист општине Кула“ број 5/1993). 
 

Члан 4. 
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине и овом Одлуком. 
Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за 

извршење финансијског плана. 
Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 
Месна заједница има своје седиште. 
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Члан 5. 

Месна заједница има свој печат. 
     Статутом месне заједнице прописују се изглед и садржина печата, као и начин његове употребе и 
чувања у складу са важећим законским прописима. 
 

Члан 6. 
     Месна заједница може имати симбол чији се облик и садржај утврђује Статутом месне заједнице 
у складу са Статутом општине и посебном одлуком. 
     Месна заједница може имати свој празник који се утврђује Статутом месне заједнице у складу са 
Статутом општине и овом Одлуком. 
 

Члан 7. 
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и 

права и обавезе. 
У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на непокретностима које су 

у јавној својини Општине. 
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, користи и 

располаже у складу са законом, одлукама општине Кула, овом одлуком и Статутом месне заједнице. 
 

Члан 8. 
     Месна заједница има свој статут. 
     Статутом се, као највишим правним актом месне заједнице, на основу Закона, Статута општине и 
ове Одлуке, утврђује подручје месне заједнице, послови које она врши, организација и начин избора 
органа месне заједнице и њихова овлашћења и одговорности, начин одлучивања, број чланова и поступак 
избора чланова Савета месне заједнице, радна тела Савета месне заједнице, питања о којима грађани 
одлучују личним изјашњавањем и начин личног изјашњавања и друга питања од значаја за месну 
заједницу. 
     Статут месне заједнице доноси Савет, већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
     Статут Месне заједнице мора бити у сагласности са Статутом општине и овом Одлуком. 

 
Члан 9. 

     Месне заједнице могу међусобно да сарађују са другим месним заједницама на територији исте 
или друге општине или града, ради остваривања својих програма развоја, задовољавања одређених 
потреба од заједничког интереса и решавања других питања, на основу добровољности, узајамности и 
солидарности. Одлуку о сарадњи доноси Савет месне заједнице и доставља је Општинском већу општине 
Кула (у даљем тексту: Општинско веће). 
     Месне заједнице сарађују са Општином и њеним органима, установама и предузећима, 
организацијама и удружењима са територије општине, ради остваривања заједничких интереса од значаја 
за грађане са подручја месне заједнице. 
 

Члан 10. 
Рад органа месне заједнице је јаван. 

            Јавност рада по правилу обезбеђује се: 
- издавањем билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације; 
- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине, одлукама органа 

општине и овом Одлуком; 
- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне заједнице. 

     Јавност рада и обавештавање грађана се ближе уређује Статутом месне заједнице. 
 
II ПОСТУПАК ОБРАЗОВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 11. 
           Месна заједница се образује за подручје које представља територијалну и функционалну целину и 
на којем постоји међусобна повезаност грађана у свакодневном животу и могућност непосредног 
договарања и одлучивања о остваривању њихових заједничких интереса и потреба. 
 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или 
издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 
 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више постојећих месних 
заједница. 
 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном 
изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице. 
 

Члан 12. 
 Поступак образовања месне заједнице састоји се од утврђивања подручја насеља или дела 
насеља за које се образује месна заједница, сагласности грађана са утврђеног подручја за образовање 
месне заједнице и њеног конституисања. 
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Члан 13. 

 О образовању нове, промени подручја или укидању месне заједнице одлучује Скупштина 
општине, већином гласова од укупног броја одборника. 
            Предлог за образовање месне заједнице, промену подручја или укидање постојеће месне 
заједнице могу поднети најмање 10% бирача  који имају пребивалиште на подручју на које се предлог 
односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће.  

Предлог из става 2. овог члана подноси се Општинском већу. Општинско веће доставља предлог 
Скупштини општине, а ако Oпштинско веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља и став 
Општинског већа о предложеној промени. 
 

Члан 14. 
 Предлог за образовање месне заједнице мора да садржи својеручно потписани списак грађана 
који предлажу образовање месне заједнице, подручје месне заједнице и број становника подручја, начин 
финансирања, број чланова Савета и друга питања од интереса за живот и рад месне заједнице. 

Предлог за промену подручја и укидање месне заједнице мора бити образложен у смислу 
навођења разлога за промену подручја и укидање.  

 
Члан 15. 

 Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о образовању нове месне заједнице, 
промени подручја и укидању месне заједнице, прибави мишљење грађана са дела територије општине на 
који се предлог односи. 

О предлогу за укидање, промену подручја, односно образовању нове месне заједнице, грађани се 
изјашњавају путем референдума, на коме се изјашњавају ''за'' или ''против'' предлога. Сматра се да су 
грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице, ако 
се за предлог изјаснила  већина од оних  који су гласали. 

Скупштина општине дужна је да распише референдум за део територије општине на који се 
предлог односи, у року од 30 дана од дана подношења предлога из члана 13.  став 2. ове Одлуке.  

У одлуци о расписивању референдума, Скупштина општине ће одредити и органе за спровођење 
и утврђивање резултата референдума. 

 
Члан 16. 

Општинско веће дужно је да утврђивања предлога одлуке о промени подручја, односно укидању 
месне заједнице, прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се предлог односи. 

Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року од 10 дана од дана достављања нацрта 
одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење 
позитивно. 

Члан 17. 
 Месна заједница је конституисана када се изаберу органи месне заједнице и донесе Статут месне 
заједнице. Избором и конституисањем органа месне заједнице и доношењем Статута, месна заједница 
стиче својство правног лица. 
 Новообразоване месне заједнице и оне месне заједнице из којих се издвајају поједина насеља 
или делови насеља, међусобна материјална и финансијска права регулишу  посебним уговором. 
 
III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 18. 
Месна заједница, преко својих органа, у складу са финансијским могућностима, разматра и 

решава питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, у складу са овом 
одлуком  и то:  

1. Доноси план и програм рада месне заједнице, 
2. Доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице, 
3. Стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области: урбанизма и грађења, (путева, 

улица, тргова и др.), културе, физичке културе, основног образовања, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, јавном обавештавању, заштите 
и унапређења животне средине и другим областима од непосредног интереса за грађане, 

4. Зависно од заинтересованости и финансијских могућности грађана покреће иницијативу за 
увођење самодоприноса и стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог,  

5. Сарађује са установама и предузећима ради остварења заједничких интереса од значаја за 
грађане са подручја месне заједнице,  

6. Уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење и утврђује услове 
коришћења пашњака и утрина, 

7. Стара се о имовини која јој је дата на коришћење и њеном очувању и располагању, 
8. Организује пружање помоћи грађанима чија је имовина знатније уништена услед елементарних 

непогода ( пожари, поплаве и сл.), 
9. Обавља и друге послове утврђене Статутом месне заједнице, овом Одлуком и другим актима. 

 
Члан 19. 

     За реализацију послова из претходног члана, месне заједнице доносе своје планове и програме  
за сваку календарску годину. 
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Члан 20. 

Актом Општинског већа, у складу са законом, Месној заједници може се поверити вршење 
одређених послова из надлежности општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.  

При поверавању послова, полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног 
значаја за живот грађана са подручја месне заједнице. 

 
Члан 21. 

Надзор над извршењем послова из члана 20 ове одлуке врши извршни орган општине – Општинско 
веће. 

Надлежни орган општине може предложити Савету месне заједнице разрешење одговорног лица 
у месној заједници или обуставити финансирање месне заједнице. 

 
Члан 22. 

     Општинска управа у складу са Законом и својим делокругом рада, пружа непосредну стручну 
помоћ месним заједницама и њиховим органима. 
 
IV СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 23. 
Средства за рад месних заједница обезбеђују се из: 

1. Средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу, 
2. Средстава која грађани обезбеђују самодоприносом на територији месне заједнице, 
3. Средстава од донација и поклона, 
4. Средстава која месна заједница оствари својом активношћу, 
5. других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Средства из става 1. тачке 1 овог члана, обезбеђују се за запослене у месним заједницама на 
територији општине Кула и то: 
1. у МЗ "Горњи град" и МЗ "Доњи град" у Кули за  два секретара и једног извршиоца, 

2. у МЗ Црвенка за секретара и једног извршиоца, 

3. у МЗ Сивац за секретара и два извршиоца, 

4. у МЗ Руски Крстур за секретара и једног извршиоца, 

5. у МЗ Липар за секретара, 

6. у МЗ Нова Црвенка и МЗ Крушчић за једног извршиоца. 

Члан 24. 
Савет месне заједнице је дужан да усклади коефицијент и основицу за обрачун плата запослених 

у месној заједници са законом. 
Општинско веће даје сагласност на акт месне заједнице којим се уређују послови, број и 

структура запослених.  
Члан 25. 

 Месна заједница користи средства за рад у складу са својим финансијским планом, на који 
сагласност даје Општинско веће. 
     У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 

Месна заједница је дужна да предлог финансијског плана за наредну годину достави органу 
управе надлежном за послове финансија, у складу са буџетским календаром. 

Финансијски план месне заједнице мора бити усклађен са одобреним апропријацијама у буџету 
општине. Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 
одлуке о буџету Општине. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку календарске године. 
 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице. 
 

Члан 26. 
     Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 31. марта текуће године, достави Општинском 
већу извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу 
средстава које им је општина пренела. 
 Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врши Општинска управа, као и 
буџетска инспекција општине. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну 
годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину. 

 
V САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 27. 
     Грађани у месној заједници одлучују преко изабраних представника у Савету месне заједнице (у 
даљем тексту: Савет), који је представничко тело грађана месне заједнице. 

Облик и начин одлучивања о појединим питањима од интереса за грађане у месној заједници  
ближе се уређује Статутом месне заједнице. 

Савет може имати најмање 5, а највише 11 чланова. 
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Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице.  

 Мандат чланова Савета траје 4 године. 
      

Члан 28. 
     Савет обавља следеће послове и задатке: 

1. доноси статут месне заједнице; 
2. доноси финансијски план месне заједнице, програм рада и развоја месне заједнице; 
3. усваја извештај о раду месне заједнице; 
4. бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 
5. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне 

заједнице; 
6. доноси пословник о раду савета и друге акте из надлежности месне заједнице; 
7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 
8. образује радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и 

Статутом месне заједнице; 
9. врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом општине, одлукама 

органа општине и овом Одлуком. 
 

Члан 29. 
     Савет има председника и заменика председника, који се бирају из редова чланова Савета, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова Савета. 
     Председник Савета представља месну заједницу, организује рад Савета, сазива и председава 
седницама Савета, предлаже дневни ред, стара се о јавности рада, председава на збору грађана, обавља 
и друге послове утврђене Статутом месне заједнице. 
     Заменик председника Савета замењује председника Савета за време његове одсутности или 
спречености. 
 
Избор чланова Савета 

Члан 30.  
 Изборе за Савет расписује председник Скупштине општине. 
 Избор члана Савета обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

Избори за чланове Савета морају се расписати најкасније 30 дана пре краја мандата чланова 
Савета којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана ни 
више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан и време одржавања избора, као и дан од када 
почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако избори за чланове Савета одржавају у исто време када и  избори за народне посланике, 
односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине општине мора прибавити 
сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет месне 
заједнице,пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. ове одлуке. 
 

Члан 31. 
Чланови Савета се бирају на четири године, на основу слободног, општег, једнаког и непосредног 

изборног права грађана, тајним гласањем. 
     Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је 
навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у Савет. 

Кандидата за члана Савета предлаже најмање 20 грађана – бирача са бирачким правом на 
подручју месне заједнице, у складу са Статутом месне заједнице. Сваки грађанин може предложити само 
једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре. 
 

Органи за спровођење избора 
Члан 32. 

Органи за спровођење избора су: 
- Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (у даљем тексту: 

Изборна комисија), 
- Бирачки одбор 
- Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 
прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове одлуке и Статута месне заједнице. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и 
да достављају податке који су им потребни за рад. 
     Резултате избора утврђује Комисија на основу резултата са свих бирачких места. 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају. 
Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља. 
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 
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Члан 33. 

Изборну комисију чине председник и четири члана које именује Скупштина општине.  
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 

Изборне комисије без права одлучивања. 
Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Изборна комисија спроводи изборе искључиво у сталном саставу. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у струци. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији општине. 

 
Члан 34. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове Савета врши следеће послове: 
1. стара се о законитости спровођења избора; 
2. одређује бирачка места; 
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 
4. доноси Упутство за спровођење избора за чланове Савета (у даљем тексту: Упутство); 
5. доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета: 
6. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 
7. утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 
8. потврђује кандидатуру за члана Савета и проглашава листу кандидата; 
9. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

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

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној 
комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања 
резултата избора, у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен 
пропуст. 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
 

Члан 35. 
Бирачки одбор чине председник и четири члана. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани који 

имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 
Члановима бирачког одбора и њиховим заменицима престаје чланство у бирачком одбору кад 

прихвате кандидатуру за члана Савета, као и именовањем за члана Изборне и Другостепене изборне 
комисије. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује 
резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија. 
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 
Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане изборе за члана 

Савета. 
 Заменици чланова бирачког одбора имају иста права и одговорности као и чланови које замењују. 

Право гласа у бирачког одбора има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

Члан 36. 
Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостeпену изборну комисију чине председник и два члана, које именује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује 

у раду Изборне комисије без права одлучивања. 
Председник, чланови и секретар Другостепене изборне комисије имају заменике. 
У погледу услова за именовање чланова Другостепене изборне комисије примењују се одредбе 

ове Одлуке које се односе на Изборну комисију. 
Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови и секретар другостепене Изборне Комисије именују се на период од 4 

године и могу да буду поново именовани. 
Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 

комисије.  
Приговор се може изјавити у року од 24 часа од достављања решења. Изборна комисија дужна је 

да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке 
и списе за одлучивање. Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору 
најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговра са списима, с тим да ако усвоји приговор може 
поништити одлуку и својом одлуком мериторно решити изборни спор, поништити радњу у поступку избора 
или избор члана Савета у ком случају Изборна комисија је дужна да понови изборну радњу односно 
изборе у року од седам дана од утврђивања неправилности.    

 
Члан 37. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ при 
обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких oдбора. 
 
Средства за спровођење избора 

Члан 38. 
Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити се: 

            - набавку, штампање и превођење изборног материјала, 
            - накнаде за рад чланова Изборне комисије, 
           - накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 
            - накнаде за рад чланова бирачких одбора, 
            - накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су ангажовани на обављању послова 
спровођења избора за чланове Савета, 
            - набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 
            - превозничке, ПТТ и друге услуге. 
            Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 

 
Члан 39. 

     Одредбе Закона који регулише изборе за одборнике, сходно се примењују на изборе за чланове 
Савета, ако овом Одлуком и Статутом месне заједнице није другачије одређено. 

 
Конституисање Савета 

Члан 40. 
     Прву конститутивну седницу Савета сазива председник Савета претходног сазива најкасније 15 
дана од дана утврђивања коначних резултата избора за Савет. 
     Уколико конститутивну седницу у предвиђеном року не сазове председник или заменик 
председника Савета предходног сазива, конститутивну седницу сазива и њоме председава најстарији 
изабрани члан Савета. 
     Конститутивна седница може се одржати ако њој присуствује већина од укупног броја чланова 
Савета. 
     На првој седници Савета, из реда чланова Савета, бирају се председник Савета и заменик 
председника Савета. 
 
Престанак мандата чланова Савета 

Члан 41. 
Члану Савета престаје мандат истеком времена на које је биран, а пре истека времена на које је 

изабран: 
1. доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 
2. ако је правоснажном пресудом осуђен на безусловну казну затвора у трајању најмање шест 

месеци; 
3. лишењем пословне способности;  
4. губљењем држављанства или променом пребивалишта ван подручја месне заједнице; 
5. наступањем смрти; 
6. подношењем оставке. 

Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а између две 
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 
 После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници (усмена 
оставка) или на првој наредној седници (писана оставка) констатује да је члану Савета престао мандат и о 
томе одмах обавештава председника Скупштине општине. 
 Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане мандат наступањем случаја из става 1. 
тачка 2 до 6 овог члана, председник Скупштине општине расписује изборе за недостајући број чланова 
Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења из става 3. овог члана. 
 

Члан 42. 
     Уколико члану Савета престане мандат у смислу члана 41. ове Одлуке, избор новог члана Савета 
ближе се уређује Статутом месне заједнице. 
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Члан 43. 

Савет се може распустити ако: 
1) не заседа дуже од три месеца;  
2) не изабере председника Савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове 

Савета или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 
3) не донесе финансијски план у одређеном року.  
Одлуку о распуштању Савета доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
Председник Скупштине општине расписује ванредне изборе за Савет у року од 15 дана од ступања 

на снагу одлуке о распуштању Савета, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања 
избора не може протећи више од 45 дана. 

До конституисања Савета текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник 
општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке о распуштању Савета. 
           Уколико је до истека мандата Савета месне заједнице остало мање од 6 месеци не може се донети 
одлука о расписивању ванредних избора. 
 
Радна тела Савета  

Члан 44. 
Савет може да образује одређена стална или повремена радна тела: комисије, мировна већа и 

слично, у циљу припреме, разматрања и решавања неких питања из своје надлежности. 
     Одлуком о образовању радних тела, одређује се број и структура чланова, задаци, мандат и друга 
питања од значаја за њихов рад. 
 
Извршни одбор 

Члан 45. 
Извршни одбор извршава одлуке Савета, иницира и припрема одлуке и друге акте и врши друге 

послове које му повери Савет. 
Начин избора и број чланова Извршног одбора утврђује се Статутом месне заједнице. 

 
Члан 46. 

     Статутом и другим актима месне заједнице ближе се уређује поступак и начин избора чланова 
Савета, начин рада и одлучивања Савета и других органа и тела месне заједнице, начин избора и 
разрешења председника и заменика председника Савета и друга питања од значаја за рад месне 
заједнице. 
 
VI НЕПОСРЕДНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА 
 

Члан 47. 
     Грађани месне заједнице, осим посредног одлучивања преко представника у органима месне 
заједнице, могу и непосредно да учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске 
иницијативе, збора грађана и референдумом. 
 

Грађанска иницијатива 
Члан 48. 

     Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење аката којима ће 
се уредити одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и расписивање 
референдума у складу са Законом и Статутом. 
     О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави 
образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога. 

 
Члан 49. 

     За пуноважно покретање грађанске иницијативе потребан је потпис 5% грађана који имају бирачко 
право и пребивалиште на подручју месне заједнице. 
 
Збор грађана 

Члан 50. 
     Збор грађана се сазива за подручје месне заједнице или дела месне заједнице, насеља или дела 
насеља. 
     Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности Савета. 
 

Члан 51. 
     Збор грађана обавезно сазива и њиме председава председник Савета, за разматрање питања о 
којима Савет закључи да се Збор сазива. 

Члан 52. 
     Збор грађана може се одржати и пуноважно одлучивати, ако је на њему присутно најмање 2% 
грађана са бирачким правом са подручја територије месне заједнице или 5% са дела територије месне 
заједнице. 

Члан 53. 
     Право одлучивања на Збору грађана имају грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 
подручју за које се Збор грађана сазива. 
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Члан 54. 

     Збор грађана усваја захтеве и предлоге већином гласова присутних и упућује их на разматрање 
Скупштини општине или другим органима и службама општине. 
     Органи и службе општине дужни су да у року од 60 дана од одржавања Збора грађана, размотре 
захтеве и предлоге грађана и да о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 
томе обавесте грађане. 
 
Референдум 

Члан 55. 
     Референдумом грађани месне заједнице одлучују о питањима која су Законом и Статутом 
одређена, као и питањима из надлежности Скупштине општине, за које то Скупштина одлучи. 
 

Члан 56. 
     Начин изјашњавања путем референдума, органи за спровођење и ток референдума, утврђивање 
резултата и друга питања везана за референдум морају бити у складу са Законом и Статутом општине. 
 
Самодопринос 

Члан 57. 
     Ради решавања одређених питања од непосредног интереса за локално становништво може се 
увести самодопринос за територију месне заједнице или један њен део. 
     Иницијативу за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса може поднети Савет. 
     Уз иницијативу се подноси и Програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 
укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет Одлуке. 
     Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом у складу са прописима којима је 
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 
     Скупштина општине утврђује Предлог одлуке о увођењу самодоприноса, доноси Одлуку о 
расписивању Референдума о увођењу самодоприноса и именује Комисију за спровођење Референдума и 
утврђује њене задатке. 

Члан 58. 
 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју на коме се средства прикупљају. 
 Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се 
прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају 
услови коришћења те имовине. 
 Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. 
овог члана. 

Члан 59. 
 Одлуку о увођењу самодоприноса коју су донели грађани проглашава Скупштина општине и 
објављује се у ''Службеном листу општине Кула". 
 

Члан 60. 
     Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу, приход су буџета 
општине и строго су наменског карактера. 

Члан 61. 
     У имовинско – правним и другим споровима месну заједницу, поред лица овлашћених Статутом 
месне заједнице, пред судовима и другим надлежним органима заступа Општинско правобранилаштво или 
други заступници које овласти Савет. 
 
VII НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 62. 
 Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне 
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.  
 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који 
сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном 
листу општине Кула.  
 Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од 
објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 
 

Члан 63. 
 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом, актом 
о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то Савету ради предузимања 
одговарајућих мера. 
 Ако Савет не поступи по предлозима органа из става 1 овог члана, председник општине 
поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у Службеном листу 
општине Кула. 
 Општинско веће предлаже председнику општине обустављање финансирања активности месне 
заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне 
заједнице, одлуком о буџету или законом. 
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VIII ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Члан 64. 
     За обављање административно–техничких, финансијских и других послова, месна заједница може 
образовати Службу, што се уређује Статутом месне заједнице. 
     Одлуку о образовању Службе из претходног става доноси Савет, у оквиру расположивих 
средстава потребних за реализацију послова месне заједнице. 
     Више месних заједница може организовати заједничко обављање административно – техничких 
финансијских и других послова, што се регулише посебним актом. 
 

Члан 65. 
     Пословима у Служби месне заједнице руководи лице одређено Статутом месне заједнице и 
другим општим актима месне заједнице. 

 
Члан 66. 

     Лице које обавља послове из делокруга Службе месне заједнице не може истовремено бити и 
члан органа месне заједнице. 
     Даном потврђивања мандата, лицу из претходног става, почиње да мирује радни однос. 
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 67. 
Месне заједнице у општини Кула настављају са радом у складу са овом Одлуком.  
Савети изабрани у складу са прописима који су били на снази до ступања на снагу ове Одлуке, 

настављају са радом до истека мандата на који су изабрани. 
 

Члан 68. 
     Сва питања која су од важности за рад месне заједнице, регулишу се Статутом месне заједнице. 
     Савети су дужни да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, ускладе Статуте и 
друге акте са овом Одлуком. 

Члан 69. 
Одредбе ове Одлуке, које се односе на избор и број чланова Савета примењиваће се непосредно 

на прве изборе за Савет. 
 

Члан 70. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о месним заједницама („Сл. лист 

општине Кула“ број 29/15 и 32/16). 
Члан 71. 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-020-37/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Велибор Милојичић, с .р.  

 
135. 
 

На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС", број 
88/2011,  Одлука УС РС – 46/2014 и Одлука УС РС – 80/2016, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2) 
и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – 
други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 1. Уредбе о начину и условима отпочињања 
обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018 и 66/2018), члана 39. став 1. тачкe 6. и 
17. и члана 112. став 2. Статута општине Кула  („Сл. лист општине Кула“  бр. 13/2019) Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној дана 27. јуна  2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописију се услови и начин обављања комуналних делатности, обим и квалитет 
комуналних услуга, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналних делатности и корисника 
комуналних услуга, укључујући и начин плаћања цене комуналних услуга, начин вршења контроле и 
наплате комуналних услуга, као и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности на 
територији општине Кула. 
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Члан 2. 

 Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 
 Комуналне делатности на подручју општине Кула су: 

1. снабдевање водом за пиће, 
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
3. производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, 
4. управљање комуналним отпадом, 
5. градски и приградски превоз путника, 
6. управљање гробљима и сахрањивање, 
7. погребна делатност, 
8. управљање јавним паркиралиштима, 
9. обезбеђивање јавног осветљења, 
10. управљање пијацама, 
11. одржавање улица и путева,  
12. одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
13. одржавање јавних зелених површина, 
14. димничарске услуге,  
15. делатност зоохигијене. 

Комуналне делатности из става 2. тачке од 1. до 7. и тачке од 11. до 13. овог члана су делатности 
од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.  

Комуналну делатност снабдевање водом за пиће (из члана 2. став 2. тачка 1 ове Одлуке) може  
обављати искључиво јавно предузеће које оснива јединица локалне самоуправе, друштво с ограниченом 
одговорношћу и акционарско друштво чији је једини власник јавно предузеће, односно чији је једини 
власник јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво 
капитала. 

Правно лице из претходног става може уз сагласност оснивача да уговори са другим правним 
лицем  

обављање појединих послова из оквира комуналне делатности снабдевање водом за пиће у ком случају се 
као вршилац комуналне делатности у односу на сва права и обавезе прописане законом искључиво сматра 
правно лице из става 4. овог члана.  
 

Члан 3. 
У смислу одредаба ове Одлуке корисници комуналних услуга су сва физичка лица, правна лица и 

предузетници, као и установе, удружења и друге организације и заједнице које користе комуналне услуге 
(у даљем тексту: Корисници комуналне услуге).  
 

Члан 4. 
Комуналне делатности из члана 2. ове Одлуке могу обављати јавна комунална предузећа, 

привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти (у даљем тексту: Вршиоци комуналне 
делатности), под условима који су предвиђени Законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке.  

Влада својим актима уређује мерила за обављање комуналних делатности, као и садржину, начин 
и услове за отпочињање обављања комуналне делатности.  

Испуњеност услова за отпочињање обављање комуналних делатности утврђује Mинистарство 
надлежно за послове комуналних делатности.  

Погребна делатност, као комунална делатност се не поверава, већ је могу обављати сви 
привредни субјекти који испуњавају прописане услове, и који су за то регистровани. 

Услови и начин поверавања обављања комуналних делатности регулишу се овом Oдлуком, 
посебним одлукама Скупштине општине Кула и уговором о поверавању.  

  
Члан 5. 

Вршиоци комуналних делатности су дужни да за обављање комуналне делатности управљање 
гробљима и сахрањивање, погребна делатност и делатност зоохигијене, ускладе своје пословање и општа 
акта у погледу техничких капацитета, опреме и стручне оспособљености кадрова и запосленог особља 
(које мора бити одговарајуће стручности и профила) са одредбама Уредбе о начину и условима 
отпочињања обављања комуналне делатности. 

 
Члан 6. 

Општина Кула (у даљем тексту: Оснивач) је основала следећа јавна предузећа за обављање 
комуналних делатности: 

1. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула за територију насељених места Кула и Липар. 
2. Јавно комунално предузеће „Водовод“ Црвенка за територију насељених места Црвенка и Нова 

Црвенка. 
3. Јавно комунално предузеће „Радник“ Сивац за територију насељеног места Сивац. 
4. Јавно комунално предузеће „Руском“ Руски Крстур за територију насељеног места Руски Крстур и  

Крушчић. 
Јавна предузећа се одређују као вршиоци комуналних делатности за обављање послова из члана  

2. став 2. ове Одлуке, осим делатности под тачком 5. (градски и приградски превоз путника), тачком 7. 
(погребна делатност), тачком 8. (управљање јавним паркиралиштима) и тачком 14. (димничарске услуге).   
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Обављање комуналних делатности из члана 2. став 2. тачка 9. ове Одлуке (обезбеђивање јавног 

осветљења), тачка 11. (одржавање улица и путева) и тачка 15. (делатност зоохигијене), вршиће Јавно 
комунално предузеће „Комуналац“ Кула, коме је та делатност поверена оснивачким актом. 

Општина Кула и Општина Врбас су заједнички основале Јавно комунално предузеће „Пречистач  
Врбас – Кула“ са седиштем у Врбасу ради заједничког обављања комуналне делатности пречишћавања 
отпадних вода, сакупљања, одстрањивања и одлагања отпада из воде, за територију општина Врбас и део 
насељених места општине Кула. 

Члан 7. 
 Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено уговорно 
уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из оквира 
комуналне делатности између једне или више општина и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији једне или више општина или на делу територије општине Кула. 
 Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине општине о 
начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. 
 Уговор из претходног става се закључује на време до пет година.  

Када Вршилац комуналне делатности, путем поверавања добије право да њено финансирање 
обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, поступак поверавања се 
спроводи по одредбама закона којим се уређују јавно-приватно партнерство и концесије. 

Уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну 
делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница, не постоји обавеза спровођења 
поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се вршилац комуналне делатности 
одређује у одлуци о начину обављања комуналне делатности. 

 Комуналне делатности код којих се крајњи корисник може утврдити превасходно се финансирају 
из цена комуналних услуга, а комуналне делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити 
финансирају се из буџета јединице локалне самоуправе, односно комуналне накнаде.  

 На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши из буџета 
општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 8. 
Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:  

1. прихода од продаје комуналних услуга,  
2. прихода од комуналне накнаде,  
3. прихода од концесионих накнада, односно накнаде коју плаћа приватни партнер на основу јавног 
уговора,    
    ако је има,  
4. прихода буџета јединице локалне самоуправе,  
5. наменских средстава других нивоа власти и  
6. других извора у складу са законом.  
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  
 

Члан 9. 
 Овом одлуком се регулишу општи услови пословања и она се примењује на све уговорне односе 
Вршилаца комуналне делатности са Корисницима комуналних услуга. 
 У случају да одлуком општине није предвиђено закључење појединачних уговора између Вршиоца 
и Корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао 
започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналних услуга. 

Обавезе Корисника комуналне услуге настају започињањем њеног коришћења и у случају да се 
она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност. 
 

Члан 10. 
Комуналне делатности морају се обављати тако да се обезбеди нарочито:  

1. трајност, односно континуитет у обављању комуналних делатности,  
2. обим и врста комуналних производа и услуга, којима се постиже потребан ниво у задовољавању 
потреба корисника,  
3. одговарајући квалитет комуналних производа и услуга који подразумева нарочито: здравствену и     
хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рока испоруке,  
    сигурност корисника у добијању услуга, поузданост у пружању услуга и заштиту животне средине,  
4. развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних производа и услуга, као и унапређивање  
    организације рада, ефикасности и других услова производње и пружања услуга,  
5. ред првенства у снабдевању комуналним производима у пружању комуналних услуга у случају више 
силе,  
6. мере заштите и обезбеђења комуналних објеката, уређаја и инсталација,  
7. стална функционална способност комуналних објеката, одржавањем грађевинских и других објеката,  
    постројења и опреме који служе за обављање комуналних делатности и  
8. остваривање права и обавеза корисника комуналних услуга и субјеката који обављају комуналне     
делатности.  
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Члан 11. 

Када наступе непланирани или неочекивани поремећаји или прекиди у обављању комуналне 
делатности, Вршилац комуналне делатности је дужан да о томе одмах обавести надлежни орган 
Општинске управе и да хитно предузме мере за отклањање узрока поремећаја. 

Уколико Вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди јединица локалне 
самоуправе, надлежни орган јединице локалне самоуправе има право да предузме мере за хитну заштиту 
комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет Вршиоца комуналне делатности.  

У случају штрајка, Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди минимум процеса рада у 
обављању комуналне делатности и пружању комуналних услуга, у складу са законом и посебним 
прописом општине. 

Члан 12. 
Након пријема обавештења о непланираном прекиду испоруке или поремећају, надлежни орган 

Општинске управе је дужан да о томе одмах обавести извршни орган општине да би се предузеле следеће 
мере: 

1) одредио ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида 
настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, не 
надокнадива штета; 
  2) предузеле мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге угрожене имовине (хитне 
поправке и замене инсталација и уређаја и заштита комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих 
хаварија),  

3) утврдили разлози и евентуална одговорност за поремећај и причињену штету; 
4) привремено вршило снабдевање корисника комуналним производима из алтернативних извора, 

ако је то изводљиво;   
5) радно ангажовали запослени на отклањању узрока поремећаја. 

 
Члан 13. 

Ако услед више силе (земљотрес, пожар, суша, епидемија и др.) субјекти који обављају пружање 
комуналних услуга нису у могућности да задовоље потребе свих корисника комуналних услуга, првенство 
у пружању комуналних услуга имају корисници по следећем реду:  
1. здравствене установе,  
2. ватрогасне јединице,  
3. васпитне образовне и дечије установе,  
4. пекаре и млекаре,  
5. грађани и  
6. остали корисници.  

Приоритет у сваком конкретном случају утврђује надлежни орган Општинске управе.  
 

Члан 14. 
Субјекти који пружају комуналне услуге су обавезни да комуналне услуге врше на начин и под 

условима којима се обезбеђује редовно и квалитетно задовољавање потреба корисника.  
Корисници комуналних услуга имају право да се изјашњавају о квалитету пружених комуналних 

услуга од стране Вршилаца комуналних делатности.  
  Правна лица која пружају комуналне услуге су дужна да једном годишње у трајању од најмање 15 
дана спроведу поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 2. ове 
Oдлуке. 

Позив за изјашњавање из претходног става  објављује се на званичној интернет страници општине 
и правног лица, а доставља се и локалним средствима јавног информисања ради саопштења. 

Правно лице је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 3. и 4. овог 
члана достави надлежном органу Општинске управе извештај о резултатима изјашњавања корисника о 
квалитету пружања комуналних услуга. 

   Уколико су након спроведене анкете резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви  
да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног Вршиоца комуналне 
делатности, надлежни орган Општинске управе сачињава анализу са предлогом мера за отклањање 
недостатака наведених у изјашњавању корисника, и доставља је Општинском већу, у циљу преиспитивања 
рада. 

 Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 6. овог члана, доноси  
акт којим налаже Вршиоцу комуналне делатности да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању 
корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана. У случају да се недостатци не отклоне у утврђеном 
року, општина може поверити обављање комуналне делатности другом Вршиоцу комуналне делатности 
који испуњава прописане услове.  

Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима услуга законом прописане 
услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга. 

Корисници услуга из члана 2. ове одлуке, могу континуирано у току године достављати питања, 
примедбе и предлоге преко интернет странице Вршиоца комуналне делатности, а исто је дужно да на 
достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 3 дана.  
 

Члан 15. 
У обављању комуналних делатности мора се обезбедити стална исправност и функционална 

способност комуналних објеката.  
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Вршиоци комуналне делатности су дужни да у случају квара, оштећења или неисправности 

комуналних објеката исте доведу у исправно стање, ако је та неисправност настала у комуналном објекту 
који они одржавају.  

Под комуналним објектима, сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и 
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање комуналних 
услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за 
обављање комуналне делатности.  

Под комуналном опремом подразумевају се сви објекти и уређаји који су постављени на јавној 
површини и јавној зеленој површини, чије је постојање услов за несметано обављање комуналних 
делатности. У том циљу забрањено је неовлашћено померање и уништавање комуналне опреме и 
неовлашћено коришћење туђе комуналне опреме (контејнера, канти и слично).  

  
Члан 16. 

Ради обезбеђења услова за редовно одржавање и коришћење комуналних објеката, Вршилац 
комуналне делатности има право и обавезу да предузима потребне мере за заштиту комуналних објеката 
приликом њиховог коришћења и одржавања, укључујући и право преласка преко туђе непокретности. 

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности 
интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу Вршиоца комуналне 
делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице 
извршене интервенције.  

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције најкасније у 
року од 7 дана од дана завршетка интервенције.  

Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних 
објеката (водовода, топловода и др.) не може да обавља радове који би могли да ометају пружање 
комуналних услуга.  

Члан 17. 
Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:  

1. прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других средстава за   
    обављање комуналне делатности у јавној својини,  
2. дела цене комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање комуналне делатности,  
3. буџета јединице локалне самоуправе,  
4. средстава вршиоца комуналне делатности,  
5. средстава прикупљених емитовањем дугорочних хартија од вредности,  
6. кредита и других облика задуживања,  
7. трансфера других нивоа власти,  
8. донација и  
9. других извора утврђених посебним прописима.  
 

Члан 18. 
Вршиоцима комуналне услуге припада накнада за извршену комуналну услугу, коју плаћају 

Корисници услуга.  
Елементи за одређивање цена комуналних услуга се утврђују Законом.  
Одређивање цена, промена цена и наплата комуналне накнаде врши се у складу са актом Владе 

који прописује основ и мерила за обрачун износа комуналне накнаде, највиши износ комуналне накнаде, 
ослобађања и друга питања за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.  

Скупштина општине Кула у складу са Законом и актом Владе својом одлуком утврђује зоне, 
коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.  

Цене и промене цена комуналних услуга, у складу са актима из става 2 , 3. и 4. овог члана 
утврђују Вршиоци комуналних услуга, уз сагласност Општинског већа.  

 

Члан 19. 
Одлуке Вршилаца комуналних делатности о ценама комуналних производа и услуга, морају бити у 

складу са годишњим програмом пословања јавних комуналних предузећа. 
Цене свих врста комуналних услуга образују се у складу са елементима за одређивање цена 

комуналних услуга прописаним законом и другим важећим прописима.  
Одлука о промени цена мора да садржи реалне елементе за образовање цена комуналних услуга 

и то:  
- врсту, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују нормативима и стандардима које прописује  
општина,  
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга,  
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,  
- висину материјалних трошкова у обављању комуналних услуга према стандардима и нормативима 

утрошка  
енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,  
- друге елементе у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.  
    

Члан 20. 
Одлуку о ценама комуналних услуга и њиховој промени (ценовник, тарифу) доноси Вршилац 

комуналне делатности. 
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Уз захтев за давање сагласности на одлуку о ценама комуналних услуга Вршиоци комуналних 

делатности су дужни доставити писмено образложење о разлозима за промену и детаљну структуру 
предложене цене.  

Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, се 
објављује на огласној табли у седишту општине, као и у електронском облику на званичној интернет 
презентацији општине, најмање 15 дана пре доношења одлуке. 

На одлуку о ценама комуналних услуга и њиховој промени сагласност даје Општинско веће, као 
надлежни орган, на првој седници након протека рока из претходног става.  

Одлука о ценама комуналних услуга објављује се у „Службеном листу општине Кула“ и на 
интернет страници Вршилаца комуналне делатности.  
 

Члан 21. 
Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цену комуналне услуге према стварно пруженој 

услузи.  
Корисник коме није пружена комунална услуга или услуга утврђеног обима, квалитета и других 

утврђених својстава има право на повраћај плаћене цене комуналне услуге која му није пружена, а ако 
због тога претрпи штету има право на накнаду штете.  

Корисник услуга своје право из претходног става овог члана може остварити само под условом да 
је без одлагања у року од 24 часа писменим путем обавестио Вршиоца комуналне услуге или Комуналну 
инспекцију о насталом поремећају у пружању комуналних услуга.  

Вршилац комуналне услуге је дужан да када утврди да је дошло до поремећаја у пружању 
комуналних услуга, кориснику изврши повраћај више уплаћених средстава и то у року од 15 дана или да 
му умањи наредни рачун за комуналне услуге, по његовом захтеву.  

Плаћање комуналног производа, односно комуналних услуга врши се до 20-ог у текућем месецу 
за претходни месец, уколико није другачије регулисано посебном одлуком за одређену врсту комуналне 
делатности.  

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред. Давалац комуналне услуге у тим случајевима 
може утврдити одређене погодности за такав начин плаћања. 
 

Члан 22. 
Корисник комуналне услуге је обавезан да користи комуналну услугу на начин којим се:  

1. не ометају други корисници и не угрожава животна средина; 
2. не угрожавају објекти и опрема која служи за обављање одређене комуналне делатности. 

 
Члан 23. 

Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају 
када корисник:  

1. изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења,  
2. користи комуналну услугу противно прописима,  
3. неосновано омета друге кориснике услуга,  
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року и  
5. ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње 

(редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен.  
Вршилац комуналне делатности је дужан да у писменој форми обавести Корисника комуналне 

услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави 
му примерени рок за испуњење обавезе.  

Вршилац комуналне услуге је дужан да најкасније у року од 2 дана од дана измирења дуга за 
извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање 
комуналне услуге Кориснику.  

Због неблаговременог плаћања извршених комуналних услуга Вршиоци комуналне услуге не могу 
обуставити услуге:  

1. здравственим установама,  
2. васпитно образовни и дечијим установама,  
3. ватрогасним јединицама и  

 
Члан 24. 

Испорука комуналног производа, односно пружање  комуналне услуге не може се вршити за 
објекте изграђене без одобрења надлежног органа управе.  

У случају прикључења на грађевински објекат изграђен без одобрења надлежног органа управе, 
комунални инспектор ће донети налог о искључењу.   
 
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 
 

Члан 25. 
Под снабдевањем водом за пиће подразумева се захватање, пречишћавање, прерада и испорука 

воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.  
Производња и дистрибуција воде врши се путем јавног водовода, јавних чесми и јавних бунара. 
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Објекти, инсталације, уређаји, постројења, резервоари, водоводна мрежa са местима 

прикључака, прикључни вод до мерног места са водомером, сматрају се објектима јавног водовода.  
Водоводна мрежа је скуп цевовода са објектима и уређајима, којима се вода за пиће допрема до 

потрошача, односно водоводног прикључка. 
Водоводни прикључак је цевни огранак од водоводне мреже до водомера корисника и саставни је 

део комуналне инфраструктуре.  
Водомер је мерни инструмент за мерење потрошње, односно количине испоручене воде 

кориснику.  
Водомерни шахт је подземни објекат, односно склониште, у који је смештен водомер са пратећом 

арматуром, опремљен поклопцем кроз који је омогућен силазак у шахт.  
 

Члан 26. 
Комуналну делатност снабдевања водом за пиће на територији општине Кула обављају јавна 

комунална предузећа: „Комуналац“ Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац и „Руском“ Руски Крстур  
(у даљем тексту: Испоручилац воде).  

Корисник ове комуналне услуге је свако физичко и правно лице чији су стамбени, пословни, 
индустријски или други објекти као и грађевинске парцеле спојени на јавни водовод, односно сва 
физичка и правна лица која фактички користе воду из јавног водовода, без обзира на правни основ.  

Јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће, који има уређено и заштићено извориште, 
каптажу, резервоар и водоводну мрежу.  

 
Члан 27. 

Јавно комунално предузеће које управља водоводом који је само изградило или му је дат на 
коришћење, управљање и одржавање, управља овим објектима сагласно прописима који важе за јавна 
предузећа када су у питању основна средства.  

Испоручилац воде је дужан и одговоран за то да свој рад и пословање организује тако да 
обезбеђује исправно функционисање јавног водовода у циљу трајног и несметаног пружања услуга 
корисницима, да врши снабдевање корисника довољним количинама воде за пиће која одговара 
стандардима и прописима непрекидно 24 часа дневно, под једнаким условима.  
 

Члан 28. 
Инсталације и уређаји од водомера према објекту који служе за снабдевање водом из јавног 

водовода сматрају се објектима унутрашњег водовода.  
 

Члан 29. 
У случају да наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити потребе свих 

корисника воде на одређеном подручју Испоручилац воде може појединим корисницима привремено 
ограничити снабдевање водом, водећи рачуна о првенству из члана 13. ове Одлуке.  

Испоручилац воде је у том случају дужан да донесе посебан план привременог ограничења 
испоруке воде уз сагласност Општинског већа, које ће донети акт са мерама за смањење испоруке воде 
(мере штедње воде).  

Испоручилац воде је дужан да путем средстава јавног информисања или на неки други начин 
обавести кориснике услуга о ограничењима у снабдевању водом, најмање 24 часа пре ускраћивања 
снабдевања водом.  

 
Члан 30. 

У циљу обезбеђења потребних стандарда и квалитета објеката и мреже у систему 
водоснабдевања који се граде у склопу јавног водовода инвеститор мора прибавити сву неопходну 
документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.       

 
Члан 31. 

Ако Испоручилац воде није у могућности да задовољава потребе корисника услед пораста 
потрошње воде, дужан је да о томе благовремено обавести надлежни орган и да предложи мере за 
задовољавање потреба корисника у насталим условима.  
 

Члан 32. 
Грађани, предузећа и други корисници (у даљем тексту: Корисници) прикључивањем унутрашњег 

водовода на постојећу мрежу јавног водовода стичу право коришћења услуге водоснабдевања.  
Грађани који живе у објектима колективног становања право на коришћење услуге 

водоснабдевања стичу прикључењем објекта колективног становања на јавни водовод.  
 

Члан 33. 
Прикључење унутрашњег водовода на постојећу мрежу јавног водовода врши Испоручилац воде. 

Прикључење се врши након прибављања одобрења у складу са Законом о планирању и изградњи.  
Сваки други начин прикључења на јавну водоводну мрежу, без сагласности Испоручиоца воде и 

прибављеног одобрења од надлежног органа, сматра се нелегалним прикључењем.  
Трошкове прикључења утврђује Испоручилац воде, уз сагласност надлежног општинског органа.  



Број 20 - страна 361                        Службени лист општине Кула                                         28. јун 2019. 

 
Објекат или просторије које се користе као пословни простор а налазе се у склопу стамбеног 

објекта морају имати засебан унутрашњи водовод раздвојен од унутрашњег водовода стамбеног дела 
објекта, са засебним прикључком на јавни водовод или прикључни вод који је раздвојен са заједничког 
прикључка у водомерној шахти.  

Када су на истом водоводном прикључку корисници стамбеног и пословног простора, корисник 
пословног простора дужан је уградити посебан водомер у водомерној шахти. Изузетно, у случајевима 
непостојања техничких услова за уградњу посебног водомера у водомерној шахти, корисник пословног 
простора је дужан уз сагласност корисника постојећег прикључка да угради контролни водомер на 
одговарајућем месту, према техничким условима Испоручиоца воде.  
 

Члан 34. 
 Мерни инструмент (кућни, индустријски, пословних простора и зграда колективног становања – 
централни мерни инструмент) за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација 
корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре.  
 Набавка мерног инструмента врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно 
власник непокретности.  
 Индивидуални мерни инструменти за мерење потрошње воде за појединачне станове, односно 
пословне просторије, су у својини власника појединачних станова, односно пословних просторија који 
сносе трошкове њихове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања. 

Корисници услуга стичу право коришћења воде прикључењем кућног и индустријског водовода на 
постојећу мрежу јавног водовода.  

Прикључак почиње од споја, са уличном водоводном цеви или цеви секундарне мреже у 
блоковској изградњи, и представља део комуналне инфраструктуре, а завршава се у окну за водомер са 
првим вентилом, испред водомера.  
 Испоручилац одржава прикључак, а трошкове одржавања прикључка сноси корисник. 
 На име трошкова одржавања прикључка корисник плаћа месечну накнаду из које ће Испоручилац 
отклонити све кварове који настану на прикључку. 
 Кориснику који плаћа накнаду на име одржавања прикључка не могу се наплаћивати никакви 
други трошкови везани за поправку, односно отклањање кварова на прикључку. 
     

Члан 35. 
Потрошња воде се утврђује и обрачунава на основу разлике стања бројила на водомеру између 

два очитавања. 
Приликом очитавања читају се само цели кубни метри. 
Водомер се очитава месечно, осим у случају када није могуће очитавање због временских услова 

или када корисник није омогућио приступ водомеру, тада се очитавање врши у дужим временским 
периодима. 

 Потрошња воде мери се водомером, чију величину и врсту одређује испоручилац, а уколико је 
водомер у квару или је недоступан за очитавање, када корисник који самостално очитава водомер не 
пријави стање, у зимском периоду када временске прилике онемогућавају очитавање и код прикључења 
на јавни водовод без одговарајуће документације потрошња воде се обрачунава у новчаној 
противвредности за утрошак 20 м3 воде за објекте индивидуалног становања, а за пословне објекте у 
новчаној противредности за 40 м3 воде.  

Испоручена количина воде може се изузетно од начина предвиђеног у претходном ставу вршити 
по процени. 

Процена испоручене количине воде утврђује се на основу просечне месечне потрошње воде у 
последњих 12 месеци.  

Процена испоручене воде из претходног става односи се на кориснике стамбеног и пословног 
простора. 

Уколико је водомер у квару дуже од два обрачунска периода обавезна је његова поправка путем 
испоручиоца, на терет корисника.  

Корисник је обавезан да испоручиоцу омогући очитавање водомера.  
 

Члан 36. 
Сваки објекат који се прикључује на мрежу јавног водовода мора имати водомер.  
У објектима колективног становања количина утрошене воде се обрачунава на основу очитане 

потрошње на централном водомеру, а распоређује се по становима на основу броја пријављених чланова 
домаћинства.  

Уграђени водомери у појединим становима иза централног водомера постају интерни – контролни 
и могу да служе власницима станова за индивидуалну контролу потрошње воде у појединим становима.  

На захтев поднет од стране овлашћеног лица – управника стамбене заједнице у објектима 
колективног становања, Испоручилац воде може обрачунавати количину утрошене воде на основу очитане 
потрошње на интерном – контролном водомеру корисника, под условом да су ови водомери уграђени у 
свим становима које опслужује централни водомер.  

За случај да се збир обрачуна на основу очитане потрошње на индувидуалним-контролним 
водомерима корисника разликује од обрачуна на основу очитане потрошње на централном водомеру, 
износ за преосталу количину утрошене воде очитане на централном водомеру се распоређује једнако на 
све станове. 
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Корисници услуге водoснабдевања, односно овлашћена лица у објектима колективног становања 

(управници стамбене заједнице) су дужни да измене у вези броја чланова домаћинства, као и измене у 
вези власништва или коришћења стана писменим путем пријаве Испоручиоцу воде у року од 15 дана од 
дана настале промене, на основу чега Испоручилац воде ажурира базу корисника.  

Евидентирани корисник је обавезан да плати утрошену воду за време док не преда писмену 
одјаву. Нови корисник је дужан да се пријави у року од 15 дана, у супротном ће Испоручилац обуставити 
испоруку воде.  

Испоручилац признаје промену корисника и остале промене код корисника битне за обрачун 
комуналних услуга само на основу писмене изјаве и прилагање документације којом то доказује, чију ће 
проверу извршити службена лица Испоручиоца. 

 
Члан 37. 

За свако оштећење или квар на јавном водоводу корисник подноси пријаву Испоручиоцу воде који 
је дужан одмах, а најкасније у року од 24 часа од подношења пријаве, да предузме мере за отклањања 
квара и друге мере за заштиту објеката и опреме од даљих кварова.  
 

Члан 38. 
Корисник услуга водоснабдевања сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања 

унутрашњег кућног водовода.  
 

Члан 39. 
Замена водомера подразумева, демонтирање водомера, замену механизма, оверу водомера и 

његово монтирање на предвиђеном месту. 
Трошкови настали приликом замене водомера из претходног става исказују се посебно на рачуну 

за комуналне услуге. 
 На износ трошкова за замену водомера сагласност даје Општинско веће. 

Заинтересовано лице може поднети захтев за ванредно оверавање водомера (пре истека законом 
прописаног рока), за случај сумње у исправност мерила.  

Ако се приликом овераравања водомера утврди да је водомер у исправном стању, у том случају 
корисник сноси све припадајуће трошкове, у супротном случају ове трошкове сноси у потпуности 
Испоручилац воде. 

Трошкови ванредног оверавања водомера које сноси корисник исказују се на посебном рачуну 
који мора да садржи све појединачне ставке које су обухваћене рачуном. 
 

Члан 40. 
Испоручиоцу воде за испоручену воду и друге пружене услуге припада накнада.  
Накнаду за испоручену воду плаћају сви корисници.  
Накнада за испоручену воду плаћа се по м3 на основу потрошње утврђене очитавањем водомера и 

на други начин предвиђен у члану 35. ове Одлуке. 
Одлуку о цени испоруке воде и о промени цене испоруке воде доноси Испоручилац воде, у складу 

са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга утврђених Законом, а сагласност на 
Одлуку даје Општинско веће.  

Члан 41. 
Предузећа, установе и друге организације и заједнице могу се снабдевати водом из јавног 

хидранта само по посебном одобрењу Испоручиоца воде.  
Изузетно, ватрогасним јединицама у хитним случајевима није потребно одобрење за коришћење 

воде из јавног хидранта.  
Накнада за коришћење воде у случају из става 1. овог члана регулише се посебним уговором или 

споразумом.  
Члан 42. 

Испоручилац воде је дужан обуставити испоруку воде у случајевима:  
1. када су водоводне кућне инсталације у таквом стању да њихово даље функционисање представља 
опасност по живот и здравље људи, односно може проузроковати штету на материјалним добрима или 
угрозити пружање услуге другим корисницима или знатно утиче на квалитет у јавној водоводној мрежи,  
2. када се на водоводном прикључку појави електрични напон, чиме је на тај начин угрожен живот људи,  
3. када корисник прикључи сопствено извориште на јавни водовод,  
4. у другим случајевима утврђеним законом.  

У случајевима из става 1. овог члана Испоручилац воде је дужан да у складу са техничким 
условима без одлагања искључи корисника са јавног водовода као и да о разлозима искључења, у року од 
24 сата обавести корисника и Општинску управу надлежну за инспекцијске послове.  

 
Члан 43. 

Испоручилац воде може обуставити испоруку воде у случајевима:  
1. када корисник изврши прикључење на водоводну мрежу без претходно прибављеног одобрења, 
односно прикључи нове интерне инсталације, изврши реконструкцију прикључка или дозволи да се на 
његов водомер прикључи други потрошач, а за те радове нема писменог одобрења од испоручиоца 
/нелегални прикључак/,  
2. када корисник или друго лице предузима радње на водоводном прикључку, за које није овлашћен,  
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3. када корисник користи услугу водоснабдевања противно прописима,  
4. када корисник омета друге кориснике услуге водоснабдевања,  
5. када корисник не плати накнаду за испоручену воду у року од 60 дана од дана првог неплаћеног     
потраживања, а писмено је обавештен о могућности обуставе /опомена/ уз остављени примерени рок  од 
15 дана за испуњење обавезе,  
6. када корисник ненаменски користи услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње воде /мере      
Штедње/, о чему је корисник благовремено обавештен,  
7. ако је шахт водомера загађен, затурен или уопште неприступачан,  
8. када корисник Испоручиоцу воде не омогући замену водомера, очитавање, односно утврђивање 
утрошене количине воде.  

У случају предвиђеним у тачки 1. овог члана, Испоручилац воде је пре искључења корисника 
дужан покренути поступак ванредне контроле водоводног прикључка и о затеченом стању обавестити 
корисника и Општинску управу надлежну за инспекцијске послове, која спроводи поступак за издавање 
налога о искључењу корисника из система јавног водовода.  

У свим случајевима обуставе предвиђеним у овом члану, Испоручилац воде је дужан упозорити 
корисника да ће га искључити са јавног водовода уколико у одређеном року не поступи по упозорењу, у 
противном ће га искључити и о томе одмах обавестити Општинску управу надлежну за инспекцијске 
послове.  

Довод воде остаје затворен све док се не отклоне узроци због којих је дошло до искључења. 
После отклањања узрока који су довели до искључења корисника из система јавног водовода, 
Испоручилац воде је дужан одмах, а најкасније у року од два дана прикључити корисника на систем 
јавног водовода, а трошкови искључења и поновног укључења падају на терет корисника.  
 

Члан 44. 
Корисник може отказати коришћење воде трајно или привремено, писменим путем.  
Коришћење воде може се оказати трајно само за објекте који су предвиђени за рушење и из којих 

су корисници водоснабдевања исељени.  
Корисник има право да писменим путем Испоручиоцу привремено откаже пружање услуге 

снабдевања водом за објекат у којем нико не станује, или се привремено не употребљава.  
Трошкове искључења, као и трошкове поновног прикључења кућних инсталација на јавни водовод 

сноси корисник.  
Члан 45. 

Корисник је у обавези да:  
1. унутрашњу водоводну инсталацију одржава у исправном стању,  
2. водомерни шахт одржава у чистом и уредном стању и да Испоручиоцу омогући приступ шахти у сваком  
    тренутку,  
3. у случају квара на водоводном прикључку одмах, без одлагања обавести Испоручиоца.  
 

Члан 46. 
Окна за водомере морају имати прописане димензије (миним. 1 м х 1 м х 1 м), а поклопац од 

ливеног гвожђа или челичног лима пречника минимално 0,60 м.  
На улазној и излазној страни водомера монтирају се пропусни вентили од којих први користи 

Испоручилац, а други Корисник.  
Корисник не сме користити први вентил. а у случају да је на то приморан насталом хаваријом, 

дужан је да о томе одмах обавести Испоручиоца. 
 

Члан 47. 
У циљу заштите објекaта јавног водовода забрањено је: 

1. на површинама испод којих су постављене инсталације јавног водовода држати смеће, отпадни 
материјал нарочито органског порекла, лешеве угинулих животиња, испуштати отпадне воде и др.,   
2. градити подземне објекате и инсталације непосредно поред, испод и изнад јавног водовода или вршити     
укрштање са јавним водоводом без посебних заштитних мера у циљу заштите водовода од оштећења или  
квара,  
3. неовлашћено прикључивање објеката на мрежу јавног водовода,  
4. неовлашћено отварање и затварање вентила на мрежи јавног водовода,  
5. неовлашћено постављање и замена водомера,  
6. убацивање отпадних и других штетних материја у уређаје, објекте и шахтове јавног водовода,  
7. спајање унутрашњих водоводних инсталација које су прикључене на јавни водовод, на неки други 
локални извор воде (бунар са хидрофором и слично),  
8. употребљавати водоупојне бунаре, јаме и канале ради прикупљања отпадних вода.  
 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА  
 

Члан 48. 
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, 
односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.  
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Члан 49. 

Пречишћавање вода за територију општине Кула врши привредни субјекат који испуњава 
законске услове за обављање ове делатности и кoме су обављање ове комуналне детлатности поверили 
Општине Кула и Врбас.  

Јавно комунално предузеће „Пречистач Врбас – Кула“ са седиштем у Врбасу је основано од стране  
општина Врбас и Кула, ради обављања послова пречишћавања отпадних вода, сакупљања, одстрањивања 
и одлагања отпада из воде, за територију општине Врбас и део насељених места општине Кула. 

Пречишћавање отпадних вода врши се на Централном постројењу за пречишћавање отпадних 
вода (ЦППОВ).  

Сакупљањем и одвођењем отпадних вода на територији општине Кула баве се Јавна комунална 
предузећа „Комуналац” из Куле и „Водовод“ из Црвенке (у даљем тексту Јавно комунално предузеће).  

Сакупљање и одвођење отпадних вода врши се путем јавне канализације и пражњењем објеката 
за прикупљање отпадних вода, септичких јама наменском цистерном.  

 
Члан 50. 

Технички систем сакупљања и уклањања отпадних, атмосферских и површинских вода чини јавна 
и унутрашња канализација.  

Јавна канализација је систем (објекти, инсталације, уређаји и постројења) који служи за 
одвођење отпадних и атмосферских вода а чине је:  
- затворени канали отпадних вода,  
- отворени и затворени канали атмосферских вода,  
- контролна (ревизиона) окна на затвореним каналима отпадних и атмосферских вода,  
- таложници,  
- црпне станице,  
- постројења за пречишћавање отпадних вода из канализације.  

Унутрашњу канализацију чини мрежа цеви са санитарним уређајима и објектима унутар стамбене 
(пословне) зграде као и прикључна цев све до првог ревизионог (контролног) окна и то: 
-  хоризонтална и вертикална цевна мрежа унутар зграде и стамбене или пословне јединице, 
-  санитарни уређаји у згради и стамбеној, односно  пословној јединици, 
-  сливници и прикључни сливници који се уливају у прво ревизионо (контролно) окно, 
-  септичке јаме, 
-  прикључни вод, 
-  прво ревизионо (контролно) окно тј. окно најближе стамбено-пословној згради. 
 

Члан 51. 
Спајање, односно прикључење кућне и индустријске канализације отпадних вода са јавном 

канализационом мрежом отпадних вода изводи искључиво испоручилац услуга.  
Сваки објекат који се прикључује на јавну канализацију отпадних вода мора имати свој посебан 

прикључак и ревизиони шахт, а максимални пречник прикључка унутрашње канализације мора бити за 
једну димензију мањи од пречника јавне канализације (уличног вода). 

Сваки корисник је дужан да одржава унутрашњу канализацију о сопственом трошку и одговоран је 
за штету насталу због њене неисправности. 

Корисници услуга из ове одлуке сносе трошкове загушења или штете настале на јавној 
канализацији услед непрописне употребе исте.  

 
Члан 52. 

У деловима насељених места у којима је изграђена улична канализациона мрежа и стављена у 
функцију, сви власници односно корисници стамбених и пословних зграда на територији општине Кула, су 
обавезни да се прикључе на систем јавне канализације где су за то обезбеђени сви технички услови, 
односно где је изграђена мрежа јавне канализације, све у складу са техничким условима прописаним од 
стране надлежних органа.  
 

Члан 53. 
Јавно комунално предузеће одржава систем јавне канализације који му је дат на управљање, 

коришћење и одржавање и управља овим системом, објектима сагласно прописима који важе за јавна 
предузећа када су у питању основна средства.  

Јавно комунално предузеће је дужно и одговорно да свој рад и пословање организује тако да 
обезбеђује трајно и безбедно сакупљање и одвођење отпадних и атмосферских вода, односно дужно је да 
обезбеди исправно функционисање јавне канализације у циљу трајног и несметаног пружања услуга 
корисницима, непрекидно 24 часа дневно, под једнаким условима.  

Ако се прекид у пружању услуга предвиђа због планираних радова на објектима и опреми, Јавно 
комунално предузеће је дужно да о томе најкасније 24 часа пре почетка извођења планираних радова, 
путем средстава јавног информисања или на други одговрајући начин обавести кориснике.  

Одржавање јавне канализације јесте чишћење канализације, извођење радова на поправци 
опреме, уређаја и комуналних објеката канализације, замена дотрајале опреме и уређаја и комуналних 
објеката канализације и сви остали радови неопходни за несметано функционисање система јавне 
канализације.  
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Члан 54. 

Грађани, предузећа, установе и други субјекти прикључењем објеката на постојећу мрежу јавне 
канализације стичу право на коришћење услуга сакупљања и одвођења отпадних вода.  

Јавно комунално предузеће је једино овлашћено да врши прикључење објеката на постојећу 
мрежу јавне канализације, након прибављeног одобрења у складу са Законом о планирању и изградњи. 
Сваки други начин прикључења на јавну канализациону мрежу, без сагласности Јавног комуналног 
предузећа и прибављеног одобрења од надлежног органа, сматра се нелегалним прикључењем.  

Корисник услуга сноси трошкове прикључења објеката на постојећу мрежу јавне канализације.  
Висину накнаде за прикључење утврђује Јавно комунално предузеће, уз сагласност надлежног 

општинског органа.  
 

Члан 55. 
За одвођење отпадних и атмосферских вода путем јавне канализације и пречишћавање отпадних 

и атмосферских вода испоручиоцу припада накнада.  
Накнаду из става 1 овог члана плаћају сви корисници јавне канализације.  
Накнада за одвођење и пречишћавање отпадних вода обрачунава се и плаћа по м3 утрошене 

воде, а накнада за одвођење и пречишћавње отпадних и атмосферских вода, пражењењем објеката за 
прикупљање (септичких јама, таложника и др.) обрачунава се и плаћа по м3 изнете отпадне и 
атмосферске воде.  

Корисник који је прикључен на јавни водовод, накнаду за коришћење канализационе мреже 
плаћа истовремено са плаћањем утрошка воде.     
     

Члан 56. 
Корисници јавне канализације чије отпадне воде садрже велике количине отпадних материја које 

се могу исталожити (праоница аутомобила, велике кухиње, радионице, кланице, каменорезачке радње и 
сл.) дужни су да на линији прикључка изграде таложнике за муљ, и/или сепараторе - хватаче уља, масти 
и лаких течности и то по техничким условима које прописује Јавно комунално предузеће.  

Корисници из става 1. овог члана дужни су одржавати ове уређаје у чистом и исправном стању.  
Корисник који користи воду из сопственог извора, а испушта је у јавну канализацију дужан је да 

угради мерач протока, ради утврђивања количине испуштене употребљене воде.  
 

Члан 57. 
Трошкове текућег и инвестиционог одржавања унутрашње канализације сноси корисник услуга.  
 

Члан 58. 
Јавно комунално предузеће је дужно:  

1. да врши сакупљање и одвођење отпадних вода,  
2. да врши пражњење објеката за прикупљање отпадних вода (септичких јама),  
3. да на мрежи јавне канализације, црпним станицама, свим објектима, опреми, уређајима и 
инсталацијама које је само изградило или су му поверени на управљање, врши текуће и инвестиционо 
одржавање,  
4. да обезбеди стручно и брижљиво руковање системом канализације, опремом, објектима и уређајима и  
5. да обезбеди стално функционисање канализационеог система и да обезбеди да квалитет објеката који 
се граде у склопу канализационог система будe у складу са важећим стандардима и техничким 
прописима.  

Члан 59. 
Прикључењем на јавну канализациону мрежу корисник је у обавези да септичку јаму испразни, 

дезинфикује и затвори и о томе обавести Јавно комунално предузеће и комуналну инспекцију Општине 
Кула.  
 Комунални инспектор је дужан, на захтев Јавног комуналног предузећа да изврши контролу о 
извршеним радњама из претходног става и записник о извршеној контроли достави Јавном комуналном 
предузећу. 

Члан 60. 
Корисник је обавезан да се стара о одржавању септичке јаме о сопственом трошку.  
Септичка јама јесте непропусни подземни зидани или бетонски објекат на парцели корисника, 

који служи за сакупљање и смештај употребљених вода из објеката који нису прикључени на јавну 
канализацију. 

Накнаду за пражњење септичких јама корисник плаћа по утврђеној цени за сваки долазак 
цистерне за црпљење. 

Послове чишћења септичких јама на територији општине Кула обавља Јавно комунално 
предузеће.  

Изузетно, превоз фекалија наменском цистерном може вршити и друго привредно друштво или 
предузетник, ако прибави писмену сагласност од власника депоније.  

 
Члан 61. 

Испоручилац је обавезан да:  
- врши пражњење септичких јама, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода 

(затворене канализационе мреже),  
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- у стању функционалне способности одржава уређаје на објектима, одвођења и пречишћавања 

отпадних и атмосферских вода,  
- отклони трагове изливене отпадне воде са јавних површина.  
 

Члан 62. 
Пражњење објеката за прикупљање отпадних вода (септичких јама) врши се на захтев корисника 

услуга у року од 3 дана од дана подношења захтева.  
Изузетно од одредби из претходног става, Јавно комунално предузеће је дужно да у случају 

преливања септичких јама изврши хитно и прекоредно пражњење истих.  
Чишћење септичких јама у смислу ове Одлуке сматра се црпљење и одвожење садржаја из 

септичких јама специјалним возилима на локацију која је одређена за те намене, односно предвиђена за 
испуштање отпадних вода.  

Забрањено је испуштање отпадних вода у постојеће копане бунаре као и на јавне површине.  
Ради спречавања изливања отпадних вода, а самим тим и загађења животне средине, септичке 

јаме се морају редовно чистити и одржавати, за шта су одговорни њихови власници односно корисници.  
Субјекти из претходног става овог члана дужни су лично или преко надлежног комуналног 

предузећа предузети мере ради благовременог чишћења септичких јама.  
У случају да власници односно корисници објеката поступају супротно овом члану и након 

предузетих мера од стране комуналног инспектора, комунални инспектор налаже чишћење септичких 
јама преко надлежног комуналног предузећа о трошку власника, односно корисника.  
 

Члан 63. 
Сакупљене отпадне воде из септичких јама у насељеним местима општине Кула транспортују се и 

изливају на места која одреди надлежни орган Општине Кула, а сакупљене отпадне воде се транспортују 
до постројења за пречишћавање отпадних вода и пуштају у објекат на месту које је предвиђено за ту 
намену.   
 

Члан 64. 
Одвођење атмосферских вода са јавних површина и грађевинског земљишта на територији 

општине Кула, врше Јавна комунална предузећа (у насељеним местима), а може и други привредни 
субјект који испуњава законом прописане услове за обављање ове комуналне делатности, када им те 
послове повери Oпштинa Кула.  

 
Члан 65. 

Сакупљање и одвођење атмосферских вода врши се путем зацевљене атмосферске канализације, 
отворених канала и ригола.  
 

Члан 66. 
Јавно комунално предузеће је дужно:  

1. да са грађевинског земљишта, јавних површина и тротоара путем зацевљене атмосферске 
канализације, отворених канала и ригола врши одвођење атмосферских вода,  
2. да врши текуће одржавање свих објеката зацевљене атмосферске канализације, црпних станица, 
шахтова и сливника, пропуста испод саобраћајних површина, отворених канала, ригола као и одржавање 
свих уређаја и опреме на наведеним објектима,  
3. да обезбеди правилно функционисање зацевљене атмосферске канализације и отворених канала и да  
    грађанима обезбеди потребне податке за текуће одржавање отворених канала (чишћење канала, 
пропуста и измуљивање) и  
4. да на захтев надлежног органа врши изградњу и реконструкцију зацевљене атмосферске канализације,  
    затворених и отворених канала, ригола и уређаја за одвођење вода.  
 

Члан 67. 
Физичка, правна лица, као и други корисници односно сопственици стамбених и других објеката, 

просторија и земљишта дужни су да у циљу текућег одржавања отворених канала:  
1. одржавају у функционалном стању канале атмосферске канализације испред наведених објеката тако 
да исти морају бити проточни, очишћени, прописане дубине и ширине.  
2. израде и одржавају пропусте са одговарајућим капацитетом пропусне моћи, испред својих стамбених и  
    других објеката, просторија и земљишта у свему према упутствима јавног комуналног предузећа. 
 

Члан 68. 
Забрањено је:  

- у затворене и отворене канале атмосферске канализације бацати отпадни и други материјал,  
- рушење пропуста, мостића, заштитних решетки и других објеката на јавној канализацији,  
- испуштање загађене воде у јавну атмосферску канализацију,  
- повезивање кућних прикључака или других прикључака употребљених вода на мрежу атмосферске  
канализације,  
- самовољно, без одобрења надлежног јавног комуналног предузећа затварати отворене канале и  
постављати мостиће,  
- у отворене канале, на сливнике и заштитне решетке бацати отпадни материјал и смеће,  
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- прикључење објеката на јавну канализацију отпадних вода без одобрења испоручиоца,  
- прикључивање одвода (прикључака) атмосферских вода на јавну канализацију отпадних вода,  
- оштећење објеката и уређаја јавне канализације отпадних вода 
- и предузимање других радњи које су по својој садржини супротне овој Одлуци. 
 
ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ  
 

Члан 69. 
Производњом, дистрибуцијом и снабдевањем топлотном енергијом у смислу одредаба ове Одлуке 

смара се централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде 
за потребе грејања и снабдевање корисника топлотном енергијом путем котларнице, топловода и других 
уређаја и опреме за производњу и испоруку топлотне енергије. 

Под котларницом и топловодом у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се систем објеката 
инсталација, уређаја и постројења за добијање, мерење и преношење топлотне енергије.  

 
Члан 70. 

Комуналну делатност производње, дистрибуције и снабдевање корисника топлотном енергијом 
обављаће Јавна комунална предузећа на територији општине Кула (у даљем тексту: месно надлежно 
Јавно комунално предузеће) којима буде поверено искључиво право вршења комуналне услуге 
производње и дистрибуције топлотне енергије (у даљем тексту: Испоручилац топлотне енергије).  

Објекти из члана 69. став 2. ове Одлуке, а који су дати на управљање Јавном комуналном 
предузећу, сматрају се комуналним објектима.  

 
Члан 71. 

Сви субјекти који су инвеститори котларница, топловода и других објеката за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије могу ове објекте пренети на управљање Јавном комуналном предузећу у 
складу са одредбама ове Одлуке и одредбама закона. 

 
Члан 72. 

Испоручилац топлотне енергије дужан је:  
1. да врши снабдевање корисника топлотном енергијом,  
2. да врши текуће и инвестиционо одржавање котларница, подстаница и заједничких унутрашњих 
инсталација грејања,  
3. да обезбеди стручно и брижљиво техничко руковање објектима и постројењима за производњу и 
испоруку топлотне енергије,  
4. да обезбеди правилно функционисање котларница, топловода и других уређаја и опреме за производњу 
и испоруку топлотне енергије,  
5. да обезбеди техничке и друге услове за рационалну потрошњу и штедњу топлотне енергије и  
6. да врши и друге послове у складу са законом. 
 

Члан 73. 
Испоручилац топлотне енергије је дужан да кориснике топлотне енергије путем средстава 

информисања или на неки други начин обавести о ограничењима снабдевања топлотном енергијом и то 
24 часа пре наступања ограничења, осим хаварисаних искључења.  

  
Члан 74. 

Сви корисници топлотне енергије стичу право коришћења топлотне енергије прикључењем на 
постојеће котловнице и топловоде као и друге уређаје за производњу и испоруку топлотне енергије, а по 
основу писаног уговора о снабдевању топлотном енергијом, закљученог са снабдевачем топлотне 
енергије.  

Грађани, предузећа, установе и други субјекти могу да се прикључе на постојеће котловнице и 
топловоде за испоруку топлотне енергије након прибављеног одобрења у складу са Законом о планирању 
и изградњи.  

Сваки други начин прикључења на постојеће котловнице и топловоде за испоруку топлотне 
енергије, без сагласности Испoручиоца топлотне енергије и прибављеног одобрења од надлежног органа, 
сматра се нелегалним прикључењем.  

Трошкове прикључења из става 2. утврђује Испоручилац топлотне енергије, уз сагласност 
надлежног општинског органа.  

Прикључење објеката на постојеће котловнице и топловоде врши Испоручилац топлотне енергије 
или друго предузеће уз сагласност Испоручиоца топлотне енергије.  

 
Члан 75. 

Корисник може извршити проширење инсталација и повећати број грејних тела у свом објекту 
само под условом да је за то прибавио сагласност Испоручиоца топлотне енергије.  

 
Члан 76. 

Испоручилац топлотне енергије одржава прикључке на котловници и друге уређаје и опрему.  
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Корисник топлотне енергије је дужан да Испоручиоцу топлотне енергије пријави оштећење на 

унутрашњој инсталацији, вентилима одмах по његовом настанку.  
Испоручилац топлотне енергије је дужан да након пријаве квара од стране корисника топлотне 

енергије у року од 12 часова предузме мере за отклањање квара.  
 

Члан 77. 
Испоручиоцу топлотне енергије припада накнада за испоручену топлотну енергију коју плаћају 

сви корисници.  
Накнада за испоручену топлотну енергију обрачунава се и плаћа према утрошеној количини 

енергије код корисника код којих је у подстаници уграђен мерни уређај-калориметар, односно по м2 
грејне површине код корисника код којих се из било ког разлога није могао уградити мерни уређај-
калориметар или се на њему због квара, оштећења или другог разлога потрошња не може очитати.  

Цене за испоручену топлотну енергију утврђује Испоручилац топлотне енергије у складу са 
Уредбом о утврђивању методологиjе за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом, коју доноси Влада.  

Сагласност на утврђене цене и промене цена за испоручену топлотну енергију даје Општинско 
веће.  
 

Члан 78. 
У циљу заштите котловница топловода и других уређаја за производњу и испоруку топлотне 

енергије забрањено је:  
1. неовлашћено прикључивање на котловнице и мрежу топловода,  
2. неовлашћено отварање и затварање затварача на развојној мрежи топловода и  
3. оштећења објеката, уређаја, инсталације и постројења топловода.  
 

Члан 79. 
Испоручилац је обавезан обуставити производњу и испоруку топлотне енергије у случајевима:  

1. када корисник топлотне енергије или друго неовлашћено лице предузима било какве радње на кућној  
    подстаници или дистрибутивној мрежи,  
2. када су неисправне кућне инсталације тако да угрожавају живот и здравље људи, угрожавају нормално   
    функционисање подстанице и других уређаја и опреме или могу проузроковати штету или угрозити  
    испоруку другим купцима и 
3. у другим случајевима утврђеним законом.  
 

Члан 80. 
Испоручилац може обуставити производњу и испоруку топлотне енергије у случајевима:  

1. ако настану сметње или кварови на котловници, топловоду и  другим уређајима и опреми за 
производњу и испоруку топлотне енергије,  
2. ако корисник запосленима код Испоручиоца онемогућава улазак у просторију у којој је смештена кућна     
инсталација, ради одржавања и регулације или очитавања мерних уређаја,  
3. када корисник не плати накнаду за коришћење топлотне енергије у року од 60 дана од дана првог     
неплаћеног потраживања, а писмено је обавештен о могућности обуставе /опомена/ уз остављени рок од 
30  дана за испуњење обавезе,   
4. ако је дошло до кршења наредби о штедњи и ограничењу испоруке топлотне енергије коју је донео     
надлежни орган управе.  

Члан 81. 
Корисник има право да писменим путем Испоручиоцу откаже коришћење топлотне енергије. 
  

Члан 82. 
Услове за искључење са система грејања за случајеве обуставе из члана 79. и 80., као и услове 

за искључење са система грејања и рокове у којима корисник може отказати потрошњу топлотне енергије 
из члана 81., поступак по примљеном писменом отказу, као и начин утврђивања обрачуна трошкова и 
обавезе плаћања дела задужења за време трајања искључења са система грејања, утврђује надлежни 
орган одређен Статутом општине.  

Члан 83. 
Одлуком или другим актом о пружању грејних услуга прописују се услови, начин и време 

пружања грејних услуга, а нарочито: време трајања грејне сезоне и грејног дана, права и обавезе 
испоручиоца и корисника услуге, садржај писаног уговора о снабдевању топлотном енергијом који се 
закључује између Испоручиоца и корисника услуге, начин мерења испоручене топлотне енергије, начин 
обрачуна цене и наплате накнаде за испоручену топлотну енергију, као и услови и поступак код обуставе 
и отказа коришћења топлотне енергије.  

Правилима о раду дистрибутивног система прописују се технички услови за прикључење 
корисника на систем грејања, технички и други услови за безбедан погон дистрибутивног система и за 
обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, поступци у 
кризним ситуацијама, функционални захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и начин мерења 
топлоптне енергије.  

Правила из става 3. овог члана доноси Јавно комунално предузеће, уз сагласност Општинског 
већа и објављују се у „Службеном листу општине Кула.“  
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УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

Члан 84. 
Управљање комуналним отпадом, је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и 

безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција 
секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.  

Под сакупљањем отпада сматрају се послови разврставања и мешања отпада, које се врше 
приликом постављања и пражњења посуда за отпад (канте, контејнери и вреће) ради уклањања отпада на 
начин и под условима утврђеним годишњим програмом уклањања комуналног отпада и годишњим 
програмом јавне хигијене.  

Под јавном хигијеном сматра се мануелно и механичко чишћење, сакупљање и уклањање отпада 
(лишће и друго), прање, постављање и пражњење корпи, стругање ивичњака, одржавање боксова за 
контејнере, уклањање снега и посипање леда сољу, уклањање лешева животиња одржавање сточних 
гробаља као и послови одржавање градске депоније и уклањање дивљих депонија и други послови. 

 
Члан 85. 

Изношење, депоновање и прераду смећа у општини Кула врше Јавна комунална предузећа: 
„Комуналац“ Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац и „Руском“ Руски Крстур (у даљем тексту: Јавна 
комунална предузећа) или неко друго привредно друштво или предузетник када им те послове повери 
Oпштинa Кула.  

Корисници услуга изношења, депоновања и прераде смећа су сви грађани, предузећа и други 
привредни субјекти, верске заједнице, удружења и установе са подручја општине Кула.  

 
Члан 86. 

 Корисници услуга дужни су да сакупљено смеће ставе у контејнере, пластичне канте за смеће 
или пластичне вреће са канапом за везивање (увезане). 

Стамбене зграде колективног становања морају имати заједничке контејнере.  
Давалац услуга у име и за рачун власника, односно корисника станова врши набавку и одржавање 

контејнера. 
Корисници услуга - власници пословних простора обавезни су набавити и одржавати контејнере 

или канте за смеће, под условима који важе за власнике индивидуалног становања. 
Испред пословног простора у коме се обавља промет прехрамбених производа и услуга мора се о 

свом трошку поставити корпа за смеће која ће се о трошку корисника пословног простора редовно 
празнити.  

Члан 87. 
 Корисници услуга индивидуалног становања дужни су да сакупљају смеће у пластичне канте, које 
су изграђене у складу са стандардима ЕH 840, запремине од 120 л. до 140 л.  а насипне тежине до 70 кг.  

У улицама за које су набављене типске канте за смеће, корисници услуга индивидуалног 
становања су дужни да сакупљају смеће у канте или пластичне вреће.  

Поред канти за смеће корисници могу максимално изнети 2 (две) пластичне вреће, напуњене 
комуналним отпадом и увезане канапом.  

Корисници који немају типске канте за смеће морају смеће износити у пластичним врећама које 
су увезане канапом. 

Забрањено је да се смеће из домаћинстава износи на другачији начин, мимо типских канти и 
увезаних пластичних врећа, јер у том случају давалац комуналних услуга нема обавезу да га односи. 

Физичка лица која оштете своју комуналну опрему или им иста нестане, у обавези су да плате 
надокнаду за задужену комуналну опрему која ће им након тога бити замењена. 

 
Члан 88. 

Изношење смећа врши јавно комунално предузеће, најмање једном недељно по утврђеном 
распореду.  

Давалац услуга је дужан да по одношењу смећа остави у уредном стању место са кога је смеће 
однето.  

Место контејнеру одређује давалац услуга изношења и депоновања смећа.  
 

Члан 89. 
Кабастим отпадом сматрају се стари апарати за домаћинства, делови намештаја и други већи 

предмети које корисник више не жели да користи. Биљним отпадом у смислу ове Одлуке сматра се отпад 
из домаћинства као што су: лишће, трава, мање гране и слично. 

Давалац услуга је дужан да на позив корисника, а уз посебну накнаду, изнесе и депонује смеће и 
материјал из става 1 овог члана.  

Свакo домаћинство, као корисник ове комуналне услуге има право да једном годишње услугу из  
става 2 овог члана користи бесплатно. 

Јавно комунално предузеће или други субјекат коме су поверени послови изношења смећа је 
дужно да најмање два пута годишње организује одношење кабастог смећа из домаћинстава и да о томе 
благовремено обавести све кориснике услуга.  

 Временски период изношења наведеног отпада одредиће се уз сагласност комуналне 
инспекције. 

У смислу ове одлуке, под смећем се не подразумева грађевински шут, индустријски отпад, 
пољопривредни производи у кварном стању и слично.  
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Члан 90. 

Општина је дужна да набави довољан број корпи за отпатке и контејнера за површине јавне 
намене. 

Распоред корпи за отпатке и контејнера на површинама јавне намене одрећују јавна комунална 
предузећа. 

Члан 91. 
Јавно комунално предузеће које врши послове око изношења, депоновања и прераде смећа је 

обавезно да организује одвајање секундарних сировина и смећа и њихово разврставање.  
Под секундарним сировинама, у смислу ове Одлуке подразумева се сепарисани комунални отпад 

и то: папир, картон и картонска амбалажа, пластика, „пет“ амбалажа, метал, стакло и друге сировине 
предвиђене законом. 
 У насељеним местима, где је то организовано, врши се сепарација (одвајање) отпадака, фазно, у 
складу са планом и програмом.  
 Сви корисници услуга, из члана 85. став 2. ове Одлуке, дужни су се укључити у организовану 
сепарацију отпадака.  
  

Члан 92. 
 Под сепарацијом отпадака подаразумева се скупљање и одвајање отпадака по врсти, одлагање у 
посебне судове, одвожење и депоновање.  
 Сепарација се врши као примарна и секундарна.  
 Под примарном сепарацијом отпадака, подразумева се одвајање отпадака непосредно на месту 
настанка.  
 Под секундарном сепарацијом подразумева се одвајање отпадака по депонијама, односно на 
другим за то предвиђеним местима, издвајањем секундарних сировина.  
    

Члан 93. 
 Сепарисани отпад се одлаже у посебне посуде, предвиђене планом, и то: наменски контејнери, 
наменске ПВЦ канте и наменске пластичне вреће, различитих боја.  
 Судове из претходног става набавља давалац услуга и исти морају имати идентификационе 
симболе, зависно од врсте и типа (број, боја, ознака...) и морају бити пописани према њиховој 
идентификацији и локацији.  
 Места за постављање судова из става 1 овог члана морају бити јасно обележена и грађевинско 
технички опремљена.  

Члан 94. 
Изношење смећа се врши специјализованим наменским возилом за ову врсту радова, а изузетно 

може и другом врстом  затвореног возила.  
Предузеће које има организовану сопствену службу за изношење смећа је дужно да смеће износи 

на депоније, сметлишта које су одређена у складу са урбанистичким плановима.  
Предузеће које износи и депонује смеће на депоније из претходног става је дужно да јавном 

комуналном предузећу плати накнаду за одржавање депоније – сметлишта.  
Висину накнаде одређује Јавно комунално предузеће коме је поверено одржавање депоније 

односно сметлишта, а регулише се посебним уговором између Јавног комуналног предузећа и предузећа 
из претходног става.  

Предузећа из става 2. овог члана, индустријске и пољопривредне отпатке могу сами да извозе на 
депонију под условима и у време које одреди Јавно комунално предузеће или предузеће које стара о 
одржавању и управљању депонијом.  

Члан 95. 
Под смећем се сматрају ситнији, лакши отпаци који свакодневно настају у домаћинствима и 

пословним просторијама корисника (папирни отпаци, отпаци који настају при спремању хране, пластична, 
стаклена, лимена и слична амбалажа, крпе и тканине, пепео, лишће, гранчице и други ситнији отпаци и 
нечистоће из просторија и око њих) а који нису резултат индустријске, занатске или пољопривредне 
делатности.  

Члан 96. 
Индустријски отпатци у смислу ове Одлуке сматрају се отпатци који настају као последица 

технолошког процеса производње и прераде, пружања занатских, угоститељских и других услуга.  
 

Члан 97. 
Јавно комунално предузеће је обавезно да редовно врши одлагање смећа, да се стара о уређењу 

и одржавању депонија и да предузима мере којима ће спречавати ширење зараза са депоније смећа. 
Депоније морају имати изграђене улазе и прилазе са најближе саобраћајнице, ограду, заштитни зелени 
појас, а предузеће има обавезу да булдожером растура смеће и врши покривање земљом. Покривање 
смећа земљом врши се редовно, на такав начин да се спречи његово растурање и ширење непријатних 
мириса. На сваком улазу у депонију поставља се табла са следећим подацима: назив депоније, назив и 
адреса предузећа који одлаже отпад на депонију, радно време депоније, забрањене и дозвољене врсте 
отпада за одлагање на депонију и забрану приступа на депонију неовлашћеним лицима. По престанку 
употребе депоније врши се рекултивација земљишта по утврђеном пројекту о трошку даваоца услуга који 
управља депонијом. 
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Депоније се налазе на следећим локацијама: у Кули потес „Лапош“ (где се врши одлагање смећа 

за Кулу и Липар); у Црвенки, на Волујаку (где се врши одлагање смећа за Црвенку и Нову Црвенку); у 
Руском Крстуру (где се врши одлагање смећа за Руски Крстур и Крушчић) и у Сивцу, код Старе циглане, за 
ово место. 

Члан 98. 
У циљу заштите од растурања забрањено је:  

1. пребирати по смећу на депонији или на другом месту где се врши одлагање смећа од стране 
неовлашћених лица,  
2. изручивање смећа на депонију од стране неовлашћених лица,  
3. спаљивање смећа и других отпадака на депонијама и на јавним површинама у насељеним местима,  
4. изручивање и остављање смећа на местима која за то нису одређена и  
5. боравак на депонији неовлашећених лица.  

 
Члан 99. 

Сви корисници услуге одношења и депоновања комуналног смећа обавезни су да плаћају услугу. 
Накнада која припада даваоцу услуга за одношење и депоновање комуналног смећа утврђује се: 

- за стамбени простор – по м2 стамбеног простора, 
- за пословне просторије у којима се обавља производна делатност – по м2 површине пословног  

простора у коме се ствара смеће које односи давалац услуга, чија површина се записнички утврђује у 
присуству власника пословног простора, односно корисника услуга одношења и депоновања смећа, 

- за остале пословне просторије – по м2 површине пословног простора, 
- за сакупљање смећа са јавних површина – по м2 ове површине. 

У случају из става 2. алинеја друга овог члана, када власник пословног простора, односно 
корисник услуга одношења и депоновања смећа не постигну сагласност око површине пословног 
простора, путем записника, као основ за обрачун услуга одношења и депоновања комуналног смећа, 
узима се податак о површини објекта у коме се обавља пословна делатност, из јавне књиге о евиденцији 
непокретности и правима на њима, која се води у надлежној Служби за катастар непокретности Кула. 

За набавку, замену и одржавање постављених контејнера и типских канти за смеће корисници 
услуга плаћају накнаду у висини најповољније цене, уколико их набављају преко Испоручиоца услуга. 

За породична домаћинства са једним чланом, изношење смећа се обрачунава у просеку површине 
стамбене јединице од 35 м2. 

Накнаду за услуге изношења, депоновања и прераде смећа сакупљеног са јавних површина или 
корпи за отпадке и контејнера постављених на јавним површинама обезбеђује општина Кула.  
  

Члан 100. 
Изношење и депоновање земље, шута и другог отпадног материјала са градилишта а које се у 

смислу одредаба ове Одлуке не сматра смећем врши се на месту које се одређује посебном Одлуком.  
Надлежни орган управе је дужан да у сваком конкретном случају решењем утврди локацију за 

депоновање земље, шута и другог отпадног материјала са градилишта. 
 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 

Члан 101. 
Градски и приградски превоз путника је комунална делатност која обухвата обављање јавног 

линијског превоза путника унутар насељеног места или између два или више насељених места на 
територији јединице локалне самоуправе, који обухвата jавни линијски превоз аутобусом, као и 
обезбеђивање места за пријем и отпрему путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајних 
објеката који се користе у превозу.  

Превоз путника у градском и приградском саобраћају аутобусом на територији општине Кула 
може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем 
тексту: превозник), који испуњава законом прописане услове за обављање ове комуналне делатности.  

Поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника привредном субјекту 
из претходног става врши се на основу одлуке Скупштине општине Кула и уговора о поверавању, осим 
када се оснива јавно предузеће.  

   
Члан 102. 

Превоз путника у градском и приградском саобраћају врши се за то прописаним превозним 
средствима, односно возилима.  

 
Члан 103. 

Превоз путника у градском и приградском саобраћају врши се на линијама које су утврђене 
планом путничког регулисања саобраћаја, а у складу са Одлуком о јавном превозу путника у друмском 
саобраћају.  

 
Члан 104. 

Превозник је дужан да свакодневно врши превоз путника према утврђеном реду вожње и на 
линијама утврђеним у плану путничког регулисања саобраћаја.  
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Члан 105. 

Ред вожње превоза путника у градском и приградском саобраћају утврђује превозник, а исти се 
може примењивати након регистрације и овере реда вожње од стране надлежног органа Општинске 
управе. 

  
Члан 106. 

Превозник је дужан да на сваком аутобуском стајалишту истакне ред вожње и да се стара о 
чишћењу и одржавању ових објеката.  

 
Члан 107. 

Превознику за извршени превоз путника припада накнада.  
Накнаду за превоз плаћају корисници превоза. 
Цене услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају одређује превозник коме је 

поверено обављање тих услуга, уз сагласност надлежног органа Општине. 
 

Члан 108. 
Ако превозник услед више силе није у могућности да задовољи потребе свих корисника превоза, 

првенство ће имати превоз у приградском саобраћају.  
 

Члан 109. 
Остале одредбе везане за градски и приградски превоз путника ближе су регулисане Одлуком о 

јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији  Општине Кула („Сл. лист општине Кула бр. 
5/2014 и 24/2018). 
 
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ  
 

Члан 110. 
Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља, одржавање гробног 

места и наплата накнаде за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених 
гробних места, покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела 
покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, крематоријум) и 
одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја.  

Управљање гробљима и сахрањивање на територији општине Кула врше Јавна комунална 
предузећа:  
„Комуналац“ Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац  и ЈКП „Руском“ Руски Крстур (у даљем тексту: 
Јавна комунална предузећа).  

Управљање гробљима и сахрањивање у насељеним местима могу да врше и цркве или верске 
заједнице које имају у својини парцеле на којима се налазе гробља у редовној употреби, односно Јавно 
комунално предузеће уз сагласност те цркве или верске заједнице, у складу са овом Одлуком и Законом.  

Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања,  
уређивања и одржавања гробља које је у својини и којима управљају цркве или верске заједнице, без 
сагласности те цркве или верске заједнице, у складу са законом. 

Трошкове комуналног опремања гробља у складу са Плановима детаљне регулације гробља у 
насељеним местима општине, сноси локална самоуправа из средстава буџета општине Кула.   

На одлуку Јавних комуналних предузећа о ценама погребних услуга, сахрањивања, коришћења 
капеле,  одржавање и закуп гробног места, куповину гробнице, накнади за извођење надземних 
грађевинских радова на споменику и све друго што се тиче ове комуналне делатности, сагласност даје 
Општинско веће, као надлежни орган. 

Члан 111. 
Уређивање и одржавање гробова врше сродници, односно наследници умрлог.  
Гробље у смислу ове Одлуке је место за сахрањивање посмртних остатака умрлих чија је 

локација одређена Планом Генералне регулације насеља Кула или Плановима Генералне регулације 
насељених места општине.  

Гробови могу бити појединачни, породични или колективни.  
Гробље мора бити ограђено.  

Члан 112. 
На гробовима је дозвољено сађење цвећа и украсног шибља.  
На посебан захтев сродника умрлог и других лица може се одобрити садња украсног дрвећа или 

постављање другог спомен обележја (клупе и друго) на место које одреди комунално предузеће.  
  

Члан 113. 
На гробљу се мора обезбедити поштовање предака и неговање пијетета према умрлима.  
Противно је начелу пијетета: 

- вређање успомена на умрлог,  
- вређање осећања његових сродника – пријатеља,  
- повреде посмртних остатака умрлог,  
- повреде гроба и  
- друге сличне радње.  
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Члан 114. 

На гробљу је посебно забрањено:  
- постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака који нису у вези са сахрањивањем      
  лица на гробљу,  
- постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, који 
изгледом, знацима и натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана,  
- наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим предметима на  
  гробним местима,  
- оштећење гробова, гробница, уређених парцела и објеката који служе за одржавање и коришћење 
гробља,  
- нарушавање реда и мира,  
- сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без  
  одобрења предузећа,  
- прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада,  
- гажење, прљање и скрнављење гробних места,  
- увођење животиња,  
- вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно одобрење  
  предузећа,  
- стварање нечистоће на стазама, путевима и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и других 
предмета,  
- фотографисање у виду заната без одобрења предузећа,  
- продавање робе и  
- вршење других недозвољених радњи које предузеће утврди општим актом.  
 

Члан 115. 
На гробљу се могу изводити грађевински радови у вези са подизањем надгробних плоча и 

споменика, уређивањем гробова, уз претходно одобрење Јавног комуналног предузећа, односно цркве 
или верске заједнице које имају у својини парцеле на којима се налазе гробља у редовној употреби. 

По завршетку извођач радова је дужан да преостали материјал и предмете уклони у року од 3 
дана.  

Члан 116. 
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који одговара 

пијетету према умрлима и достојанству места на којем они почивају.  
Сахрањивање се врши на гробљима која су у редовној употреби у месту у коме је лице умрло, 

односно у месту у коме је умрли имао последње пребивалиште.  
Сахрањивање се може извршити и на гробљу у другом месту, ако је то била жеља умрлог или по 

жељи лица о чијем се трошку врши сахрањивање.  
Ван гробља не може се вршити сахрањивање. 
 

Члан 117. 
Сахрањивање се пријављује предузећу одмах након издавања потврде о смрти, а најкасније у 

року од 2 сата од момента издавања наведене потврде.  
У насељеним местима општине где постоји изграђена капела, врши се пренос посмртних остатака 

умрлих лица у капелу одмах по издавању дозволе, односно потврде о смрти надлежне здравствене 
службе, с тим што су сродници умрлог дужни да посмртне остатке умрлог предају погребној служби 
предузећа.  

Капела, односно просторија за чување посмртних остатака се отвара најкасније 2 сата пре 
сахрањивања, ради вршења обреда сахране и давања почасти умрлом.  

Забрањено је сахрањивање умрлог из куће или стана где је преминуо.  
 

Члан 118. 
Уређивање и одржавање гробља ближе се регулише одредбама Одлуке о управљању гробљима, 

сахрањивању и обављању погребне делатности. 
 
ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ  
 

Члан 119. 
Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места 

на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институт за судску медицину и патологију, 
установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, 
судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком 
постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са 
прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних 
остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање.  

Погребне делатности из претходног става се не поверавају, већ их могу обављати сви привредни 
субјекти који испуњавају прописане услове.  

Начин и услови обављања погребних услуга ближе се регулишу одредбама Одлуке о управљању 
гробљима, сахрањивању и обављању погребне делатности. 
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УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  
 

Члан 120. 
Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за 

паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и 
наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, 
премештање паркираних возила под условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по 
налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање 
уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине 
јединице  
локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.  

О уређивању и одржавању јавних паркиралишта стараће се привредни субјект коме Скупштина 
општине Кула Одлуком повери одржавање путева на територији општине Кула.  

 
Члан 121. 

Посебном одлуком Скупштине општине регулисаће се област паркирања и паркиралишта на 
територији општине Кула.  

 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  
 

Члан 122. 
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.  
Под обезбеђивањем јавног осветљења у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се систем 

(објекти, инсталације и уређаји) за осветљење јавних површина и јавних објеката ноћу или за време када 
природни извори светлости нису довољни за осветљавање.  

 
Члан 123. 

Сви излози, натписи, портали, светлеће и друге рекламе привредних субјеката и грађана се 
морају одржавати у уредном и исправном стању и морају одговарати делатностима које су у тим 
објектима и просторијама обављају.  

Објекти наведени у ставу 1. овог члана морају бити укључени у електричну мрежу и то у летњем 
периоду од 20 до 04 часа, а у зимском периоду од 17 до 07 часова наредног дана.  

Код изградње нових, адаптације и реконструкције постојећих пословних објеката и просторија је 
обавезно постављање светлећих уређаја.  

Изузетно у условима ограничења потрошње електричне енергије време укључења из става 2. овог 
члана прилагодиће се времену ограничења која прописују надлежна електро-дистрибутивна предузећа.  

 
Члан 124. 

Одржавање јавног осветљења на територији општине Кула је у надлежности ЈКП „Комуналац“ 
Кула, а средства за одржавање јавне расвете и материјал обезбеђује оснивач.  

Одржавање јавне расвете је замена светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и 
светлећих тела, као и радови на уређајима, инсталацијама и објектима јавне расвете и друго.   

Средства за накнаду се обезбеђују из наменских средстава које општина утврђује својом одлуком 
и средстава предузећа које имају посебан интерес за осветљавање јавних површина испред својих 
седишта. 

Сијалична места за јавну расвету морају бити тако распоређена да омогућавају потпуно и добро 
осветљавање улице.  

Члан 125. 
У циљу заштите јавног осветљења забрањено је:  

- разбијати, кварити или на други начин оштећивати јавно осветљење, стубове и слично,  
- разбијати или скидати сијалице и друга светлећa тела јавног осветљења,  
- неовлашћено постављање реклама по стубовима и бандерама, без одобрења надлежног органа и  
- вршити друге радње које ометају или оштећују обезбеђивање јавно осветљење. 
 
УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА  

Члан 126. 
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног 

пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на 
пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за 
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.  

Пијаца је у смислу одредаба ове Одлуке грађевинско земљиште које је Скупштина општине 
одредила за продају пољопривредно-прехрамбених производа, као и сви објекти и уређаји који се налазе 
на том земљишту, а служе за продају производа.  

Пијачна продаја обухвата продају робе нарочито на тезгама, боксовима или посебним продајним 
објектима, и то свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа домаће радиности и 
занатских производа, друге робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга. 
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Члан 127. 

Продају на пијаци обављају искључиво трговци.  
Својство трговца имају физичка лица и то:  

- регистровани пољопривредници,  
- лица која врше промет уловљене дивљачи, рибе, гљива, флоре и фауне и осталих шумских плодова,  
- физичка лица која у виду занимања обављају делатност слободне професије и остала физичка лица која 
продају сопствене производе и половне ствари.  

Продаја робе и производа ван пијачног простора није дозвољена.  
 

Члан 128. 
Земљиште за пијаце одређује Скупштина општине Кула у складу са Планом Генералне регулације 

за насељено место Кула и урбанистичким плановима за остала насељена места на територији Општине 
Кула.  
 Управљање пијацама на територији општине Кула обављају јавна комунална предузећа.  
 

Члан 129. 
При одабирању локација за пијацу морају бити испуњени услови који одговарају потребама 

оваквог објекта.  
Пијачни објекти морају бити повезани на мрежу водовода и канализације и имати чесму и 

санитарни чвор.  
Тезге намењене за продају млека и млечних производа морају имати надстрешницу и испуњавати 

све услове предвиђене другим законима. 
Пијаца мора бити изграђена тако да се на њој може несметано обављати промет производа. 
Уколико постоје техничке могућности може се одредити да поред зелене, постоје и млечна, 

робна, цветна, бувља и кванташка пијаца.  
Члан 130. 

Јавно комунално предузеће односно други привредни субјекат коме је пијаца дата на коришћење, 
управљање и одржавање, стара се о њеном уређењу и одржавању.  

Јавно комунално предузеће које управља пијацом дужно је да обезбеди одржавање санитарних и 
хигијенских услова на пијаци и то:  
- да за бацање отпадака обезбеди довољан број контејнера, 
- да по завршетку рада пијаце опере тезге и пијачни простор. 

 
Члан 131. 

Јавно комунално предузеће које управља пијацама је дужно да се придржава правила о раду 
пијаца и да утврди:  
1. радно време пијаца,  
2. начин коришћења простора на пијаци,  
3. начин наплате накнаде за коришћење простора на пијаци,  
4. одржавање реда на пијаци и  
5. дужност особља пијаце у односу на кориснике услуга.  

Продавци робе – трговци на пијаци су дужни да се придржавају правила о раду пијаце.  
 

Члан 132. 
Продаја робе на пијацама врши се пијачним данима и то:  

- у Кули - недељом, уторком и четвртком,  
- у Црвенки - суботом и средом,  
- у Сивцу - недељом и четвртком,  
- у Руском Крстуру - суботом и средом,  
- у Крушчићу - петком и  
- у Липару - понедељком.  

Радно време пијаце пијачним данима је:  
- у летњем периоду (од 1. априла до 31. октобра) од 5 до 18 часова,  
- у зимском периоду (од  1. новембра до 31. марта) од 6 до 14 часова.  

У периоду од 15. маја до 15. септембра продаја сезонског воћа и поврћа на пијацама, осим 
пијачним данима, вршиће се и другим данима на основу посебне одлуке надлежног органа општине.  
 

Члан 133. 
Корисницима пијаце забрањено је:  

1) да улазе у пијачни простор возилом,  
2) да бацају отпатке ван контејнера,  
3) да излажу робу на поду пијаце,   
4) увођење паса и других животиња на пијацу,  
5) продаја млека и производа од млека ако за то не постоје санитарно хигијенски услови и  
6) продаја свежег меса и прерађевина од меса ако за то не постоје ветеринарско санитарни услови.  

 

Члан 134. 
За коришћење места на пијаци плаћа се накнада за пијачни простор и то према важећем 

ценовнику пијачних услуга које доноси Јавно комунално предузеће.  
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Средства остварена наплатом накнаде за коришћење места на пијаци чинe приход Јавног 

комуналног предузећа које управља пијацом.  
 

Члан 135. 
Јавно комунално предузеће као субјект коме су поверени послови управљања пијацом дужно је:  

1. да врши текуће и инвестиционо одржавање пијаце,  
2. да одржава чистоћу на пијаци,  
3. да обезбеди несметано коришћење пијаце и  
4. да обезбеђује ред на пијаци.  
 
ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА  
 

Члан 136. 
Одржавање улица и путева је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично. 
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Кула оснивачким актом поверавају се послови у делу 

управљања, одржавања и коришћења јавних општинских путева на територији општине Кула, 
некатегорисаних (атарских) путева и улица сходно Закону о путевима, спортских терена и дечијих 
игралишта, одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких стаза. 
  Јавним  комуналним предузећима: „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац и „Руском“ Руски Крстур 
оснивачким актом поверавају се послови у делу одржавања и коришћења некатегорисаних (атарских) 
путева и улица, спортских терена и дечијих игралишта, одржавање тротоара, бициклистичких и пешачких 
стаза.  

 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Члан 137. 
Одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, 
фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката. 

Сва физичка и правна лица (грађани, скупштине стамбених заједница и управници, предузећа, 
месне заједнице, установе и удружења) дужни су и непосредно одговорни за уобичајено коришћење и 
очување комуналних објеката и чистоће на јавним површинама.  

Јавним површинама у смислу ове Одлуке сматрају се:  
- изграђено грађевинско земљиште јавне намене,  
- улице и путеви (категорисани и некатегорисани), коловози, пешачке и бициклистичке стазе, тротоари,   
тргови, пролази, надвожњаци, улични травњаци, стазе, дечија и спортска игралишта, паркинг простори и 
слично,  
- аутобуска и такси стајалишта у јавном градском и приградском саобраћају,  
- пијаце и јавне површине око пијаце које су у функцији пружања услуга на пијаци (коловоз, тротоар и 
зелене површине),  
- површине које се користе за постављање привремених монтажних објеката (киосци, летње баште и сл.),  
- јавне зелене површине,  
- јавна паркиралишта,  
- аутобуска станица (отворени и затворени манипуалтивни простор за пешаке)  
- железничка станица (отворени и затворени манипулативни простор за пешаке и пружни појас у делу који  
  пролази кроз насеље),  
- спомен гробља, спомен обележја и зелене површине у оквиру гробаља,  
- паркови, дрвореди, зеленило у блоковима стамбених зграда колективног становања са паркинг 
просторима и између стамбених зграда, које су у јавној својини,  
- спортски и забавни терени и објекти на њима (игралишта, базени, стадиони и сл.),  
- отворени и празни простори између и око зграда у јавној својини и 
- мостови и простори испод мостова, јавни пасаж, степеништа која повезују површине јавног саобраћаја,  
  шеталишта (у даљем тексту: површине јавног саобраћаја).  
 

Члан 138. 
Под одржавањем чистоће на јавним површинама, подразумева се предузимање мера 

организационог и техничког карактера које се састоје у следећем:  
1. одржавање чистоће на јавним и другим површинама,  
2. сакупљање, изношење и депоновање смећа, отпадног материјала и фекалија,  
3. зимско чишћење снега и леда и  
4. заштита чистоће на јавним површинама.  
 

Члан 139. 
Чишћење јавних површина се врши:  

- чишћењем, прањем и поливањем,  
- уклањањем снега, леда, разних отпадака, лишћа, угинулих животиња и других нечистоћа и  
- другим радњама којима се одржава чистоћа јавних површина, сем спаљивања.  
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Чишћење јавних површина врши се механичким чистилицама или ручно.  
Прање улица се врши ноћу, а поливање у касним поподневним сатима.  
 

Члан 140. 
Одржавање чистоће на улицама које служе за јавни саобраћај, на трговима и тротоарима који 

служе општој употреби на територији насељених места општине Кула врше Јавна комунална предузећа 
„Комуналац“ Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац и „Руском“ Руски Крстур (у даљем тексту: Јавна 
комунална предузећа). 

Одржавање чистоће на аутобуским и такси стајалиштима, пијацама, аутобуској и железничкој 
станици, спортским и рекреативним теренима и сл. старају се субјекти који управљају тим објектима.  

Одржавање чистоће испред породично стамбених објеката (индивидуално становање), пословних 
објеката и неизграђених грађевинских парцела све до ивице уличног коловоза старају се власници 
односно корисници тих објеката односно парцела.  

Одржавање чистоће испред (до ивице уличног коловоза) и око стамбених зграда колективног 
становања и привремених објеката постављених на јавним површинама (киосци и сл.) старају се власници 
односно корисници станова односно тих објеката.  

О одржавању чистоће на јавној површини испред градилишта стара се извођач радова.  
 

Члан 141. 
Субјекти из члана 140. става 2, 3. и 4. могу послове чишћења јавних површина поверити јавном 

комуналном предузећу или другом предузећу односно предузетнику на основу уговора.  
 

Члан 142. 
У циљу одржавња чистоће на јавним површинама је забрањено:  

- бацати хартију и друге отпатке ван канти за отпатке или других судова за сакупљање смећа, или на 
други начин стварати нечистоћу,  
- бацати смеће, амбалажу, пепео, отпадке, земљу и слично, као и испуштати отпадне и друге воде у 
канале за одводњавање атмосферских вода, 
-  лепити и растурати рекламне листиће, објаве и слично осим на за то одређеним местима,  
- заузимати јавне површине за постављање предмета, продају роба, расхладних витрина, смештај 
амбалаже, грађевинског и другог материјала, осим уз одобрење надлежног органа општине,  
- испуштати фекалије, отпадну воду или другу нечистоћу, бацати смеће, земљу, отпадни грађевински  
  материјал, бацати пепео и жар, истоварати ван депонија отпад од грађевинских радова, индустријски и  
  занатски отпад, шљаку и шут, угинуле домаће животиње и друго,  
- прати путничка и теретна возила,  
- паркирање и кретање возила ван коловоза, банкина, дворишта или гараже и површина одређених за  
  паркирање,  
- истоварати или утоварати возила на местима на којима се налазе улични хидранти, шахте и сливници,  
- поправљати или сервисирати моторна возила, или обављати друге занатске послове,  
- избацивати смеће и отпатке из путничких и других моторних возила,  
- остављати нерегистрована и хаварисана моторна и путничка возила, прикључну опрему, пољопривредне 
и друге машине,  
- стављати и сипати влажно смеће или друге прљаве и запаљиве течности у канте за смеће и  контејнере,  
- пуштати, чувати, напасати домаће животиње и живину по улицима, зеленим уличним површинама,  
  парковима, теренима за спорт и другим јавним површинама,  
- цепати дрва, угаљ и разбијати друге материјале на улицама, тротоарима и другим јавним површинама,  
- оштећење тротоара, ивичњака, одводних канала, ограда и других објеката,  
- конзумирати алкохолна пића испред трговинских објеката за шта је одговоран власник односно корисник  
  трговинског објекта,  
-  градити септичке јаме и слично,  
-  оштећивати дрвеће, друге засаде и  
-  спаљивање отпада, амбалаже, траве, сувог грања и слично.  
 

Члан 143. 
У случају кршења забране наведене у члану 142. алинеје 7, 10. и 11, власник, односно корисник 

возила је дужан да на захтев комуналног инспектора да податке о идентитету лица коме је дао возило на 
управљање, односно коришћење у моменту учињеног прекршаја, односно о лицу које је учинило 
прекршај.  

Ако се возач возила којим је учињен прекршај из члана 142. алинеје 7, 10. и 11, не може 
идентификовати, одговорност сноси власник односно корисник визила, осим у случају неовлашћене 
употребе возила од стране другог лица. 
 

Члан 144. 
Предузећа, предузетници, установе и други субјекти , дужни су да уклањају снег и лед са 

тротоара, прилазних путева и стаза које користе испред пословних објеката и да их, у случају потребе, 
посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни простор налази, као и да 
уклањају снег и лед са кровова објекта ако представљају опасност за пролазнике и сам објекат.  
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Обавезе из става 1. овог члана, односе се и на скупштине стамбене заједнице, односно власнике 

или закупце станова и породичних зграда или кућа.  
Ако у приземљу стамбене зграде постоји пословни простор, обавеза из става 1. овог члана, 

односе се и на власника, закупца или другог корисника тог простора.  
Извођач односно инвеститор радова је одговаран за уклањање снега и леда са тротоара и за 

посипање одговарајућим материјалом у случају поледице испред објекта у изградњи.  
Корисник неизграђеног грађевинског земљишта дужан је да обезбеди уклањање снега и леда и у 

случају поледице посипањем тротара одговарајућим материјалом на делу поред земљишта који служи за 
саобраћај возила и кретање пешака.  

Обавезе из става 1. до 5. овог члана трају непрекидно сваког дана у зимском периоду, у времену 
од 05 до 22 сата. 

Члан 145. 
При уклањану снега и леда са кровова зграда пролазници морају да буду упозорени, ваздушне 

инсталације и водови морају бити сачувани од оштећења, олуци и сливници се не смеју затрпавати, а снег 
и лед треба одлагати тако да не омета саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.  

Када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда власници, односно корисници тог 
објекта дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања 
снега и леда са кровова.  
   

Члан 146. 
На јавним површинама се у циљу одржавања чистоће обавезно постављају корпе или канте за 

отпатке и контејнери.  
Угоститељске или трговачке радње су обавезне да испред својих објеката поставе контејнере или 

канте за отпатке у зависности од количине смећа, о чему ће одлучити решењем комунална инспекција.  
У насељеним местима општине Кула, корпе или канте за отпатке према својим потребама, 

постављају Јавна комунална предузећа.  
 

Члан 147. 
Власници односно закупци породично стамбених зграда, станова, пословних просторија, локала, 

киоска или зграда, власници односно закупци неизграђеног грађевинског земљишта и извођачи 
грађевинских и других радова су дужни да породично стамбене зграде односно станове, објекте, 
просторије и грађевинско земљиште одржавају у уредном стању.  

Под одржавањем у уредном и исправном стању подразумева се редовно кречење и текуће 
одржавање уличних фасада, олука, излога, витрина и чишћење објеката и земљишта. 
 

Члан 148. 
Извођач грађевинских радова дужан је да се стара о:  

- чишћењу јавних површина око градилишта до које допире прашина и материјал,  
- о поливању трошног материјала за време рушења старих стамбених објеката у циљу спречавања 
подизања прашине,  
- одржавању чистоће на олуцима и решеткастим сливницима у непосредној близини градилишта, како би 
се омогућило отицање воде,  
- обезбеђивању грађевинског материјала и земље од растурања и ношења,  
- чићење возила пре њиховог изласка са градилишта,  
- да око градилишта постави ограду прописане висине, да изврши обележавање и ограђивање других 
опасних места за пролазнике,  
- да обезбеди несметано коришћење тротоара, а ако се због изузетних потреба заузима део или тротоар у  
  целости, извођач је дужан да изгради привремени пешачки прелаз и  
- до по завршетку грађевинских радова шут, земљу и отпадни грађевински материјал уклони и однесе на  
  депонију за одлагање грађевинског отпада или на друго за то означено место.  
 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
  

Члан 149. 
Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, 

реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља.  
Под зеленим површинама у смислу ове Одлуке подразумевају се површине утврђене Планом 

Генералне регулације насеља Кула, односно Плановима Генералне регулације за насељена места 
општине Кула.  

Под уређивањем зелених површина подразумева се изградња, реконструкција и одржавање 
према урбанистичким условима, техничкој докумантацији, прописима и стандардима.  
 

Члан 150. 
Зелене површине у смислу ове Одлуке су:  

1. Јавне зелене површине и то: 
- паркови и шуме,  
- тргови,  
- зелене површине дуж саобраћајница (улични травњаци и дрвореди, зелене траке дуж стаза, живе ограде 
и слично),  
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- заштитни зелени појасеви и раскрснице и  
- јавна дечја игралишта.  
2. Зелене површине специјалних намена и то:  
- зелене површине у двориштима школских зграда и других васпитно образовних установа,  
- зелене површине у кругу предузећа, фабрика и других привредних и пословних објеката,  
- зелене површине у кругу здравствених, научних и сличних установа,  
- зелене површине у стамбеним блоковима,  
- спомен гробља и спомен обележја  
- зелене површине за спорт и рекреацију,  
- зелене површине у оквиру гробља и  
- зелене површине око бензинских пумпи, резервоара за воду и излетишта. 
3. Зелене површине око стамбених и других објеката у приватној својини и на неизграђеним 
грађевинским парцелама.  

Члан 151. 
Јавне зеленe површине из члана 150. став 1. тачка 1. ове Одлуке на територији општине Кула 

одржавају Јавна комунална предузећа: „Комуналац“ Кула, „Водовод“ Црвенка, „Радник“ Сивац и 
„Руском“ Руски Крстур (у даљем тексту: Јавна комунална предузећа), односно привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјекат коме Општина Кула повери одржавање.  

Наведене послове из става 1. овог члана јавна комунална предузећа обављају путем уговора о 
финансирању између оснивача и јавног комуналног предузећа.  

Зелене површине специјалних намена уређују и одржавају предузећа, установе, односно друга 
правна лица која користе те површине. 

Уколико предузеће из става 3. овог члана нема стручно лице за одржавање, одржавање тих 
површина се поверава Јавном комуналном предузећу по ценовнику услуга које доноси орган управљања 
Јавног комуналног предузећа на који сагласност даје надлежни општински орган.  

Зелене површине око индивидуалних стамбених зграда и других објеката у приватној својини, 
дужни су да уређују и одржавају власници, односно корисници тих објеката.  
 

Члан 152. 
Субјекти из члана 151. став 1. су дужни да се старају о редовном и уредном одржавању зелених 

површина које су им поверене, на основу годишњег Плана уређења јавних зелених површина.  
План обавезно садржи назив улице, идентификацију зелене површине, динамику и врсту радова.  
У одржавање зелене површине спада обнова биљног материјала, одржавање путева, стаза, 

инсталација и инвентара који припадају зеленој површини, одржавање чистоће и предузимање мера за 
заштиту зелених површина од инсеката, биљних болести, пожара и друге штете, шишање живе ограде, 
кошење траве, формирање, неговање и одржавање цветних површина, одржавање и чишћење спортско 
рекреативних површина и сл. 

У парковима се могу постављати клупе, објекти за игру деце, столице, чесме и сл.  
На јавним зеленим површинама морају бити постављене корпе за отпатке.  

 
Члан 153. 

Уклањање здравих стабала са зелених површина или из дрвореда, може се вршити само у циљу 
реализације урбанистичког плана, отклањања сметњи у друмском саобраћају, сметњи електричним, 
телефонским и другим ваздушним водовима и обезбеђење улаза у новоизграђене објекте, уз претходно 
одобрење надлежног органа Општинске управе.  

Захтев за уклањање стабала ради обезбеђења улаза у грађевинске објекте и уклањања болесних 
стабала склоних паду, могу надлежном општинском органу поднети и физичка лица.  
 

Члан 154. 
Физичко и правно лице које начини штету на јавној зеленој површини, дужно је да ову штету 

надокнади Јавном комуналном предузећу, или другом субјекту коме је поверено одржавање јавних 
зелених површина.  

Члан 155. 
 Послове орезивања дрвећа и вађења дрвећа врши Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула, 
а оснивач обезбеђује средства за ту намену. 
 Подизање и одржавање заштитних појасева и шума обавља Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Кула, на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Кула, на основу уговора о финансирању између 
оснивача и јавног предузећа. 

Члан 156. 
Ради заштите јавних зелених површина, забрањено је уклањање дрвећа, као и знатно мењање 

изгледа дрвећа, орезивањем без одобрења надлежних органа.  
 

Члан 157. 
Власници односно корисници стамбених, пословних и других објеката и неизграђеног 

грађевинског земљишта, дужни су да са површине коју користе као и са простора који се налази око 
објеката, редовно косе траву и уклањају коров и друго некорисно растиње о свом трошку.  
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Под закоровљеном јавном зеленом површином сматра се површина на којој постоји веће 

присуство коровских биљака и алергена.  
Уколико власници односно корисници не поступе у складу са одредбама из става 1. овога члана, 

наведене послове обавиће субјекти из члана 151. став 1. ове Одлуке, уз плаћање накнаде према 
ценовнику на који сагласност даје Општинско веће, као надлежни орган по Статуту општине.  
 

Члан 158. 
Забрањено је коришћење јавне зелене површине за гајење повртарско-ратарских култура са 

високим растом.  
У двориштима стамбено пословних зграда као и на јавној зеленој површини из члана 150. ове 

Одлуке не могу се садити биљке које на било који начин могу проузроковати оштећења на зградама, 
подземним и надземним инсталацијама, нарушавати видик и заклањати светло.  

У случајевима из става 1. и 2. овог члана, комунални инспектор наложиће уклањање дела или 
целих биљака, уз претходно прибављено мишљење комуналног предузећа или предузећа чије су 
инсталације угрожене.  

На местима на којима би се због јавног зеленила могла ометати видљивост саобраћаја, јавно 
зеленило не може имати висину преко 50 cm, рачунајући од нивоа пута.  

На угловима раскрсница у површини троугла прегледности, не сме се садити вегетација чији је 
биолошки узраст већи од 50 cm, као ни постављати други предмети (рекламни панои и сл).  

У случајевима из става 4. и 5. овог члана, саобраћајни инспектор наложиће уклањање ових 
биљака.  

Члан 159. 
На јавној зеленој површини, као и на земљишту предвиђеном за подизање јавних зелених 

површина могу се подизати објекти, постављати уређаји и изводити радови само у складу са 
урбанистичким плановима.  

Власници пословног простора испред свог објекта могу на јавној зеленој површини поставити 
башту у циљу допуне обављања пословне делатности тог простора, у складу са Одлуком о мањим 
монтажним и другим објектима привременог карактера на територији општине Кула.  

 
Члан 160. 

Јавне зелене површине или земљиште предвиђено за јавне зелене површине по правилу се не 
може користити за ускладиштење грађевинског или другог материјала (земља, шут и сл.).  

Одељење за инспекцијске послове општине Кула ће својим решењем власнику, односно 
кориснику ускладиштеног грађевинског или другог материјала наложити да уклони ускладиштени 
грађевински или други материјал са јавне зелене површине или земљишта предвиђеног за подизање 
јавних зелених површина и да успостави пређашње стање.  

Ако субјекти из претходног става не поступе по решењу из става 2. овог члана уклањање 
грађевинског и другог материјала са јавне зелене површине извршиће се принудним путем на терет 
власника или корисника грађевинског и другог материјала.  

Жалба на донето решење подноси се у року од 15 дана од дана пријема решења Општинском већу 
општине Кула и не задржава извршење истог. 
 

Члан 161. 
Изузетно надлежни орган Општинске управе може уз накнаду, а складу са посебном Одлуком, 

одобрити ускладиштење грађевинског или другог материјала на јавним зеленим површинама ако се 
грађевински или други радови не могу извести без ускладиштења грађевинског или другог материјала.  

Извођач грађевинских и других радова је дужан да пре ускладиштења грађевинског или другог 
материјала на јавној зеленој површини постави одговарајућу ПВЦ фолију или други прикладан материјал у 
циљу заштите јавне зелене површине на коју се грађевински или други материјал поставља.  

Извођач грађевинских или других радова је дужан да у року од 8 дана по завршетку радова 
успостави пређашње стање под контролом и надзором комуналне инспекције.  
 

Члан 162. 
Ако извођач радова изводи грађевинске или друге радове у близини јавних зелених површина 

дужан је да предузме мере ради заштите јавне зелене површине.  
 

Члан 163. 
Средства за одржавање јавних зелених површина, набавку дрвећа, заштитног зеленила и другог 

растиња  обезбеђује Општина Кула.  
Средства за изградњу стаза, инсталација и инвентара који припадају јавној зеленој површини, као 

и клупа и корпи за отпатке, обезбеђује Општина Кула.  
Средства за одржавање зелених површина специјалних намена обезбеђују инвеститори, односно 

корисници тих површина из сопствених извора.  
Средства за одржавање зелених површина око стамбених и других објеката у приватној својини, 

обезбеђују корисници и власници тих површина из сопствених извора.  
 

Члан 164. 
У циљу заштите и одржавања јавних зелених површина и зелених површина специјалне намене, 

забрањено је:  
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1. орезивање, обарање или уклањање дрвећа без претходног одобрења,  
2. кидање цвећа и лишћа, ломљење грана, брање цвећа, плода и семена, ломљење дрвећа и шибља, сеча  
   дрвећа и дрворедних садница, чупање траве, брање младица и кидање засада и другог заштитног биља,  
3. урезивање имена и знакова на клупама, дрвећу и зидовима, закивање рекламних паноа и лепљење 
плаката на стаблима, оградама и другим објектима, оштећење, закивање ексера и клинова у стабла и сл,  
4. ложење ватре и паљење грана, лишћа и амбалаже,  
5. вожња и паркирање возила (моторна возила, бицикла и сл.) пољопривредних машина, као и прање 
возила на травњацима, јавним чесмама и хидрантима,  
6. кретање ван стаза, седење и лежање на јавним зеленим површинама,  
7. коришћење клупа у друге сврхе осим за седење,  
8. пењање на дрвеће, инсталације, ограду и друге објекте,  
9. раскопавање земљишта, копање рова, канала, септичке јаме и сл., без одобрења надлежног органа,  
10. пуштање домаћих животиња,  
11. неуредно држање живих ограда, бацање отпадака, флаша, новина, папира и сл.,  
12. продаја воћа и поврћа као и других производа,  
13. неовлашћено постављање рекламних и других објеката,  
14. испуштање фекалних, отпадних и других вода као и стварање нечистоћа,  
15. неовлашћено ускладиштење грађевинског и другог материјала без претходног одобрења. 
 

Члан 165. 
У случају кршења забране наведене у члану 164. тачка 5, власник, односно корисник возила је 

дужан да на захтев комуналног инспектора да податке о идентитету лица коме је дао возило на 
управљање, односно коришћење у моменту учињеног прекршаја, односно о лицу које је учинило 
прекршај.  

Ако се возач возила којим је учињен прекршај из члана 164. тачка 5, не може идентификовати, 
одговорност сноси власник односно корисник визила, осим у случају неовлашћене употребе возила од 
стране другог лица.  

 
Члан 166. 

Корисници парка дужни су да се придржавају режима употребе парка и да поштују наведене 
забране.  

Спортско рекреативне површине су терени за спорт и забаву са свим пратећим санитарним и 
другим уређајима и опремом (стадиони, спортске хале, игралишта, излетишта и слични просторни објекти 
и простори у финкцији коришћења ових објеката), који се одржавају уредно и чисто о чему се стара 
предузеће, органи, организације и појединци који те објекте и терене користе, односно којима је 
поверено одржавање истих.  

На простору и објектима из става 2. овог члана на видном месту истичу се упутства о коришћењу 
наведених просторија и објеката. Посетиоци су дужни да се придржавају ових упутстава.  
 
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ  

Члан 167. 
Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед 
новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних 
гасова и  
утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају 
правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног 
транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом 
којим је уређена област ефикасног коришћења енергије.  

Димничарска делатност се обавља у циљу обезбеђења исправног функционисања ложишних 
уређаја, димоводних канала и димњака и спречавања загађивања ваздуха, као и ради превентиве заштите 
живота и имовине од пожара.  
 

Члан 168. 
Димоводним и ложишним уређајима у смислу одредаба ове Одлуке сматрају се димњаци, 

димоводне цеви и други њима слични уређаји за пречишћавање отпадних гасова.  
 

Члан 169. 
Корисницима димоводних и ложишних уређаја сматрају се физичка и правна лица која су 

власници, односно друга лица која по било ком основу користе стамбени, пословни или други објекат који 
има димоводни и ложишни уређај.  
 

Члан 170. 
Димничарске услуге које су прописане одредбама ове Одлуке су обавезне за све кориснике 

димоводних и ложишних објеката.  
Димничарске услуге су: 

1. чишћење и вађење чађи из димоводних или ложишних уређаја,  
2. спаљивање чађи у димоводним каналима и димњацима,  
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3. димничарска контрола исправности свих димоводних и ложишних уређаја, сезонских, резервних 
димњака и димњака у сталној употреби и  
4. димничарски преглед свих новоизграђених и дограђених ложишта уређаја када се овај преглед захтева 
по прописима о техничком прегледу инвестиционих објеката.  
 

Члан 171. 
Димничарске услуге на територији општине Кула врше привредни субјекти који испуњавају 

законом прописане услове за обављање ове комуналне делатности, којима Општина Кула повери те 
послове.  

При вршењу димничарских услуга димничар мора имати посебну легитимацију коју је дужан да 
прикаже при пружању услуге, а коју издаје директор предузећа или предузетник. 
 

Члан 172. 
Предузећа, друге организације и установе могу самостално да организују вршење димничарских 

услуга за зграде којима управљају под следећим условима:  
1. да имају потребан број оспособљених радника (димничара),  
2. да за хигијенско техничку заштиту димничарских радника обезбеде одговарајућу опрему и  
3. да обезбеде одговарајућу димничарску опрему и алате.  
 

Члан 173. 
Спаљивање или стругање чађи у димоводним уређајима врши се најмање једном у току године.  
Спаљивање чађи не сме се вршити за време жетве, великих врућина и јаког ветра нити ноћу.  
Субјекти из члана 171. ове Одлуке који врше спаљивање чађи су дужни да обавесте ватрогасну 

службу у месту о томе где ће и када вршити спаљивање чађи.  
Контрола исправности свих димоводних и ваздушних уређаја врши се обавезно приликом 

обављања димничарских услуга.  
Ако се приликом прегледа утврди неисправност на димоводним или ложишним уређајима о томе 

се извештава корисник и орган управе надлежан за послове заштите од пожара.  
 

Члан 174. 
Корисник димоводних уређаја је дужан да омогући прилаз димоводним уређајима и да обезбеди 

рад на димњаку и таванском односно приземном делу зграде. 
Димњаци и димоводни канали морају имати отворе за чишћење и по потреби ревизионе отворе.  

 Након извршених услуга, давалац услуга је дужан да димоводне и ложишне објекте доведе у 
првобитно стање. 

У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену димничарску 
услугу прибави потврду управника стамбене заједнице, власника, односно корисника пословног и другог 
објекта.  
 Уколико димничар не прибави потврду из претходног става, сматраће се да димничарска услуга 
није извршена, у ком случају давалац услуга нема право на наплату цене за ту услугу.  
  

Члан 175. 
Субјекти из члана 171. ове Одлуке којима је поверено обављање димничарских услуга дужни су 

да воде евиденцију извршених прегледа димоводних и ложишних уређаја.  
Евиденција из претходног става води се посебно за свако насељено место.  

 
Члан 176. 

Субјектима из члана 171. ове Одлуке за извршене димничарске услуге припада одговарајућа 
накнада. 

Накнаду димничарских услуга плаћају корисници димоводних и ложишних уређаја.  
Цене димничарских услуга одређују субјекти којима је поверено обављање димничарских услуга, 

уз сагласност Општинског већа.  
 
ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ  

Члан 177. 
Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и 

изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса 
и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик 
по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера за смањење популације глодара, 
инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним 
површинама.  

Члан 178. 
Делатност зоохигијене (осим послова из става 2. овог члана) на територији општине Кула врши 

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула, на основу уговора о финансирању између оснивача и 
јавног предузећа. 
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Послове спровођење мера контроле и смањења популације штетних  организама, глодара и 

инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, обавља 
правно лице регистровано за обављање одговарајуће делатности у складу са законом, а средства за ту 
намену обезбеђује општина.  

Поверене послове Јавно комунално предузеће „Комуналац” може да обавља и на територијама 
других општина уз одговарајућу накнаду. 

За накнаду штете насталу услед уједа паса и мачака луталица одговорност сноси општина Кула, 
као оснивач јавног комуналног предузећа. 

Послове из става 1. овог члана могу обављати и други привредни субјекти који испуњавају 
прописане услове за обављање ове комуналне делатности, којима Општина Кула повери те послове.  
 

Члан 179. 
Дезинсекција се на територији општине Кула врши континуирано и организовано.  
Под дезинсекцијом у смислу става 1. овог члана подразумева се организовано уништавање 

комараца, крпеља и других инсеката.  
Послове дезинсекције обавља привредни субјекат који испуњава прописане услове за њено 

обављање.  
За извршење послова привредном субјекту из става 3. припада накнада.  

 
Члан 180. 

У циљу успешног спречавања заразне болести које преносе глодари и у циљу заштите ратарских 
култура, животињских и других намирница одређује се обавезно вршење дератизације.  
 

Члан 181. 
Дератизација се обавезно врши на свим јавним површинама, канализационим објектима, 

складиштима, пословним и другим просторијама, стамбеним и другим зградама, шупама, чардацима и 
другим  
пољопривредним објектима и двориштима.  
 

Члан 182. 
Општа дератизација се врши два пута годишње и то на пролеће и у јесен.  
Време дератизације се утврђује уговором између наручиоца дератизације и овлашћеног 

предузећа (дератизатора). 
Изузетно, у случају опасности од појаве заразне болести, односно размножавања глодара, 

дератизација се врши и у другим временским интервалима (посебна дератизација у току године).  
Посебну дератизацију одређује надлежни орган Општине Кула на предлог санитарне или 

ветеринарске инспекције, а по иницијативи здравствене организације, ветеринарских служби и 
пољопривредних организација.  

Предузећа која врше производњу, прераду, ускладиштење и промет животињских намирница и 
сточне хране су обавезна да врше сталну дератизацију.  

Под сталном дератизацијом у смислу одредаба ове Одлуке подразумева се дератизација која се 
врши једном месечно.  

Изузетно, предузеће које врши ускладиштење житарица и сточне хране дератизацију из става 3. 
овог члана врше пре ускладиштења и након испражњења силоса односно магацина.  
 

Члан 183. 
Послове дератизације могу вршити само предузећа која су регистрована за вршење те 

делатности.  
Члан 184. 

За дератизацију се могу употребљавати само она средства за уништавање за која су надлежни 
органи издали дозволу за промет.  
 

Члан 185. 
Дератизатор приликом извођења дератизације мора објавити време, подручје и обим 

дератизације, да би се на тај начин отклонила опасност и спречило могуће настајање штете.  
 

Члан 186. 
Наручиоци дератизације су дужни да дератизатору дозволе и омогуће приступ у све објекте и 

површине на којима се врши дератизација, као и да му пруже потребна обавештења и сваку другу помоћ 
приликом вршења дератизације.  

Наручиоци дератизације су дужни да спроведу мере и да изврше радње које им нареди 
дератизатор, а у сврху осигурања успешног извршења дератизације и осигурања живота људи и домаћих 
животиња.  

Члан 187. 
Предузећа и установе су носиоци активности на организовању послова око дератизације.  
Наручиоци дератизације су и сви власници станова, односно породично стамбених зграда, као и 

закупци станова.  
Трошкове дератизације сносе наручиоци. 
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Члан 188. 

Висина накнаде за дератизацију и други односи по питању формирања цена утврђују се уговором 
закљученим између наручиоца дератизације и дератизатора.  
 

Члан 189. 
Надзор над дератизацијом и дезинсекцијом врше санитарна и комунална инспекција. 

 
НАДЗОР  

Члан 190. 
Инспекцијски надзор над спрвођењем одредаба ове Одлуке врши Општина Кула, преко 

општинских комуналних инспектора, осим за послове зоохигијене коју врши инспекција за заштиту 
животне средине. 

Надзор над спровођењем одредбе члана 136. Одлуке везано за поправку, реконструкцију, 
модернизацију и извођење других радова на одржавању путева и саобраћајница, јавних површина, 
хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију и сл. врши инспектор за путеве и грађевински 
инспектор. 

Пријава о уоченом не примењивању ове одлуке од стране Вршилаца комуналних услуга и 
Корисника комуналних услуга подноси се писменим путем комуналној инспекцији. 

  Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је  
неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће 
решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од 
дана достављања решења. 

Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора. 
Општинско веће одлучује по жалби у року од 30 дана од њеног пријема. Решење Општинског већа 

је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.  
 

Члан 191. 
Комунални инспектор је овлашћен да:  

1. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне 
делатности и других физичких лица,  
2. саслушава и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и     
физичких лица,  
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије 
ради прикупљања неопходних података,  
4. фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и друге  ствари које су 
предмет надзора,  
5. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом, овом Одлуком и 
другим прописима донетим на основу закона,  
6. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака у     
обављању комуналне делатности,  
7. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне 
који представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге,  
8. наложи решењем кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатака на 
унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је 
наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система,  
9. изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују прекршаји,  
10. подноси захтев за покретање прекршајног поступка односно пријаву за привредни преступ или 
кривично дело уколико оцени да постоји сумња да је повредом прописа учињен прекршај, привредни 
преступ или кривично дело,  
11. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту 
остављени противно прописима,  
12. наложи решењем уклањање, односно премештање возила као и постављање уређаја којима се 
спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима,  
13. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену,  
14. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења,  
15. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера,  
16. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване      
      комуналне депоније,  
17. забрани решењем одлагање грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског материјала ван 
за то одређене локације,  
18. забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока,  
19. забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад,  
20. забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта,  
21. забрани решењем уништење зелених површина,  
22. забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно законским       
одредбама које се тичу начина поверавања обављања комуналне делатности,  
21. предузима и друге мере предвиђене законом, подзаконским прописима и овом Одлуком. 
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Члан 192. 

Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица, дужни су да комуналном 
инспектору омогуће несметано обављање контроле, као и да поступе по решењу инспектора којим је 
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.  

 
Члан 193. 

Комунални инспектор при вршењу своје дужности мора имати службену легитимацију којом се 
утврђује његово службено својство. 

Садржај службене легитимације, рок важења и начин њеног издавања регулисан је 
одговарајућим подзаконским актима.  
 

Члан 194. 
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора кад утврди да се омета вршење комуналне 

услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и других предмета или на други 
начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, 
односно предмете, под претњом принудног извршења.  

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места комунални инспектор ће без 
саслушања странке донети решење којим ће наложити да се возило, ствари и други предмети уклоне у 
одређеном року.  

Решење из става 2. овога члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначења дана и часа 
када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење, уништење или 
уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.  

Ако лице из става 1. овога члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће одредити 
постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возила, ствари и други 
предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено.  

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом јединице локалне самоуправе и може да 
обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле 
трошкове.  

Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.  
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 195. 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно 
одредбама чланова: 36 ставови 6 и 7, 38, 51, 52, 59 став 1, 60 ставови 1, 4 и 5, 88, 89 ставови 2 и 4, 91 
ставови 1 и 4, 93 ставови 1 и 3, 94, 147, 151 ставови 3 и 5, 153  став 1, 156, 157 став 1, 158, 166 став 1, 171, 
173, 174, 185 и 186 ове Одлуке.  

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
10.000 динара.  

За прекршај из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 динара.  
За прекршај из става 1. казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000 динара.  

 
Члан 196. 

Новчаном казном од 75.00,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно 
одредбама чланова: 34 ставови 6 и 8, 35 став 9, 37, 43, 45, 46 став 3, 57, 66, 67, 76, 80, 86 ставови 1, 4 и 5, 
87, 104, 106, 115, 117, 127 став 3, 130 став 2, 131, 133, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161 ставови 2 и 3, 
162, 164, 171, 182 ставови 5 и 7 и 183 oве Одлуке.  

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
20.000 динара.  

За прекршај из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 37.500 динара.  
За прекршај из става 1. казниће се физичко лице новчаном казном од 20.000 динара.  

 
Члан 197. 

Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи супротно 
одредбама чланова: 2. став 5, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 42, 47, 53, 54, 56, 58, 
61, 62, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 97, 98, 105, 113, 114, 116, 119 став 2 и 125 ове Одлуке.  

За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
25.000 динара.  

За прекршај из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 75.000 динара.  
За прекршај из става 1. казниће се физичко лице новчаном казном од 25.000 динара.  
 

Члан 198. 
За прекршај из члана 19 и 20 ове Одлуке казниће се вршилац комуналне делатности уколико врши 

наплату комуналних услуга по ценама зa које није дата сагласност надлежног органа, на начин прописан 
законом и овом одлуком и то:  
- правно лице новчаном казном од 150.000,00 динара,     
- предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара,          
- одговорно лице правног лица новчаном казном од 25.000,00 динара.   
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 199. 
Вршиоци комуналних делатности дужни су да своје пословање и своја општа акта ускладе са 

одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/2014 и 
Одлука УС РС – 80/2016, 104/2016 и 95/2018), Уредбе о начину и условима отпочињања обављања 
комуналне делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018 и 66/2018) и ове Одлуке.  

 
Члан 200. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обављању комуналних делатности 
(„Службени лист општине Кула'', број 36/2016). 

Члан 201. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       
Број: 01-352-51/2019  
27. јун 2019. године  
К  у  л  а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Велибор Милојичић, с. р.  

136. 
 
 На основу члана 3. став 1. тачке 6. и 6а, члана 4. став 3. и члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011,  Одлука УС РС – 46/2014 и Одлука УС РС – 80/2016, 
104/2016 и 95/2018), члана 1. и члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“ бр. 
20/77, 24/85 - др. закон и 6/89 - др. закон и „Сл. гласник РС“ бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 
48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 120/12 - УС и 84/13 - УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/2016 – други закон и 
47/2018), члана 1. Уредбе о начину и условима отпочињања обављања комуналне делатности („Сл. 
гласник РС“, бр. 13/2018 и 66/2018), члана 39. став 1. тачка 17. и члана 112. Статута општине Кула  („Сл. 
лист општине Кула“  бр. 13/2019) Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. 
године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О  УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊУ 

И ОБАВЉАЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се начин и услови обављања комуналне делатности управљања и 

одржавања гробљима на територији општине Кула, сахрањивање, односно опремање простора за 
сахрањивање, права и обавезе правних лица која обављају комуналну делатност управљања гробљима и 
сахрањивање, корисника односно закупаца гробног места и извођача занатских радова на гробљима, 
финансирање обављања ове комуналне делатности, коришћење и одржавање гробаља која су утврђена за 
културна добра, као и начин стављања гробаља ван употребе, вршење надзора над обављањем ове 
комуналне делатности, пренос и превоз посмртних остатака умрлих лица и пружање других погребних 
услуга и други неопходни услови. 
 Погребна делатност се издваја као посебан вид комуналне делатности коју могу обављати сви 
привредни субјекти који испуњавају услове прописане законом и уредбом. 
 

Члан 2. 
Вршиоци комуналних делатности су дужни да за обављање комуналне делатности управљање 

гробљима и сахрањивање и за погребну делатност ускладе своје пословање и општа акта у погледу 
техничких капацитета, опреме и стручне оспособљености кадрова и запосленог особља (које мора бити 
одговарајуће стручности и профила) са одредбама Уредбе о начину и условима отпочињања обављања 
комуналне делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018 и 66/2018). 
  
II. НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
    УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА  И САХРАЊИВАЊЕ 
 

1. Управљање гробљима  
Члан 3. 

Управљање гробљима је: управљање и одржавање гробаља, одржавање гробног места и наплата 
накнаде за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, 
покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника, одржавање 
објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, крематоријум) и одржавање пасивних 
гробаља и спомен-обележја.  
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Управљање гробљима и сахрањивање на територији општине Кула врше Јавна комунална 

предузећа:  „Комуналац“ Кула за територију насељених места Кула и Липар, „Водовод“ Црвенка за 
територију насељених места Црвенка и Нова Црвенка, „Радник“ Сивац за територију насељеног места 
Сивац и „Руском“ Руски Крстур за територију насељених места Руски Крстур и Крушчић (у даљем тексту: 
општи назив Предузеће).  

Члан 4. 
Управљање гробљима и сахрањивање у насељеним местима могу да врше и цркве или верске 

заједнице које имају у својини парцеле на којима се налазе гробља у редовној употреби, односно Јавно 
комунално предузеће уз сагласност те цркве или верске заједнице, у складу са Законом и овом Одлуком. 

Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања, 
уређивања и одржавања гробља које је у својини и којима управљају цркве или верске заједнице, без 
сагласности те цркве или верске заједнице, у складу са законом. 
 

Члан 5. 
Под гробљем, у смислу ове одлуке, подразумева се земљиште које је урбанистичким планом 

одређено и уређено за сахрањивање посмртних остатака умрлих, као и сви објекти и уређаји који се 
налазе на тој локацији а неопходни су за обављање сахрањивања. 

Гробље је комунални објекат од општег интереса. 
 

Члан 6. 
Трошкове комуналног опремања гробља у складу са Плановима детаљне регулације гробља у 

насељеним местима општине, сноси локална самоуправа из средстава буџета општине Кула.   
 

Члан 7. 
 Уређивање и одржавње гробаља, у смислу ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање гробних 
поља и парцела унутар којих су гробна места, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу 
инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда 
на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља. 
 

Члан 8. 
 Послове уређивања и одржавања гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела), 
сахрањивање умрлих лица, одржавање пасивних гробља и спомен обележја као комуналну делатност од 
општег интереса на територији општине Кула обављају јавна комунална предузећа основана од стране 
општине за обављање ове делатности. 

У  случају да се гробље налази у својини цркве или верске заједнице, а да капелом за 
сахрањивње управља комунално предузеће, покопавање посмртних остатака у гробницу или гробно место 
може да врши комунално предузеће, уз сагласност те цркве или верске заједнице. 

Однос између цркве, односно верске заједнице и комуналног предузећа у погледу међусобних 
права и обавеза уредиће се посебним уговором. 
 

Члан 9. 
 Сахрањивање посмртних остатака умрлог може се вршити само на гробљу које је у редовној 
употреби. 
 Ван гробља не може се вршити сахрањивање. 

На територији општине Кула у редовној употреби за покопавање посмртних остатака умрлог су 
следећа гробља:  
- У насељеном месту Кула: Римокатоличко гробље, Православно гробље, Хришћанско-реформаторско 

гробље, Назаренско гробље, Гркокатоличко гробље и Ново гробље. 
- У насељеном месту Црвенка: Градско гробље. 
- У насељеном месту Сивац: Православно гробље, Римокатоличко гробље, Назаренско и 

Адвентистичко гробље. 
- У насељеном месту Руски Крстур: Месно гробље. 
- У насељеном месту Крушчић: Месно гробље и Римокатоличко гробље. 
- У насељеном месту Липар:  Православно гробље. 
- У насељеном месту Новa Црвенка:  Месно гробље. 
 

Члан 10. 
 Уређивање и одржавање гробља из члана 9. ове одлуке Предузеће обавља у складу са програмом 
инвестиционог и текућег одржавања гробља. 
 

Члан 11. 
 Спомен гробна места на гробљима не територији општине Кула утврђују се посебном одлуком 
скупштине општине, на предлог Покрајинског Завода за заштиту споменика културе и на начин утврђен 
прописима којима се уређују културна добра. 
 Гробља, спомен гробови, спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно добро – 
споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују културна 
добра. 
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Члан 12. 

 Гробља се уређују и одржавају у складу са Пројектом гробља и програмом из члана 10. ове 
одлуке. 
 Планским документом и пројектом гробља, одређује се гробно поље и парцеле унутар којих се 
налази гробно место. 

Гробно поље, парцела и гробно место обележавају се бројевима и словним ознакама. 
Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразумева се гроб, гробница, уређена парцела и 

место за смештај урни са пепелом кремираних посмртних остатака умрлог (било да се ради о зиду са 
касетама или уређеним зеленим површинама са касетама за полагање урни). 

Гробови могу бити појединачни, породични или колективни.  
Гробље мора бити ограђено.  

 
Члан 13. 

Гробно место не може да буде предмет правног промета између трећих лица. 
Закупац гробнице и уређене парцеле може гробницу или уређену парцелу да уступи искључиво 

Предузећу, у ком случају постоји обавеза да се закупцу исплати сразмерна одговарајућа накнада, што ће 
се детаљније регулисати актом Предузећа. 
 

Члан 14. 
 Гробља се одређују и стављају ван употребе у складу са законом. 
 Одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе доноси скупштина општине, на предлог 
Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ако за то постоје санитарни и урбанистички разлози. 
 

2. Сахрањивање 
  

Члан 15. 
Под сахрањивањем, у смислу ове одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака умрлог, 

односно кремирање посмртних остатака умрлог и остављање или расипање пепела на одређено место, 
као и друге радње које се у том циљу предузимају. 

Сахрањивању се може приступити после утврђивања смрти на начин одређен посебним 
прописима.  

Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти, сем у 
случају када је смрт наступила на начин који је чини потпуно извесном. 

Сахрањивање посмртних остатака умрлог мора се извршити у року од 48 сати од момента 
наступања смрти. 

Лекар који је утврдио смрт може издати дозволу за сахрањивање и пре истека 24 сата од момента 
наступања смрти, ценећи услове из става 3. овог члана, као и рок из става 4. овог члана продужити из 
оправданих разлога. 

 
Члан 16. 

Здравствене установе и установе социјалне заштите (у даљем тексту: Установе) дужне су да 
пријаве јавном комуналном предузећу сваки случај смрти у установама за лица која су имала 
пребивалиште на територији општине Кула. 

По утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у Установама, као и ван Установа, јавно комунално 
предузеће или предузетник преузима, превози специјалним погребним возилом и смешта у месну капелу, 
на гробљу где ће се обавити сахрана. 

У случајевима из става 2. овог члана, посмртне остатке умрлог могу преузети и превозити до 
капеле на гробљу предузетници који су регистровани за пружање ове услуге и испуњавају услове у складу 
са законом, наведеном Уредбом и овом одлуком. 

 
Члан 17. 

Ако на гробљу у насељеним месту није изграђена капела, посмртни остаци умрлог се чувају у 
капели којом управља јавно комунално предузеће које обавља комуналну делатност за то место, одакле 
се у време заказано за сахрањивање преносе на месно гробље. 

 
Члан 18. 

Сахрањивање се пријављује предузећу, одмах након издавања потврде о смрти, а најкасније у 
року од 2 сата од момента издавања наведене потврде. 

На основу потврде о смрти или извода из матичне књиге умрлих, Предузеће одређује дан и сат 
сахране у договору са лицем које је пријавило сахрану. 

На гробљима где су изграђене просторије за чување посмртних остатака (капеле) посмртни 
остаци се преносе по пријављеној смрти.  

Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који одговара 
пијетету према умрлима и достојанству места на којем они почивају.  

Сахрањивање се врши из капеле на гробљима која су у редовној употреби у месту у коме је лице 
умрло, односно у месту у коме је умрли имао последње пребивалиште.  

Сахрањивање се може извршити и на гробљу у другом месту, ако је то била жеља умрлог или по 
жељи лица о чијем се трошку врши сахрањивање.  
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Капела, се отвара најкасније 2 сата пре сахрањивања, ради вршења обреда сахране и давања 

почасти умрлом. 
За случај да су посмртни остатци умрлог лица кремирани ван територије општине Кула, лице које 

обезбеђује сахрану умрлог, дужно је да се писменим захтевом изјасни да ли ће се урна са пепелом 
кремираних остатака покопати у гроб или гробницу или положити на посебно за то уређено место. 

 
Члан 19. 

Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност. 
Погребну свечаност организује предузеће, при чему се у погледу врсте и обима свечаности 

уважава воља умрлог, породице, сродника умрлог и других лица, а према утврђеном дневном распореду 
сахрана. 

Погребна свечаност обавља се уколико је то по жељи умрлог, породице, сродника умрлог и 
других лица, у складу са верским обредима верских заједница. 

Опроштај од умрлог може да се обави уз учешће хора, оркестра, рецитатора, говорника и друге 
пригодне садржаје који изражавају жељу умрлог, породице, сродника умрлог и других лица и одговарају 
личности умрлог и пијетету чина сахрањивања. 

Чин сахране траје по правилу један час и за то време имају се обавити све радње везане за 
церемонијал сахране односно погребни и верски обреди. 

 
Члан 20. 

Део погребне свечаности може се извршити поред гробног места. 
Најкасније пола сата по завршетку погребне свечаности Предузеће мора да затвори гробно место, 

односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја – дрвене симболе (крст, табла, пирамида и 
слично) и распореди донето цвеће и венце. 

 
Члан 21. 

Запослени у Предузећу који учествују у процесу сахрањивања морају носити пригодну свечану-
радну униформу. 

 
Члан 22. 

Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се 
старају о његовом сахрањивању. Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове 
сахрањивања сноси општина на чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може 
утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина на чијој је територији умрло 
сахрањено лице, односно на чијој територији су нађени посмртни остаци умрлог.  

Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од лица која 
су била дужна да обезбеде сахрањивање односно из заоставштине умрлог. Ако умрло лице није 
располагало никаквом имовином, нити има сроднике, а било је у стању социјалне потребе, целокупне 
трошкове сахране овог лица, закуп гробног места и накнаду за коришћење и одржавање гробља сноси 
општина, у складу са Законом о социјалној заштити и одлуком о остваривању права и услуга у области 
социјалне заштите, која се остварују путем Центра за социјални рад општине Кула. 

Сахрањивање посмртних остатака неидентификованих умрлих лица обавља предузеће у року од 
24 сата од момента смештаја умрлог у капелу. Сахрањивање ових лица врши се на основу акта надлежног 
органа којим је утврђена чињеница да је лице неидентификовано, у ком случају целокупне трошкове 
сахране обезбеђује општина. 

 

3.  Услови и начин давања на коришћење гробног места 
 

Члан 23. 
Приликом пријаве сахране Јавно комунално редузеће одређује гробно место за сахрањивање. 
Гробно место код прве сахране се даје на коришћење сродницима умрлог по следећем 

редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено) и родитељи умрлог за случај 
да су у животу. 

У случају да нема лица из става 2. овог члана гробно место се даје на коришћење лицу по 
редоследу сродства са умрлим по крви у побочној линији до IV степена сродства и њиховим брачним 
друговима.  

Изузетно, ако нема лица из става 2. и 3. овог члана, гробно место се даје на коришћење лицу које 
обезбеди сахрањивање посмртних остатака умрлог.  

Трошкове превоза, трошкове погребне опреме и трошкове сахрањивања посмртних остатака 
умрлог сносе наследници, чланови породичног домаћинства умрлог лица. 

 
Члан 24. 

Гробно место се даје на коришћење искључиво у случају смрти, односно подношења пријаве 
сахрањивања. 

Међусобна права и обавезе између лица из члана 23. ове одлуке коме се даје гробно место на 
коришћење и Предузећа уређују се уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од 30 дана од 
дана сахрањивања. 
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Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада за коришћење, одржавање и резервацију 

гробног места, услови одржавања гробног места, обавезан рок почивања, рок у коме се даје на 
коришћење гробно место, истек рока почивања, продужење рока почивања, начин и услови за 
ексхумацију, пренос посмртних остатака умрлог, као и коришћење гробног места које је утврђено за 
културно добро. 

Корисник гробног места је дужан да предузећу пријави сваку промену адресе у року од 8 дана од 
дана настале промене.  

Члан 25. 
Резервацију гробног места могу извршити лица из члана 23. ове одлуке у тренутку заказивања 

сахране. 
За гробно место и уређену парцелу у којима почивају посмртни остаци умрлог, резервација може 

да се врши по вертикали или хоризонтали, у зависности од техничких услова предвиђених пројектом 
гробља. 

Члан 26. 
Уређена парцела и гробница  могу се закупити за живота, независно од чињенице смрти, односно 

пријаве сахрањивања. 
Закуп уређене парцеле и гробнице из става 1. овог члана уређују се уговором о закупу којим се 

регулишу: период закупа, закупнина, накнада за коришћење и одржавање гробља, обавезан рок 
почивања, истек рока почивања, као и продужење периода закупа. 

 
Члан 27. 

Гробно место се даје на коришћење на време од најмање 10 година.  
Уређена парцела се даје у закуп на време од најмање 10 година. 
Гробница  се даје у закуп на време од најмање 30 година. 
За коришћење, односно закуп гробног места и гробница, корисник комуналних услуга плаћа 

накнаду коју утврђује Предузеће, уз сагласност Општинског већа. 
 

Члан 28. 
У случају смрти закупца гробног места, односно закупца уређене парцеле или гробнице, право 

коришћења гробног места, односно закупа уређене парцеле и гробнице има лице које је судском одлуком 
одређено за његовог наследника и лице које докаже сродство са корисником, односно закупцем. 

 

4.  Услови за продужење почивања посмртних остатака умрлог 
 

Члан 29. 
 Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана 
сахрањивања (време обавезног санитарног почивања). 
 Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да, по истеку рокова из 
члана 27. ове одлуке, продуже рок почивања посмртних остатака под условима утврђеним овом одлуком и 
уговором из чл. 24. и 26.  ове одлуке. 
 Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља које је 
стављено ван употребе. 

У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није  
протекао рок утврђен законом. 

Члан 30. 
          Ексхумација је ископавање посмртних остатака из гроба или гробнице, која се врши у складу са 
законом. 

На писмени захтев или уз писмену сагласност породице, сродника и других лица умрлог која за то 
имају интерес, може се дозволити ексхумација ради преноса посмртних остатака у други гроб или гробно 
место, пре истека прописаног рока почивања.  
Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на исто или друго гробље у том месту, или 
другом месту на територији Републике Србије или ван граница територије Републике Србије. 

Ископавању и преносу посмртних остатака умрлог лица из једног гробног места ради сахране у 
друго гробно место, на истом гробљу, или на другом гробљу у истом насељеном месту, може се 
приступити само по претходно прибављеном одобрењу за ископавање издатом од општинског органа 
управе надлежног за послове комуналне делатности, у складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за 
сахрану. 

Ископавање и пренос умрлог лица из једног места ради сахране у друго место на територији 
Републике Србије или из Републике Србије у иностранство, обавља се на основу спроводнице коју издаје 
територијално надлежни санитарни инспектор и одобрења за ископавање и пренос посмртних остатака 
издатом од општинског органа управе надлежног за послове комуналне делатности. 

Ископавање посмртних остатака умрлог лица се врши у присуству санитарног инспектора који  
утврђује да ли се ископавање и преношење посмртних остатака умрлог лица обавља на начин и под 
условима који су прописани Правилником о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог 
лица („Сл. гласник РС“, бр. 96/2016).  
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У случају преноса посмртних остатака, уз захтев за пренос мора се приложити: 

- извод из матичне књиге умрлих за покојника;  
- доказ о сродству са покојником (извод из матичне књиге рођених, венчаних и сл.),  
- потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојник 
(ред. бр. гроба и парцела), именом закупца гробног места и временом трајања закупа;  
- потврда предузећа које управља гробљем са подацима о другом обезбеђеном гробном месту (ред. бр. 
гроба и парцела), именом закупца гробног места и временом трајања закупа;  
- сагласност сродника умрлог лица из чл. 23. ст. 2. и 3. ове одлуке; 
- одобрење надлежног органа за послове санитарне инспекције. 

Пренос урне умрлог лица обавља се са спроводницом. 
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака умрлих, сносе лица из става 2. овог члана. 
Уколико су испуњени сви услови у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима, 

надлежни орган доноси решење којим се одобрава пренос посмртних остатака умрлог лица. 
Ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови прописани законом, овом одлуком и другим 

општим актима донеће одговарајуће решење.  
Против решења из претходна два става може се поднети жалба Општинском већу у року од 15 

дана од дана пријема решења. 
 

5. Одржавање реда на гробљима 
 

Члан 31. 
 Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 9. ове одлуке. 
 Предузеће својим актом ближе уређује одржавање реда на гробљу и време обављања погребне 
делатности, у складу са законом и овом одлуком.                
 Предузеће је дужно да на улазу у гробље истакне акт из става 2. овог члана. 
 

Члан 32. 
 Гробља из члана 9. ове одлуке отворена су за посетиоце сваког дана, и то: 
- у летњем периоду од 1. априла до 30. септембра, у времену од 06,00 до 20,00 часова, 
- у зимском периоду од 1. октобра до 31. марта  у времену од 07,00 до 17,00 часова. 
 

Члан 33. 
 Предузеће пружа погребне услуге током целе године. 
 Сахране се обављају сваког дана у току седмице, у размаку на свака два сата, а за случај да то 
налажу санитарно-технички услови могућ је размак од  1 сат времена. 
 У летњем периоду сахране се обављају од 12 до 17 сати, а у зимском периоду од 11 до 15 сати.
   

Члан 34. 
 Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи занатских радова, као и остала лица која се 
затекну на гробљу морају се понашати на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа. 
 

Члан 35. 
 На посебан захтев породице, сродника умрлог и других лица, Предузеће може да одобри да се у 
знак сећања на умрлог засади спомен-дрво или постави неко друго обележје (нпр. клупа) на месту које 
одреди Предузеће, у складу са пројектом гробља. 
 

Члан 36. 
 Лица са посебним потребама и лица старија од 70 година, могу улазити моторним возилом на 
гробље недељом и то: 
- у летњем периоду од 06,00 до 20,00 часова, 
- у зимском периоду од 07,00 до 17,00 сати. 

      
III.  ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ  

 
Члан 37. 

Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно  места 
на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, 
установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, 
судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком 
постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са 
прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних 
остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање. 

    

Члан 38.  

Погребну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: субјект) који испуњава услове прописане законом, Уредбом о начину 
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС" бр. 13/18 и 66/18) (у 
даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.  



28. јун 2019.                                            Службени лист општине Кула                      Број 20 - страна 392 

 
Члан 39. 

Погребну делатност, у складу са Уредбом, може да обавља субјект који је ускладио своје 
пословање са наведеном Уредбом, у погледу одређеног броја запослених, минималног техничког 
капацитета и седишта субјекта. 
 
IV.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, КОРИСНИКА, ОДНОСНО ЗАКУПЦА ГРОБНОГ МЕСТА  
      И ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉИМА 
 

Члан 40. 
 Изградња гробница, уређених парцела, подизање надгробних споменика и других спомен 
обележја на гробљима врши се у складу са условима прописаним овом одлуком и пројектом гробља. 
 

Члан 41. 
Изградњу гробница и уређених парцела и њихово опремање на гробљима из члана 9. ове одлуке 

искључиво обавља Предузеће. 
Члан 42. 

Сваки гроб мора бити обележен надгробним обележјем.  
На надгробни споменик ставља се натпис (епитаф).  
О одржавању гробних места и надгробних обележја на гробним местима стара се породица, 

сродници умрлог и друга лица. 
Лица из става 3. овог члана могу уређивање и одржавање гробних места поверити предузећу, уз 

накнаду. 
Члан 43. 

На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем надгробних споменика и других 
спомен обележја, као и други радови који не спадају у текуће одржавање у складу са пројектом гробља и 
уклањање надгробних споменика и других спомен обележја, уз претходно одобрење овлашћеног лица 
јавног комуналног предузећа. 

Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници 
регистровани за извођење ових врста радова. 

Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова без 
одобрења из става 1. овог члана. 

Члан 44. 
Радови на текућем одржавању надгробних споменика и других спомен обележја могу се изводити 

без посебног одобрења, уз услов да на ту околност претходно пимено обавесте Предузеће. 
Под текућим одржавањем, у смислу става 1. овог члана, подразумева се замена слике, бојење 

слова, замена дрвених симбола (крст, табла, пирамида и слично). 
 

Члан 45. 
На гробљима која су утврђена за културна добра – споменике културе и спомен гробним местима, 

радови на подизању и одржавању надгробних споменика и других спомен обележја обављају се по 
претходно прибављеној писаној сагласности Покрајинског завода за заштиту споменика културе и 
одобрењу овлашћеног лица Предузећа. 

Члан 46. 
Извођач занатских радова на гробљима дужан је да радове обавља тако да: 

1. овлашћеном лицу јавног комуналног предузећа поднесе нацрт-скицу надгробног споменика, односно 
других спомен обележја и одговарајућу сагласност породице, сродника умрлог и других лица, 
2. радове изводи у радне дане, у време које одреди предузеће, 
3. поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, отклони уочене недостатаке и у датом року радове 
усагласи са нацртом-скицом надгробног споменика, односно других спомен обеллежја, која чини саставни 
део одобрења из члана 42. став 1. ове одлуке и техничким нормативима, 
4. грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) депонује на гробљу само толико времена колико је 
потребно за извођење радова, и да тиме не омета приступ и кретање посетилаца гробља, а у случају 
прекида или завршетка радова дужан је да преостали материјал уклони, и место извођења радова без 
одлагања доведе у првобитно стање у року од 3 дана,   
5. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима користи само саобраћајне     
површине које одреди предузеће, 
6. ако приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и сл. одмах обустави радове и о томе 
без одлагања обавести Предузеће, 
7. ако приликом извођења радова нађе предмете од вредности мора их без одлагања предати Предузећу, 
и 
8. чесме после употребе затвори, с тим да алат не сме прати на чесми. 

Члан 47. 
 Предузеће може да забрани извођење занатских радова на гробљима или појединим деловима 
гробља, у одређено доба дана или одређене дане, односно одређено доба године. 
 Извођачу занатских радова који се не придржава одредаба члана 46.  и одредаба о реду на 
гробљима, Предузеће може забранити рад на гробљима.  
 Ако извођач занатских радова, приликом извођења занатских радова, учини штету дужан је да је 
отклони, у супротном Предузеће ће то учинити на његов трошак. 
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Члан 48. 

 Предузеће је дужно да 24 сата, пружа услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања посмртних 
остатака умрлог. 
 Предузеће преузима посмртне остатке умрлог од привредног друштва, предузетника и другог 
привредног субјекта, ради смештаја у капелу на гробљу, сваког дана од 06,00 до 20,00 часова. 
 

Члан 49. 
 Предузеће је дужно да трајно  води евиденцију гробних места са именима сахрањених и датумом 
сахране и преносу посмртних остатака умрлих и друге евиденције у вези са обављањем погребне 
делатности. 
 Евиденција из става 1. овог члана садржи: презиме и име умрлог, ЈМБГ, дан месец и годину 
рођења, место, општину и републику рођења, очево име и име мајке, број парцеле гробног места, тј. 
ближе одређење гробног места, узрок смрти, датум сахране, број одобрења за покопавање и евентуалне 
примедбе. 
 
V. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  УПРАВЉАЊА  
     ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 50. 
 Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности управљање гробљима и 
сахрањивање обезбеђују се из: 
- прихода буџета општине, 
- прихода од пружања комуналних услуга, 
- наменских средстава других нивоа власти, и 
- других извора, у складу са законом. 
 

Члан 51. 
 За гроб корисник плаћа накнаду за коришћење и одржавање гробља. 
 За гробницу или уређену парцелу закупац плаћа закупнину и накнаду из става 1. овог члана. 
 

Члан 52. 
На одлуку Јавних комуналних предузећа о ценама погребних услуга, сахрањивања, коришћења 

капеле, одржавање и закуп гробног места, куповину гробнице, накнади за извођење надземних 
грађевинских радова на споменику и све друго што се тиче ове комуналне делатности, сагласност даје 
Општинско веће, на начин и у поступку превиђеним Законом о комуналним делатностима и Одлуком о 
обављању комуналних делатности по питању давања сагласности за  све комуналне услуге. 
 
VI. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
     УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 53. 
 Вршиоци комуналне делатности управљање гробљем и сахрањивање су дужни да свој рад и 
пословање организују тако да обављају комуналну делатност у складу Законом, Уредбом и овом одлуком, 
као и да обезбеде одговарајући обим, врсту и квалитет услуга. 

 

Члан 54. 

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15. дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
општинеи Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења. 

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана 
достави надлежном органу Општинске управе извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да 
већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, надлежни орган Општинске 
управе преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака 
наведених у изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу. 

Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси 
акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року 
који не може бити дужи од 90 дана. 

Члан 55. 
 У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и 
сахрањивање услед више силе, или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, 
Предузеће је обавезно да одмах, без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно 
прекида и то: 
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до  
    прекида у обављању комуналне делатности и 
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи. 
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Члан 56. 

 У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и 
сахрањивање, као и у случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима оперативне и 
друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање Предузећа и обављање ове 
комуналне делатности, у складу са законом и одлуком Скупштине општине. 
 
VII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 57. 
 У случајевима из члана 56. ове Одлуке, Предузеће је обавезно да, истовремено са предузимањем 
мера, обавести општински орган управе надлежан за комуналне послове о разлозима поремећаја или 
прекида, као и о предузетим мерама. 
 Када општински орган управе прими обавештење из става 1. овог члана дужан је да без одлагања 
о томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне 
мере неопходне за несметано обављање комуналне делатности. 
 

Члан 58. 
 По пријему обавештења из члана 57. ове одлуке, општински орган управе је дужан да без 
одлагања обавести Општинско веће да би се: 

1. одредио ред првенства и начин обављања комуналне делатности, 
2. наредиле мере за заштиту комуналних и других објеката, уређаја и имовине Предузећа која 

служи за обављање комуналне делатности,  
3. предузеле мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и 
4. утврдили разлози и евентуална одговорност за поремећај, односно прекид у обављању комуналне 

делатности, као и одговорност за накнаду учињене штете. 
 

VIII. МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
Члан 59. 

 На гробљима је забрањено: 
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака који нису у вези са сахрањеним     
лицима на гробљу, 
2. постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, која 
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана, 
3. наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим предметима на     
гробним местима, 
4. оштећење гробова, гробница, уређених парцела и објеката који служе за одржавање и коришћење 
гробља, 
5. нарушавање мира на гробљу, 
6. приступ деци млађој од 10 година без претње одраслог лица, 
7. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба, односно 
гробнице, уколико то није предвиђено нацртом-скицом надгробних споменика, 
8. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без     
одобрења Предузећа, 
9. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других врста засада, 
10. гажење, прљање и скрнављење гробних места, 
11. увођење животиња, 
12. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно одобрење       
Предузећа, 
13. стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и других 
предмета ван за то одређеног места у контејнерима, 
14. фотографисање и снимање у виду заната без одобрења Предузећа, корисника гроба, односно закупца       
уређене парцеле и гробнице, 
15. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу, 
16. извођење радова који нису у складу са пројектом гробља и одобрењем Предузећа, и  
17. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану. 
 
IX. ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ 
 

Члан 60. 
 У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди 
минимум процеса рада и то: 
- преузимање, смештај и чување умрлог, 
- копање гроба, 
- сахрањивање, 
- одржавање гробља, и 
- одржавање реда и  мира на гробљу.  
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X. НАДЗОР 

Члан 61. 
 Надзор над применом ове одлуке, као и над закнитошћу рада Предузећа врши општински орган 
управе надлежан за комуналне послове. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних 
аката, донетих на основу ове одлуке, обавља Одељење за инспекцијске послове, преко комуналног 
инспектора. 
 Комунални инспектор је, поред овлашћења утврђеног у закону, овлашћен и дужан да: 
1. донесе налог о уклањању обележја или других ознака која нису у вези са сахрањеним лицима на 
гробљу, 
2. донесе налог о уклањању натписа и других обележја односно, ознака на гробовима и гробницама 
којима се вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана, 
3. донесе налог о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу услуга из члана 16. став 2. и 3. 
ове одлуке, 
4. предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком. 
 
XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 2 и  9 став 1. ове одлуке, 
2. уређивање и одржавање гробаља и гробних места не обавља у складу са програмом инвестиционог и  
    текућег одржавања гробаља (члан 10), 
3. уређивање и одржавање гробља не изврши у складу са Пројектом гробља (члан 12 став 1.) 
4. по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у установама и ван установа не преузме, превезе и 
смести у месну капелу на гробљу где ће се обавити сахрана (члан 11 став 2.), 
5. по завршетку погребне свечаности не затвори гробно место у складу са чланом 20 став 2. ове одлуке, 
6. запослени који учествују у чину сахрањивања не носе пригодну свечану-радну униформу (чл. 21), 
7. сахрањивање посмртних остатака неидентификованих умрлих не изврши у складу са чланом 22 ове 
одлуке, 
8. не обезбеди  ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 9. ове одлуке (члан 31), 
9. поступи супротно одредбама члана 31 ставови 2. и 3. и члана 38 и 39 ове одлуке, 
10. не обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 43 став 3), 
11. не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања посмртних остатака умрлих у прописано 
време (члан 48), 
12. не води евиденције из чл. 49 ове одлуке, 
13. не прибави сагласност на цене пружања основног вида погребних услуга (члан 52), 
14. не поступи у складу са одредбама члана 53 и 54 ове одлуке, 
15. не предузме потребне мере на отклањању узрока поремећаја или прекида у обављању комуналне       
делатности управљања гробљима и сахрањивање (члан 55 и 56). 
 Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у Предузећу 
за прекршаје из става 1. овог члана.  

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај ако 
поступи супротно члану 2, 11 ставови 2. и 3., члану 38 и 39 ове одлуке.  
       

Члан 63. 
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај извођач 

занатских радова - предузетник ако: 
1. не изводи радове у складу са пројектом гробља и не изводи радове у складу са одобрењем овлашћеног  
    лица Предузећа (члан 43 став 1.), 
2. не прибави одобрење овлашћеног лица Предузећа или не поступи у складу са прибављеним одобрењем   
    (члан 45), 
3. не изводи радове у радне дане, у време које одреди Предузеће (члан 46 тачка 2.), 
4. не поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, не отклони уочене недостатке и у датом року радове 
не усагласи са нацртом-сицом надгробног споменика, односно других спомен обележја, а која чини 
саставни део одобрења и техничким нормативима (члан 46 тачка 3.), 
5. грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) депонује дуже од времена у којем се изводе радови тако 
да смета приступ и кретање посетилаца гробља, а у случају прекида и после завршетка радова не уклони     
материјал и не доведе место извођења радова без одлагања у првобитно стање у року (члан 46 тачка 4.), 
6. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима не користи саобраћајне     
површине које одреди Предузеће (члан 46 тачка 5.), 
7. приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и слично и одмах не обустави радове и о 
томе без одлагања не обавести Предузеће (члан 46 тачка 6.), 
8. приликом извођења радова нађе предмете од вредности и без одлагања их не преда Предузећу (члан 
46 тачка 7.), 
9. чесме после употребе не затвори и ако алат пере на чесми (члан 46 тачка 8.). 
 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. 
овог члана правно лице - извођач занатских радова. 
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 Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. 
овог члана одговорно лице код правног лица - извођача занатских радова.  
 

Члан 64. 
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се Установе за прекршај из 

члана 16. став 1. ове одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Установи новчаном казном од 
25.000,00 динара. 

Члан 65. 
 Новчаном казном у фиксном износу до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице 
или одговорно лице ако: прекрши мере забране и поступи супротно члану 59 став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 ове одлуке. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из 
става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, 
корисник гробног места ако Предузећу не пријави промену адресе у року из члана 24 став 4. ове одлуке. 
 
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 66. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи у Одлука о обављању комуналних делатности 
управљање гробљем и погребне услуге („Сл. лист општине Кула“ бр. 28/13 и 16/18).  
 

Члан 67. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-352-53/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Велибор Милојичић, с. р.  

 
137. 

На основу члана 27.став 11, члана 28.став 2 и члан 49 став 3  Закона о јавној својини ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) и члана 39. став 
1. тачка 6 и 28.  и члана 112. став 2.  Статута општине Кула ("Сл.лист општине Кула" бр. 13/2019) 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком се ближе уређују начин, услови и поступак прибављања, располагања и 

управљања стварима које су у јавној својини општине Кула, као и коришћење, одржавање и управљање 
стварима у јавној својини општине које користе органи општине. 

Овом Одлуком се, у складу са законом: 
- одређују носиоци права коришћења ствари у својини општине, као и њихова овлашћења, 
- одређују корисници ствари у својини општине, као и њихова овлашћења, 
- утврђује надлежни орган општине за припрему и доношење аката у вези са прибављањем, коришћењем, 
управљањем и располагањем стварима у својини општине и одређује се лице надлежно да у име општине 
закључи уговор у вези са истима, 
- прописује надлежност за вођење евиденције ствари у својини општине и евиденције непокретности у 
јавној својини које користе органи општине и 
- прописује надлежност за вршење надзора над применом закона и других прописа који уређују јавну 
својину и над применом ове одлуке. 
 

Члан 2. 
Прибављање ствари,  у смислу ове одлуке, је прибављање својине општине на стварима по 

тржишној вредности ствари, разменом, изградњом и бестеретним правним послом, експропријацијом, у 
пореском, стечајном и другим поступцима регулисаним посебним законом. 



Број 20 - страна 397                        Службени лист општине Кула                                         28. јун 2019. 

 
 Под изградњом објеката, у смислу ове одлуке, не сматра се реконструкција, адаптација, 
санација, инвестиционо или текуће одржавање објеката. 

Право коришћења ствари, у смислу ове одлуке, је право на држање ствари, коришћење исте у 
складу са природом и наменом ствари, давање ствари у закуп и управљање истом. 

Управљање стварима, у смислу ове одлуке, је одржавање, обнављање и унапређивање ствари, 
као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима. 

Располагањем стварима у јавној својини општине, у смислу ове одлуке, је: давање ствари на 
коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине општине на стварима на другог носиоца 
јавне својине, укључујући и размену, отуђење ствари и заснивање хипотеке на непокретностима. 
 

Члан 3. 
 Ствари у јавној својини које користе органи општине за вршење права и дужности су непокретне 
и покретне ствари. 
 Услови, начин коришћења и поступак располагања покретним стварима у јавној својини општине 
Кула регулисан је посебном скупштинском одлуком. 
 

Члан 4. 
Непокретности  у јавној својини и друга имовинска права прибављају се и отуђују, односно 

уступају у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном 
погодбом, под условима утврђеним Законом о јавној својини, Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и  давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда и овом одлуком.  
 

Члан 5. 
Почетна, односно најнижа, односно  највиша накнада која се плаћа за прибављање или уступање 

других имовинских права, утврђује се у односу на висину тржишне вредности предметних или сличних 
имовинских права, изражене у еврима, с тим да се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
Уколико процена тржишне вредности другог имовинског права од стране надлежног пореског 

органа или другог надлежног органа, не би била могућа или би била повезана са несразмерним 
трошковима, процена може бити извршена од стране одговарајућег проценитеља уписаног у регистар 
судских вештака, а у случају да таквог проценитеља нема, процена може бити извршена од другог 
правног или физичког лица које располаже одговарајућим стручним знањима да изврши процену 
вредности другог имовинског права. 
 
II. ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 
 

Члан 6. 
Непокретне ствари се прибављају у  својину општине  полазећи од тржишне вредности 

непокретности у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда.  
Почетна, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у јавну својину 

општине утврђује се у висини тржишне вредности непокретности, изражене у еврима, с тим да се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Почетна цена непокретности из претходног става утврђује се на основу акта надлежног пореског 
органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа којим је извршена процена тржишне 
вредности непокретности. 

Прибављањем непокретних ствари сматра се и размена и изградња објеката. 
Непокретне ствари се могу прибављати у јавну својину општине и бестеретним правним послом 

(наслеђе, поклон,  једнострана изјава воље) експропријацијом, у пореском, стечајном и другим 
поступцима регулисаним посебним законом. 

Изузетно од става 1 овог члана  објекти се могу прибавити у јавну својину општине непосредном 
погодбом, на начин и под условима предвиђеним овом Одлуком. Предлог одлуке о прибављању 
непокретности непосредном погодбом  мора да садржи образложење. 
1.   Поступак прибављања непокретности у јавну својину  
     општине јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда 
 

Члан 7. 
Нацрт Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Кула 

са нацртом текста јавног огласа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 
послове подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке и предлог текста јавног огласа и доставља их 
Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Кула, формира комисију коју чине председник и два члана и њихови заменици и 
објављује оглас о спровођењу поступка  јавног надметања или прикупљања понуда. 
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Члан 8. 

 Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на 
званичном сајту општине Кула, најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања, односно отварања 
понуда. 

Члан 9. 
 Оглас обавезно садржи: 
1. назив купца (општина Кула); 
2. ближе податке о непокретности која се прибавља у јавну својину; 
3. ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину  (рокове плаћања, дан увођења у посед и 
др.); 
4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, односно понуде за 
учествовање у поступку прикупљања писмених понуда, да уз пријаву, односно понуду достави доказ о 
праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину и  која је уписана у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и правима на њима; 
5. обавезу власника непокретности да достави изјаву да на непокретности  која се нуди не постоје права 
трећих лица, да  није оптерећена теретима, да  није под спором нити забраном располагања, да није 
предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје 
друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се 
нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу 
пружи заштиту од евикције и да сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке; 
6. обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да достави доказ да су измирени сви трошкови 
коришћења непокретности која се нуди (утрошена електричнa енергија, комуналије, порез на имовину и 
др); 
7. критеријум за избор најповољнијег понуђача; 
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно 
понуду, у складу са овом одлуком; 
9. адресу за достављање пријаве, односно понуде; 
10. рок за подношење пријаве, односно понуде  
11. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 
12. обавештење да подносиоци неблеговремене и неисправне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у јавном надметањум, односно прикупљању понуда, односно да ће исте бити одбачене. 
 

Члан 10. 
Пријава, односно понуда се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се 

оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде. 
Понуда мора да садржи цену непокретности која се нуди. 
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду прилаже се оригинални извод из 
регистра привредних субјеката за то правно лице, не старији од 30 дана.  

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне 
карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник  уз 
пријаву, односно понуду се прилаже оригинални  извод из регистра надлежног органа или потврда да је 
предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако није поднета на 
прописаном обрасцу, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све 
податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. 
            У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање  
мора бити оверено од стране јавног бележника. 
 

Члан 11. 
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку јавног 

надметања, а непотпуне, односно неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују. 
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је купопродајна цена коју понуђач захтева 
Услови за спровођење поступка јавног надметања, односно разматрања писмених понуда су 

испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда. 
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде, не приступи јавном 

надметању, односно отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде. 
 

Члан 12. 
 Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Кула спроводи Комисија из члана 

7. ове Одлуке, која о току поступка води записник. У року од 8 дана од окончања  поступка,  Комисија 
доставља записник са одговарајућим предлогом за избор најповољнијег понуђача Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове које израђује нацрт одлуке  о избору најповољнијег 
понуђача и доставља га Општинском већу које утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини 
општине. 

Скупштина општине Кула доноси одлуку о  избору најповољнијег понуђача и иста се доставља 
свим учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.  

Одлука Скупштине општине је коначна. 
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Члан 13. 

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Кула закључују  лице које је 
одлуком из члана 12. став 2. ове Одлуке изабрано као најповољнији понуђач и, у име општине Кула,  
председник општине  у року од 30 дана од дана  доношења одлуке. 

Ако лице које је изабрано као најповољнији  понуђач, не приступи закључењу уговора из 
претходног става овог члана, Скупштина општине Кула ће поништити Одлуку из члана 12. став 2. ове 
одлуке. 
 
2.  Поступак прибављања непокретности у јавну својину општине  
     непосредном погодбом 

 
Члан 14. 

 Непокретности се могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од стране 
надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља 
једино могуће решење, а под којим се подразумева: 

1. случај када непокретност која се прибавља у јавну својину општине Кула, по својим 
карактеристикама  једина одговара потребама општине, с тим да предлог одлуке о оваквом располагању 
садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања, односно интереса општине и 
разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 
писмених понуда; 

2. случај када се ради о међусобном располагању између општине Кула и других носилаца права 
јавне својине; 

3. случај прибављања непокретности у јавну својину општине Кула путем размене, ако је та размена 
у интересу општине уз испуњење следећих услова: 

- ако се таквом разменом обезбеђују већи приходи за општину Кула или бољи услови за ефикасно 
вршење њених права и дужности; 

- ако се непокретности размењују по тржишним условима; 
- ако се, у случају кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне 

вредности непокретности која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори доплата разлике у 
новцу, у року од 20 дана од дана закључења уговора. 
 

Члан 15. 
Нацрт Одлуке о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Кула 

непосредном погодбом Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке и доставља га Скупштини општине на доношење. 
Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 

својину општине Кула непосредном погодбом, формира комисију коју чине председник и два члана и 
њихови заменици. 

Комисија, по окончаном поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом, 
доставља Општинском већу које утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини општине ради 
доношења одлуке. 
 

Члан 16. 
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине Кула непосредном погодбом, 

закључују  лице од којег  се прибавља непокретност и за општину Кула,  председник општине,  у року од 
30 дана од дана  доношења одлуке из члана 15. став 4. ове одлуке. 

Ако лице од којег се прибавља непокретност у јавну својину општине Кула не приступи 
закључењу уговора из претходног става овог члана, Скупштина општине Кула ће поништити Одлуку из 
члана 15. став 4. ове одлуке. 
 
 
III. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 17. 
Под располагањем стварима у својини Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се: 

1. Отуђење ствари 
2. Давање ствари на коришћење 
3. Давање ствари у закуп 
4. Пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући 
и размену, 
5. Заснивање хипотеке на непокретностима 
 
1.  Отуђење непокретности из јавне својине општине Кула 
 

Члан 18. 
Непокретне ствари  се отуђују из јавне својине општине Кула полазећи од тржишне вредности 

непокретности, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда. 
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Изузетно од става 1 овог члана, непокретне ствари се могу отуђити из јавне својине општине Кула 

непосредном погодбом на начин и под условима предвиђеним овом Одлуком. 
Почетна, односно најнижа купопродајна цена непокретности које се отуђује из јавне својине 

општине утврђује се у висини тржишне вредности непокретности, изражене у еврима, с тим да се исплата 
врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

Почетна цена непокретности из претходног става утврђује се на основу акта надлежног пореског 
органа, лиценцираног проценитеља или другог надлежног органа којим је извршена процена тржишне 
вредности непокретности. 
 
1.1. Поступак  отуђења непокретности из јавне својине општине  

јавним  надметањем  или прикупљањем писмених понуда 

Члан 19. 
Нацрт Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула са 

нацртом текста јавног огласа  Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке и предлог текста јавног огласа и доставља их 
Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из јавне 
својине, формира комисију коју чине председник и два члана и њихови заменици, и објављује оглас о 
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из 
јавне својине општине Кула.  

Јавни оглас мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије и на званичном сајту општине Кула, најмање 30 дана пре дана одржавања јавног 
надметања, односно отварања понуда. 
 

Члан 20. 
 Оглас из претходног члана ове Одлуке обавезно садржи: 

1. назив продавца (општина Кула); 
2. ближе податке о начину отуђења непокретности која се отуђује из јавне својине (јавно 

надметање или прикупљање писмених понуда); 
3. опис непокретности која се отуђује из јавне својине; 
4. почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине; 
5. рокове плаћања; 
6. критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
7. висину и начин полагања депозита; 
8. рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању , односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 
9. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду; 
10. адресу за достављање пријаве, односно понуде; 
11. место и време увида у документацију у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине  

(акти о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности); 
12. обавештење да заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретност,  која је предмет 

јавне продаје, све до дана одржавања јавне продаје, 
13. рок за подношење пријаве, односно понуде; 
14. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 
15. обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде 

неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда. 
 

Члан 21. 
 Одредбе члана 10 и 11 ове Одлуке сходно се примењују и у поступку отуђења непокретности из 
јавне својине општине Кула. 
 У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се обавезно наводи износ који се нуди за 
предметну непокретност. 
 

Члан 22. 
 Поступак отуђења непокретности из јавне својине општине Кула спроводи комисија из члана 19 
ове Одлуке. 
  

Члан 23. 
 Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се и уколико на оглас пристигне најмање 
једна благовремена и потпуна понуда. 
 Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и 
потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој 
се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати 
купопродајну цену, губи право на повраћај депозита. 
 Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене 
коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. 
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Уколико учесник из става 3 овог члана не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 

предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене. 
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у поступку прикупљања писмених понуда, а 

учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор и не плати купопродајну цену, у 
року утврђеном огласом, губи право на повраћај депозита. 

Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који нису изабрани 
за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року који је утврђен огласом. 
 

Члан 24. 
 О току поступка из члана 23 ове Одлуке, Комисија води записник и по окончаном поступку јавног 
надметања, односно отварања писмених понуда, записник са одговарајућим предлогом доставља 
Општинском већу које утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини општине Кула. 
 Одлуку да се непокретност у јавној својини општине Кула отуђи понуђачу који је понудио 
најповољније услове доноси Скупштина Општине Кула. 
 Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се између лица из 
става 2 овог члана и председника општине у року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 2 овог 
члана  
 Ако лице које је одлуком из става 2 овог члана изабрано као понуђач који је понудио 
најповољније услове, не приступи закључењу уговора из става 3 овог члана, Скупштина општине Кула ће 
поништити одлуку из става 2 овог члана. 
 Лице из става 4 ове овог члана нема право на повраћај депозита. 
 
1.2.     Поступак  отуђења непокретности из јавне својине  
          општине непосредном погодбом 
 

Члан 25. 
 Непокретности у јавној својини општине Кула, могу се отуђити из јавне својине непосредном 
погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у 
конретном случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости 
и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, 
односно прикупљањем писмених понуда. 

Нацрт  Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула 
непосредном погодбом, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке и доставља га Скупштини општине на доношење. 
Скупштина општине доноси Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности у јавну својину 

општине Кула непосредном погодбом, формира комисију коју чине председник и два члана и њихови 
заменици. 

Комисија  по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом 
доставља Општинском већу које утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини општине ради 
доношења одлуке о отуђењу непосредном погодбом. 

 
Члан 26. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула непосредном погодбом, 
закључују  се између лица коме се отуђује непокретност и председника општине, у року од 30 дана од 
дана  доношења одлуке о отуђењу. 

Ако лице коме се отуђује непокретност из јавне својине општине Кула не приступи закључењу 
уговора из претходног става овог члана, Скупштина општине Кула ће поништити одлуку из члана 25 став 4 
ове одлуке. 
 
1.3.       Отуђење непокретности испод тржишне цене, односно 
             без накнаде 

 
Члан 27. 

Изузетно, општина Кула може отуђити непокретност из јавне својине и испод тржишне цене, 
односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што су: 

1. отклањање последица елементарних непогода; 
2. успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама; 
3. други случајеви отуђења непокретности предвиђени посебним законом. 

 
Члан 28. 

Нацрт  Одлуке  за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула испод тржишне цене, 
односно без накнаде, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове подноси 
Општинском већу са образложењем из којег се може утврдити постојање разлога из члана 27 ове одлуке. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке и доставља га Скупштини општине на доношење. 
Одлуку о  отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула испод тржишне цене, односно 

без накнаде, доноси Скупштина општине Кула. 
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Члан 29. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула испод тржишне цене, односно без 
накнаде, закључују  се између лица коме се отуђује непокретност и председник општине,  у року од 30 
дана од дана  доношења одлуке из члана 28 став 3 ове одлуке. 

Ако лице коме се отуђује непокретност из јавне својине општине Кула не приступи закључењу 
уговора  из члана 28 става 3 ове одлуке. 
 

Члан 30. 
Изузетно, у случају када се непокретност не отуђи из јавне својине у спроведеном поступку 

јавног надметања, у складу са чланом 18. ове одлуке, почетна процењена вредност непокретности  може 
се умањити на 80% од почетне процењене вредности утврђене на начин и под условима из члана 18 ове 
одлуке. У случају када се непокретност ни у поновљеном потупку јавног оглашавања са умањеном 
почетном вредношћу не отуђи из јавне својине, почетна процењена вредност непокретности по којој се 
иста отуђује, може се умањити на 60%, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.  

Одлуку о умањењу вредности непокретности из става 1 овог члана доноси скупштина општине, 
под условом да је то од интереса за општину Кула. 
 
2. Давање непокретности у јавној својини општине  

на коришћење 

Члан 31. 
 Носиоци права коришћења ствари у својини општине  могу бити: 
-   месне заједнице, у складу са одлуком Скупштине којом се уређује положај месних заједница 
-   установе и други органи и  организације чији је оснивач општина Кула на основу одлуке Скупштине о 
давању ствари на коришћење 
 Општина може пренети право коришћења на непокретностима на којима има право јавне својине 
лицима из става 1 овог члана, за обављање делатности за које су основане, без накнаде. 

Право коришћења на непокретностима у јавној својини уписује се у јавне књиге о 
непокретностима и правима на њима, на основу одлуке Скупштине општине, а у складу са законом којим 
се уређује упис права на непокретностима. 
  

Члан 32. 
 Носиоци права коришћења из члана 31 став 1 ове одлуке имају право да ствар држе и да је 
користе у складу са природом и наменом тих ствари, да је дају на коришћење другом носиоцу права 
коришћења и да њоме управљају у складу са законом. 
 Давање на коришћење ствари у својини општине врши се по претходно прибављеној сагласности 
скупштине општине. 
 Акт скупштине општине из претходног става овог члана којим се даје сагласност за давање на 
коришћење мора садржати услове под којима се ствар даје на коришћење другом носиоцу права 
коришћења. 

Уговор о давању на коришћење  закључен без сагласности  скупштине општине ништав је. 
 

Члан 33. 
 Одлуку о давању на коришћење непокретности правним лицима из члана 31 ове одлуке доноси  
председник општине.  

Одлука о давању на коришћење непокретности садржи: 
- назив корисника (матични број, ПИБ, седиште) 

- претежну делатност корисника 

- временски период давања на коришћење 

- да ли се непокретност даје са накнадом или без накнаде 

- лице овлашћено за закључивање уговора о преносу права коришћења  

- друге податке неопходне за закључивање уговора. 

 Уговор о преносу права коришћења, након донете одлуке из става 1 овог члана закључује 

председник општине. 

 

2.1. Одузимање права коришћења  
 

Члан 34. 
 Председник општине може одлучити да се непокретност у јавној својини општине, на којој 
постоји уписано право коришћења из члана 31 ове одлуке, која није у функцији остваривања 
надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој непокретности, ако се не користи 
дужи временски период,  или се непокретност користи супротно закону, другом пропису или природи и 
намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења. 

Председник општине може одлучити да се непокретност у јавној својини општине, на којој 
постоји право коришћења из члана 31 ове одлуке, одузме од носиоца права коришћења и у случајевима 
који нису наведени у ставу 1 овог члана, под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди 
коришћење друге одговарајуће непокретности.  
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Председник општине може одлучити да се непокретност у јавној својини општине, чији је 

корисник субјекат из члана 35 ове одлуке, а која није у функцији остваривања надлежности, односно 
делатности корисника на тој непокретности, ако се не користи дужи временски  период, или се користи 
супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, као и субјекат који не може бити 
корисник, односно носилац права коришћења по одредбама ове одлуке, одузме од тих корисника ради 
давања непокретности на коришћење органима, установама и јавним агенцијама чији је оснивач општина. 

Одредбе става 1 и 3 овог члана се не примењују код одузимања својине, односно права  
коришћења на непокретностима у јавној својини општине Кула, када је одузимање ових права уређено 
посебним законом.  
 Право коришћења на непокретности у јавној својини општине  из члана 31 ове одлуке, престаје и 
у случају њеног отуђења из јавне својине, на основу Одлуке Скупштине општине Кула, независно од воље 
носиоца права коришћења на тој непокретности, у случају престанка носиоца права коришћења, као и у 
другим случајевима утврђеним законом. 
 
2.2. Корисници ствари у својини општине 
 

Члан 35. 
Корисници ствари у својини општине су органи и организације општине 
Органи општине су скупштина општине, општинско веће, председник општине и општинска 

управа. 
Органи и организације општине користе непокретне и покретне ствари у својини општине које су 

намењене извршавању права и дужности општине и које су прибављене за потребе тих органа или су им 
дате на коришћење.  

 
Корисници ствари у својини општине могу бити и јавна предузећа и друштва капитала чији је 

оснивач општина 
Корисницима ствари у својини општине из  става 1 и 4 ове одлуке, ствари се дају на коришћење 

закључком председника општине. 
Ствари у својини општине не могу бити пренете у својину корисника. 
Корисници ствари у својини општине не могу ствари давати у закуп. 

 На основу закључка председника општине  закључује се уговор између општине и корисника 
ствари, а којим уговором се регулише начин коришћења и управљања стварима. 
 

Члан 36. 
 Органи и организације општине, носиоци права коришћења из чл.31 и 35. ове одлуке управљају 
покретним и непокретним стварима у јавној својини које користе.  

Управљање стварима у јавној својини у смислу претходног става овог члана представља њихово 
одржавање, обнављање и унапређивање.  
 

Члан 37. 
Органи општине су дужни да ствари у својини Општине користе на начин којим се обезбеђује 

ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување тих ствари.  
Функционер који руководи органом општине се стара о законитости и одговоран је за законито 

коришћење и управљање стварима у јавној својини које користи орган. 
Запослени у органима општине су одговорни за савесно и наменско коришћење ствари у својини 

општине које користе у обављању послова. 
Члан 38. 

 Под непокретним стварима, у смислу ове одлуке, подразумевају се службене зграде и пословне 
просторије, стамбене зграде и станови, гараже и гаражна места. 

Службене зграде и пословне просторије, у смислу ове одлуке су: зграде, делови зграда и 
просторије изграђене, купљене и на други начин прибављене од стране општине. 

Службене зграде и пословне просторије за рад органа општине утврђује и распоређује Општинско 
веће општине. 
 Стамбеним зградама, у смислу ове одлуке, сматрају се стамбене зграде, станови, гараже и 
пословни простор у стамбеним зградама, које су изградњом, куповином или по другом основу 
прибављени у својину општине за потребе органа Општине. 
 

Члан 39. 
Услови и начин давања ствари у јавној својини у закуп, као и  услови, начин коришћења и поступак 

располагања покретним стварима у јавној својини општине Кула  уређују се  посебним скупштинским 
одлукама.  
 
3. ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ  НА  ДРУГОГ  НОСИОЦА  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
         (СА НАКНАДОМ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ) УКЉУЧУЈУЋИ  И  РАЗМЕНУ 
 

Члан 40. 
Општина може пренети право јавне својине на друге носиоце јавне својине са накнадом или без 

накнаде, укључујући и размену. 
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 Нацрт Одлуке о преносу права јавне својине општине Кула на другог носиоца јавне својине из 
претходног става припрема Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове и 
доставља га Општинском већу. 

У случају преноса права јавне својине на непокретности између општине Кула и других носилаца 
јавне својине, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим да 
такво располагање мора бити посебно образложено. 
 Општинско веће утврђује предлог Одлуке и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Одлуку о  отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула испод тржишне цене, односно 
без накнаде, доноси Скупштина општине Кула. 

 
Члан 41. 

 На основу одлуке из претходног члана ове одлуке закључује се уговор о преносу права јавне 
својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену. 

Нацрт уговора из претходног става овог члана израђује Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. 

Уговор о преносу права јавне својине, са накнадом или без накнаде,  закључује, у име општине, 
председник општине.  
 
4. ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 42. 
 Општина Кула може засновати хипотеку на непокретностима у јавној својини општине у складу са 
законом и прописима којима се уређује хипотека. 

Нацрт одлуке о заснивању хипотеке на непокретности у јавној својини општине израђује  
Одељење за  финансије и привреду. 
 Одлуку о заснивању хипотеке на непокретности у јавној својини општине доноси Скупштина 
општине. 
 
IV.   ПРИБАВЉАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА КАО И УСТУПАЊЕ  
       ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА 
 

Члан 43. 
 Друга имовинска права, у смислу ове одлуке, јесу: право на патент, право на лиценцу, модел, 
узорак и жиг, право коришћења техничке документације и друга имовинска права утврђена законом. 

О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима општина има 
одговарајућа права одлучује надлежни орган, сходном применом одредби ове одлуке које се односе на 
прибављање и располагање непокретним стварима у јавној својини општине. 

Прибављање и располагање другим имовинским правима у вези са којима општина има 
одговарајућа права, врши се у складу са законом и  Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) 

 
V.   НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И ПРИПРЕМУ АКАТА 

 
Члан 44. 

Скупштина општине је надлежна да за непокретне ствари доноси одлуке о: 
1. Прибављању непокретности у јавну својину општине 
2. Размена непокретности у јавној својини  
3. Отуђење непокретности из јавне својине општине 
4. Преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине ( са накнадом или без накнаде) 

укључујући и размену 
 

Члан 45. 
Председник општине је надлежан да за непокретне ствари оноси одлуке о: 
1. Давању непокретности у јавној својини на коришћење 
2. Давању непокретности у јавној својини у закуп. 

 
Члан 46. 

Уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини општине из члана 44 и 
45. ове одлуке  закључује председник општине. 

Ништав је акт о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине који је донео 
ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта. 

 
Члан 47. 

Припрему аката и уговора из члана 44, 45 и 46 ове одлуке врши Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове.  
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VI.  ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 48. 
 Уговори о прибављању, отуђењу  и размени непокретности у јавној својини општине Кула, као и 
уговори о преносу права јавне својине на непокретностима са јавне својине општине на друге носиоце 
права јавне својине закључују се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва 
Кула. 
 Општинско правобранилаштво је дужно да мишљење из става 1 овог члана да у року од 30 дана 
од дана пријема захтева за давање мишљења. 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове jе дужно да један 
примерак  закључених Уговора из става 1 овог члана достави Општинском правобранилаштву Кула, а 
један Одељењу за финансије  и привреду као надлежном органу, ради увођења у евиденцију 
непокретности у јавној својини општине Кула, сагласно одредбама Закона, у року од 15 дана од дана 
закључења уговора. 

Општинско правобранилаштво је дужно да поднесе тужбу за поништење уговора из става 1 овог 
члана који је закључен супротно прописима, као и случају ако уговорена накнада одступа од прописане 
накнаде или од накнаде која се могла остварити у време закључења уговора.  

Тужба се подноси у законом утврђеном року, а ако тај рок није утврђен законом, у року од једне 
године од дана закључења уговора. 

 
 

VII.   НАДЛЕЖНОСТ ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ  
         У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 49. 
Одељење за финансије и привреду води евиденцију, у складу са законом, о стању, вредности и 

кретању средстава у својини општине  које користе органи, организације и установе општине. 
 О непокретности у јавној својини које користе органи Општине, Одељење за финансије и 
привреду у складу са уредбом Владе Републике Србије, води посебну евиденцију. 

Јединствену евиденцију непокретности у својини општине, у складу са Уредбом Владе Републике 
Србије, води одељење за финансије и привреду. 

 
 
VIII.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 50. 
 Поступак и начин отуђења и давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Кула регулисан је  Одлуком о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског 
земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи. 
                                                                              

Члан 51. 
 На све што није прописано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) и 
других прописа којима је регулисана ова област. 
 

Члан 52. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Кула ("Службени лист општине Кула", бр.21/2015). 
 

Члан 53. 
 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула.“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-463-75/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Велибор Милојичић, с. р. 
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138. 

 
На основу члана 27. став 10 и 11 и члана 49. став 3 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 20. став 1 тачка 13. и члана 32. став 1 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – 
други закон и 47/2018), члана 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима  јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“ бр. 16/18), члана 39. став 1 тачкe 6. и 20., и члана 112. став 2 Статута општине Кула  („Сл. 
лист општине Кула“  бр. 13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 27. јуна 2019. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ 

ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КУЛА 
      
             I. Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови, начин коришћења и поступак располагања покретним 

стварима у  
јавној својини општине Кула, орган надлежан за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној 
својини (у даљем тексту: јавна својина општине), као и вршење надзора над примењивањем одредаба ове 
Одлуке у складу са Законом о јавној својини и подзаконским акатима којима се уређује јавна својина (у 
делу материје о покретним стварима) и лице надлежно за закључивање уговора о располагању покретним 
стварима из јавне својине општине. 
 

Члан 2. 
Под покретним стварима у јавној својини, у смислу ове одлуке, сматрају се превозна средства, 

предмети историјско-документарне, културне и уметничке вредности, средства опреме, потрошни 
материјал и покретне ствари за посебне намене.  

Покретне ствари, у смислу става 1 овог члана, су и новац и хартије од вредности, који се уређују 
посебним законом.  
 

Члан 3. 
Превозна средства јесу моторна возила - путнички аутомобили који служе за потребе органа 

општине и запосленoг особља, а која се користе за обављање њихових службених потреба и у складу са 
њиховом наменом.  

Начин коришћења превозних средстава у јавној својини општине уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине, као надлежног органа одређеног Статутом општине Кула.  
 

Члан 4. 
Опремом и потрошним материјалом, у смислу ове одлуке, сматрају се информатичка и друга 

опрема, односно рачунарски системи, биротехничка опрема, средства везе, канцеларијски намештај, 
остала опрема и други предмети потребни за рад у циљу извршавања права и дужности органа општине.  
 

Члан 5. 
Предмети историјско-документарне, културне и уметничке вредности, у смислу ове одлуке, јесу 

писани и други историјски документи, скулптуре, слике, предмети од племенитих метала, предмети 
ликовне и примењене уметности, као и сви други предмети и дела од историјско-документарног, 
културног и уметничког значаја у јавној својини општне Кула.  

Предмети из става 1 овог члана могу се, на захтев музеја и других културних институција, дати на 
коришћење ради излагања.  

О давању предмета из става 1 овог члана закључује се уговор у писменом облику, којим се 
посебно уређују питања осигурања, превоза, чувања, заштите и враћања тих предмета. 
   II. Располагање покретним стварима у јавној својини општине 
                                                        

Члан 6. 
Располагање покретним стварима у јавној својини општине, врши се у складу са одредбама 

Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 
108/16, 113/17 и 95/18), и по поступцима уређеним: 

1. Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се 
покретне ствари  из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Сл. гласник РС“ бр. 
53/12) и 

2. Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у  јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима  јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“ бр. 16/18). 
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Члан  7. 
Располагањем покретним стварима у јавној својини сматра се отуђење, давање ствари у закуп, 

давање ствари на коришћење директним и индиректним корисницима буџета општине, јавним 
предузећима и установама чији је оснивач општина, у сврху обављања њихове делатности, давање ствари 
на коришћење другом носиоцу јавне својине (са накнадом или без накнаде), пренос права јавне својине 
на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), улагање у капитал, залагање покретне 
ствари и одлучивање о расходовању покретних ствари.  
 

Члан 8. 
  О располагању покретним стварима у јавној својини општине, одлучује Председник општине, као 
надлежни орган одређен Статутом општине  Кула.  
 

Члан 9. 
Прибављање покретних ствари у јавну својину општине врши се на начин прописан законом којим 

се уређују јавне набавке.  
 

1. Отуђење покретних ствари 
 

Члан 10. 
  На поступак отуђења покретних ствари у јавној својини сходно се примењују одговарајуће 
одредбе Закона о јавној својини којима се регулише поступак отуђења непокретности из јавне својине. 

Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу у поступку јавног оглашавања, односно  
прикупљањем писаних понуда на начин којим се обезбеђује интерес општине. 

 Изузетно покретне ствари могу се отуђити из јавне својине општине непосредном погодбом, у 
складу са Уредбом којом се уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини, услови прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда, односно на начин 
којим се у потпуности обезбеђује интерес општине. 

У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна цена покретних ствари, из става 2. овог  
члана, не може бити мања од најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног оглашавања, 
односно прикупљања писмених понуда. 

Изузетно од става 4. овог члана, отуђење покретних ствари из јавне својине општине може се 
вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као 
што је отклањање последица елементарних непогода, успостављање добрих односа са другим државама, 
односно међународним организацијама и у другим случајевима предвиђених посебним законом и 
уредбама Владе. 

Предлог акта, односно акт о отуђењу покретних ствари из јавне својине мора да садржи детаљно 
образложење из кога се може утврдити постојање разлога и околности из претходног става.  

Процену вредности покретних ствари у поступку јавног надметања, односно прикупљања 
писмених понуда, врши порески или други надлежни орган, лиценцирани проценитељ, односно вештак, 
ако законом није друкчије одређено. 

Члан 11. 

У поступку отуђења покретних ствари у јавној својини сходно се примењују одредбе Закона о 
јавној својини (у делу предвиђеном за отуђење непокретности) по питању умањења почетне процењене 
вредности, за случај да се покретне ствари не отуђе из јавне својине у спроведеном поступку јавног 
оглашавања.  

Када се покретне ствари не отуђе из јавне својине у спроведеном поступку јавног оглашавања  
према почетној процењеној вредности, њихова вредност се може умањити на 80% од почетне процењене 
вредности утврђене на начин прописан законом.  

Ако се ни у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном почетном вредношћу не 
изврши отуђење покретне ствари из јавне својине, њена почетна процењена вредност, може се умањити 
на 60%, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем. 

Акт  (закључак) о умањењу вредности покретне ствари из става 2 овог члана доноси Председник  
општине после сваког појединачног случаја неуспелог оглашавања, под условом да је то од интереса за 
општину, што мора бити детаљно образложено.  
 

Члан 12. 
       Акт (закључак) о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине општине, у 
поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда, на основу образложене иницијативе 
доноси Председник општине Кула. 

Председник општине, поред доношења закључка о покретању поступка из става 1. овог члана, 
образује и именује Комисију за отуђење покретних ствари из јавне својине општине. 
         Комисија из претходног става има председника, два члана и њихове заменике и именује се на 
период од 4 године. Председник Комисије се обавезно именује  из  редова запослених у Одељењу за 
управу и опште послове. 

Решењем о образовању и именовању Комисије уређују се послови и задаци Комисије. 
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Члан 13. 

Предлог акта о покретању поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине општине 
израђује Одељење за управу и опште послове и доставља га Председнику општине. 
 У складу са донетим актом о отуђењу покретних ствари из јавне својине Комисија сачињава текст 
огласа са свим потребним елементима и пратећим актима за јавно надметање или прикупљање писмених 
понуда, са изнетим разлозима у огласу за оваквим видом располагања, процењену вредност покретне 
ствари дату од стране пореског или другог надлежног органа или лиценцираног проценитеља, односно 
вештака, ако законом није другачије одређено и друге потребне податке.  
 

Члан 14. 
Ако су у питању покретне ствари веће вредности, као што су службени аутомобили, 

информатичка и друга опрема, почетна вредност ових покретних ствари утврђује се на основу процене 
Пореске управе  или лиценцираног проценитеља. 

Ако се ради о опреми мале вредности - потрошном материјалу или канцеларијском намештају, 
почетна вредност се утврђује у висини процењене вредности од стране стручних радника Одељења за 
финансије и привреду или лиценцираног проценитеља. 

У случају да је књиговодствена вредност покретне ствари далеко мања од званичне купопродајне 
цене на тржишту, процењена вредност се одређује према врсти покретне ствари, годинама старости, 
очуваности, физичким, техничким, употребним и другим својставима покретне ствари.  
 

Члан 15. 
Оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда објављује се на огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних заједница 
по насељеним местима општине Кула, као и у електронском облику путем интернета.  

Када су у питању покретне ствари веће вредности, као што су службени аутомобили, 
информатичка и друга опрема, оглас се мора објавити и у једном дневном листу.  
 

Члан 16. 
Оглас о отуђењу покретних ствари из јавне својине садржи:  

− назив и адресу органа који отуђује покретне ствари из јавне својине и објављује оглас,  
− податке о покретним стварима са њиховим специфичностима, 
− почетну процењену цену по којој се покретне ствари отуђују из јавне својине,  
− ближе податке о начину отуђења (јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда),  
− време и место за разгледање покретне ствари,  
− висину депозита и начин на који се уплаћује,  
− време и место одржавања јавног надметања, односно отварања понуда,  
− рок за подношење пријаве на оглас, односно понуде,  
− садржину пријаве за учешће у јавном надметању, односно понуде у поступку прикупљања понуда, 
као и исправе које је потребно доставити уз њих,  
− обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве или понуде неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда,  
− друге потребне податке за спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања понуда.  
 

Члан 17. 
Ако се отуђење врши путем јавног надметања, оно ће се одржати најкасније у року од 15 дана од 

дана објављивања огласа о јавном надметању.  
Ако се отуђење врши путем прикупљања писмених понуда, рок за достављање пријава износи 15 

дана од дана објављивања огласа.  
Члан 18. 

У поступку јавног надметања, Комисија из члана 12. ове Одлуке утврђује висину депозита, који се 
може одредити највише до ¼ почетног износа процењене купопродајне цене, у зависности од врсте 
покретне ствари која је оглашена за јавно надметање.  
 

Члан 19. 
У поступку отуђења покретне ствари, било да је у питању јавно надметање или прикупљање 

писмених понуда, могу да учествују физичка и правна лица, као и предузетници, која доставе  уредну 
писану пријаву са понудом у остављеном року. 

Уредна пријава треба да садржи:  
− податке о подносиоцу пријаве:  
а) за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте;  
б) за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични 
број,  
    копију решења о додељеном  ПИБ-у, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;  
в) за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног 
органа,  
    копију решења о дедељеном ПИБ-у и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,  
− пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,  
− доказ о уплати депозита.  
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Члан 20. 

Комисија води записник о току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда и 
по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.  

Записник о раду Комисије садржи: датум седнице, имена присутних чланова Комисије, податке о 
учесницима у поступку отуђења, податке о покретним стварима по врсти и специфичним обележјима, 
уплаћеном депозиту, току поступка, податке о начину гласања и одлучивања, као и предлог одлуке о 
избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку.  

Примедбе присутних учесника у поступку отуђења, на рад Комисије, такође се уносе у записник. 
 

Члан 21. 
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача у току поступка је висина понуђене 

купопродајне цене за покретну ствар у јавној својини.  
 

Члан 22. 
Учесник који је понудио највиши износ купопродајне цене  потписује изјаву којом се обавезује да 

ће уплату извршити најкасније у року од 48 сати од одржаног јавног надметања, у ком року се мора 
сачинити уговор о отуђењу покретне ствари.  

Ако учесник из става 1 овог члана у предвиђеном року не уплати износ купопродајне цене из 
потписане изјаве, губи право на стицање статуса купца, као и уплаћени депозит.  

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из става 1 овог члана, у записнику се 
констатује да поступак јавног надметања није успео, о чему се доставља извештај Председнику општине 
који доноси одлуку о поновном расписивању огласа за отуђење покретне ствари.  

Учеснику који је у свему испунио услове из става 1 овог члана уплаћени депозит се урачунава у 
укупан износ постигнуте купопродајне цене на јавном надметању.  

Осталим учесницима на јавном надметању се враћа уплаћени депозит.  
 

Члан 23. 
На захтев учесника јавног надметања, председник Комисије одмах уручује фотокопију записника 

о спроведеном поступку јавног надметања.  
 

Члан 24. 
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда спровешће се и у случају да 

пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава за јавно надметање, односно понуда на 
расписани оглас.  

У том случају, Комисија предлаже да се подносилац пријаве региструје и прогласи купцем под 
условом да је прихватио почетни износ купопродајне цене по којој се покретна ствар отуђује.  

У случају да подносилац пријаве не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање 
депозита.  
       

Члан 25. 
         Комисија доставља Одељењу за управу и опште послове записник о свом раду са образложеним 
предлогом за отуђење покретних ствари из јавне својине општине. 
           Одељење за управу и опште послове доставља Председнику општине предлог акта (закључка) о 
отуђењу покретних ствари из јавне својине општине ради доношења и текст уговора о отуђењу покретних 
ствари из јавне својине општине. 

Закључак Председника општине  о отуђењу покретних ствари из јавне својине је коначан.  
 

Члан 26. 
На поступак отуђења покретне ствари путем прикупљања писмених понуда сходно се примењују 

одредбе ове одлуке којима се уређује поступак отуђења путем јавног надметања.  
У поступку прикупљања писмених понуда заинтересовани понуђач у понуди наводи износ који се 

нуди за покретну ствар, прилаже потребну документацију и у затвореној коверти врши предају писарници 
Општинске управе.  

Затворене коверте са понудама по објављеном огласу и са Евиденцијом пријављених понуђача 
достављају се Комисији из члана 12. ове одлуке првог радног дана након истека рока наведеног у  огласу.  

Неблаговремене и неуредне понуде неће се разматрати.  
Понуде се сматрају неблаговременим ако су поднете по истеку рока одређеног у огласу.  
Неуредном ће се сматрати пријава, односно понуда која није достављена на начин прописаним 

огласом и не садржи све податке који се огласом траже.  
 

2. Закључивање уговора 
 

Члан 27. 
Уговор о отуђењу покретне ствари из јавне својине са најповољнијим учесником јавног 

надметања, односно најповољнијим понуђачем, у име општине Кула закључује председник општине.  
Када су у питању ствари веће вредности, као што су службени аутомобили, биротехничка и друга 

опрема, уговор о отуђењу ствари из јавне својине се оверава код јавног бележника. 
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Члан 28. 

Уговор из претходног члана ове одлуке садржи податке о покретној ствари (врсту, количину, 
инвентарски број), специфична обележја из саобраћајне дозволе - ако је у питању путнички аутомобил, 
износ купопродајне цене, рок и начин плаћања, ознаку да се покретна ствар купује у виђеном стању, те да 
продавац не одговара за материјалне и техничке недостатке ствари, као и права и обавезе уговорних 
страна у зависности од предмета уговора.  

Примерак уговора се обавезно доставља Одељењу за финансије и привреду ради брисања из 
евиденције покретних ствари из јавне својине и ради праћења уплате купопродајне цене.  
 

Члан 29. 
Покретне ствари које су биле предмет отуђења предају се у посед купцу након уплате 

купопродајне цене на начин предвиђен у члану 22. ове одлуке.  
Приликом примопредаје покретне ствари, са купцем се сачињава записник у који се уносе подаци 

о предаји у посед покретне ствари у виђеном стању.  
 

Члан 30. 
Одредбе ове одлуке сходно се примењују и када су у питању средства која се расходују, 

инвентар и остали потрошни материјал мање вредности.  
Спецификацију ових покретних ствари, њихову књиговодствену вредност и предлог за 

расходовање неупотребљивих ствари које имају веће недостатке, утврђује Одељење за финансије и 
привреду према прописима из своје области.  

  У зависности од врсте и намене покретних ствари, Председник општине може одлучити на 
предлог Одељења за финансије и привреду да се расходују покретне ствари у јавној својини 
општине које није било могуће отуђити на начин прописан овом одлуком.  
 

Члан 31. 
Комисију за попис, процену и продају покретних ствари и инвентара који се расходује из члана 

30. став 1. ове одлуке именује начелник Општинске управе, коме се подноси извештај о спроведеном 
поступку отуђења ове врсте покретних ствари у року од 3 дана.   
 

3. Давање покретних ствари у закуп  
                        
                                                        Члан 32. 

На давање у закуп покретних ствари у јавној својини општине сходно се примењују одредбе 
Закона о јавној својини и подзаконских аката (које се односе на давање у закуп непокретности)  као и ове 
одлуке. 

Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине 
коју утврђује надлежни порески орган, лиценцирани проценитељ, односно вештак. 

 
4.   Давање покретних ствари на коришћење 

 
Члан 33. 

Покретне ствари у јавној својини општине, могу се дати на коришћење, управљање и одржавање 
на одређено или неодређено време, директним и индиректним корисницима буџета општине, јавним 
предузећима и установама чији је оснивач општина Кула искључиво у сврху обављања њихове 
делатности, под условом да оне нису неопходне за обављање послова из надлежности органа општине, 
што се мора детаљно образложити. 
            Акт (закључак) о давању покретних ствари у јавној својини општине на коришћење доноси 
Председник општине. 
            Предлог акта из става 2. овог члана и текст уговора о давању покретних ствари у јавној својини 
општине на коришћење израђује Одељење за управу и опште послове  и доставља га Председнику 
општине. 
             Уговор из става 3. овог члана закључује Председник општине или лице које он овласти. 
             Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.                                                                
       

5.  Пренос права јавне својине општине на покретним стварима на другог носиоца јавне 
својине, укључујући и размену 
 

Члан 34. 
              Покретне ствари у јавној својини општине могу се пренети на другог носиоца јавне својине, са 
накнадом или без накнаде, укључујући и размену, у складу са Законом. 
              Акт (одлука) о преносу права јавне својине општине на покретним стварима на другог носиоца 
јавне својине, укључујући и размену, доноси Скупштина општине, као надлежни орган одређен Статутом 
општине.  
   Предлог Акта из става 2. овог члана и текст уговора о преносу права јавне својине општине на 
покретним стварима на другог носиоца јавне својине, сачињава Одељење за управу и опште послове. 

 Уговор из става 3. овог члана закључује Председник општине или лице које он овласти. 
             Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.  



Број 20 - страна 411                        Службени лист општине Кула                                         28. јун 2019. 

 
  

6.   Улагање покретних ствари у капитал и давање у залогу 
 

Члан 35. 
      Покретне ствари у јавној својини општине могу се улагати у капитал јавног комуналног предузећа 
или друштва капитала чији је оснивач општина Кула и залагати у складу са законом. 
           Акт (одлука) о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних ствари у јавној својини 
општине, доноси Скупштина општине, као надлежни орган одређен Статутом општине.  
      Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о улагању покретних ствари у капитал 
јавног комуналног предузећа или друштва капитала, односно залагању покретних ствари у јавној својини 
општине, сачињава Одељење за управу и опште послове. 
      Уговором из става 3. овог члана ближе се уређују међусобни односи а закључује га Председник 
општине или лице које он овласти. 
              

 III.  Давање и примање поклона  
Члан 36. 

Представници општине могу давати протоколарне пригодне поклоне домаћим и страним лицима, 
као и покретне ствари мање вредности, којима се на прикладан начин презентује општина Кула.  
 

Члан 37. 
Поклони које представници општине добију у вршењу послова представљања општине у 

међународној сарадњи постају јавна својина општине.  
Изузетно од става 1. овог члана представници општине могу стећи својину на пригодном поклону 

мање вредности, који се даје за успомену или у знак међународне сарадње или солидарности.  
Под пригодним поклоном мање вредности, у смислу ове Одлуке, подразумева се поклон чија 

вредност не прелази износ утврђен законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 
јавних функција.  
 

Члан 38. 
О чувању поклона из члана 37. став 1. ове одлуке стара се кабинет председника општине, а о 

њиховом коришћењу одлучује Председник општине, у складу са подзаконским прописом.  
 

IV.  Прибављање и располагање другим имовинским правима у вези са којима општина  
      има одговарајућа права  

 
Члан 39. 

Располагањем другим имовинским правима јединице локалне самоуправе, сматра се уступање 
права искоришћавања других имовинских права према садржини одређеној општим прописима који 
регулишу одговарајућа друга имовинска права. 

Прибављање и располагање другим имовинским правима у вези са којима општина има 
одговарајућа права, у смислу ове одлуке, врши се у складу са Законом о јавној својини и по поступцима 
ближе уређеним подзаконским прописима којима се уређују услови и поступци прибављања и отуђења 
непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини.  

О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима општина има 
одговарајућа права одлучује надлежни орган одређен Статутом општине, сходном применом одредби 
одлуке које се односе на располагање непокретним стварима у јавној својини општине. 

 
V. Коришћење и управљање стварима 

 

Члан 40. 
  Носиоци права коришћења и корисници управљају стварима у јавној својини општине које 
користе. 

Управљање стварима у јавној својини, у смислу става 1. овог члана, јесте њихово одржавање, 
обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако за 
одређени случај права коришћења, односно коришћења, законом, подзаконским актом или овом одлуком 
није нешто друго прописано.  

Одељење за управу и опште послове управља стварима у јавној својини општине које користе 
органи општине у складу са одлуком којом су прописане надлежности Општинске управе. 

У случају престанка права коришћења носиоца права коришћења на ствари у јавној својини 
општине, Одељење за управу и опште послове преузима управљање тим стварима. 

У случају престанка постојања правног лица чији је оснивач општина и преласка права својине на 
стварима на општину, Одељење за управу и опште послове преузима државину на стварима, док орган  
управе надлежан за финансије и привреду уноси преузете ствари у евиденцију коју води, по основу 
записника о преузимању и примопредаји покретних ствари, инвентара и опреме. 
 

Члан 41. 
Носиоци права коришћења ствари у својини општине могу бити:  

1)  месне заједнице, у складу са одлуком Општине којим се уређује положај месних заједница, и  
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2)  установе, јавне агенције и друге организације чији оснивач је Општина, уколико им се право 
коришћења на ствари пренесе. 

Корисници ствари у својини општине су органи и организације Општине, који користе покретне 
ствари у својини општине намењене извршавању њихових права и дужности, које су прибављене за 
потребе тих органа или су им дате на коришћење.  

Корисници ствари у својини општине могу бити и:  
1)  органи и организације Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије, на основу одлуке о давању    
     ствари на  коришћење или у закуп,  
2)  јавна предузећа и друштва капитала чији оснивач је Општина, уколико им се право коришћења на 
ствари уговором пренесе, а на основу одлуке Скупштине општине и  
3)  остала правна лица, на основу концесије или по другом основу предвиђеним законом.  
 

Члан 42. 
            Ствари у јавној својини које нису неопходне за вршење послова из делокруга органа општине могу 
се дати на коришћење другом кориснику чији је оснивач општина или другом органу другог носиоца права 
јавне својине на одређено или неодређено време, дати у закуп другом правном или физичком лицу, 
заменити за другу ствар или отуђити. 
 

VI. Начин коришћења, одржавања и управљања стварима  
 

Члан 43. 
Органи Општине дужни су да ствари у својини Општине користе на начин којим се обезбеђује 

ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување тих ствари. 
Органи општине управљају покретним стварима у јавној својини које користе, односно одржавају 

их обнављају и унапређују, и извршавају законске и друге обавезе у вези са тим стварима. 
Функционер који руководи органом Општине, односно друго лице овлашћено одлуком Општине, 

стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање стварима у јавној својини које 
користи орган.  

Запослени у органима Општине одговорни су за савесно и наменско коришћење ствари у својини 
Општине које користе у обављању послова.  
 

VII. Вођење евиденције о стварима у јавној својини општине  
 

Члан 44. 
Евиденцију покретних ствари са правом јавне својине општине води Одељење за финансије и 

привреду, које прати стање, књиговодствену вредност и кретање средстава у јавној својини које користе 
органи и организације општине.  

Евиденција покретних ствари обухвата: 
− податке о кориснику (назив, седиште, адресу и делатност) 
− податке о покретној ствари (врста, инвентарски број, начин стицања, број и датум рачуна о набавци - 
продаји, број и датум одлуке о расходовању - отпису и књиводоствена ревалоризована вредност) 
− вођење збирне евиденције покретних ствари.  
 

Члан 45. 
Jединствена евиденција ствари у јавној својини општине из претходног члана које користе сви 

директни корисници буџета општине води се при органу управе надлежном за финансије и привреду.  
 

VIII. Вршење надзора  
 

Члан 46. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке, врши службено лице задужено за буџетску 

инспекцију општине и службено лице задужено за интерну ревизију корисника буџетских средстава 
општине Кула.  

У вршењу надзора службена лица из става 1. овог члана имају право непосредног увида у 
евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 
својини.  

Органи и други корисници средстава у јавној својини општине код којих се врши надзор дужни су 
да службеним лицима из става 1. овог члана омогуће увид у евиденцију и документацију о прибављању, 
коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине, као и да им дају потребна 
објашњења и пруже помоћ у вршењу надзора.  
 

IX. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 47. 

Одредбе ове одлуке у погледу начина коришћења и располагања покретним стварима у јавној 
својини (сем отуђења) обавезни су да примењују сва јавна комунална предузећа, месне заједнице, 
установе и други органи и организације чији је оснивач општина, а које користе покретне ствари у јавној 
својини (у даљем тексту: корисник).  
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Надлежни орган за одлучивање и за закључивање уговора о располагању стварима у јавној 

својини одређује се прописима корисника ствари из става 1 овог члана. 
На све што није прописано овом одлуком, непосредно ће се примењивати одредбе закона и 

подзаконских прописа који уређују јавну својину.  
 

Члан 48. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о коришћењу, одржавању и располагању 

покретним стварима у јавној својини општине („Службени лист општине Кула'', број 2/2013 и 34/2017). 
 

Члан 49. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Сл. листу општине Кула“.  

 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-463-76/2019 
27. јун 2019. године       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
К у л а         Велибор Милојичић, с. р.  
 
139. 
 

На основу члана 99, 100, 101, 103 и 104. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), и члана 112. став 2 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/2019) Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. 
јуна 2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се уређују поступак и начин отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта, на којем је уписано право јавне својине у корист општине Кула (у даљем тексту: грађевинско 
земљиште),  прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, размена грађевинског земљишта и 
раскид уговора о отуђењу и уговора о закупу грађевинског земљишта. 

Општина Кула се стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени 
земљишта  одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Члан 2. 
 Неизграђено грађевинско земљиште у смислу ове одлуке је земљиште на коме нису изграђени 
објекти, на коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти. 
 

Члан 3. 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима. 
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити или дати у закуп, ако није донет 

плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 

  
Члан 4. 

 Рок за привођење намени земљишта које се отуђује не може бити дужи од  три године. 
 Грађевинско земљиште се отуђује,  по правилу, ради изградње објеката. 
 Рок привођења намени у трајању дужем од рока из става 1 овог члана  одређује се у случају када 
се ради о отуђењу ради изградње веома сложених објеката који се граде у више фаза и када се ради о 
великом комплексу земљишта.  

Члан 5. 
 Грађевинско земљиште у јавној својини се даје у закуп ради изградње објеката за које се издаје 
привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 86. Закона о планирању и изградњи, у случају 
реализације пројеката од значаја за Републику Србију, a уговор о закупу се закључује на одређено време, 
најдуже до 5 година. 
  
II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 6. 
 Грађевинско земљиште се отуђује као неизграђено и уређено. 
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 Грађевинско земљиште се може отуђити и као неизграђено грађевинско земљиште које није 
уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно отуђења грађевинског земљишта 
непосредном погодбом, прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, 
односно условима за непосредну погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши 
комунално опремање грађевинског земљишта. 
 

Члан 7. 
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, спроводи се јавним надметањем 

или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са Законом и овом Одлуком. 
 Изузетно, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити непосредном погодбом  у  
случајевима предвиђеним Законом о планирању и изградњи. 
 Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, спроводи 
Општинска управа Кула - одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове. 

 
Члан 8. 

Тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује утврђује се на основу акта надлежног 
пореског органа или лиценцираног проценитеља. 

Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини која је 
нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у случајевима прописаним 
законом и уредбама Владе Републике Србије. 

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта, утврђује се у висини тржишне вредности 
по метру квадратном грађевинског земљишта. 

Тржишна вредност утврђена на начин из става 1 и 3.овог члана важи годину дана. 
 
1. ЈАВНИ ОГЛАС 

Члан 9. 
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда јавним 

огласом ради отуђења грађевинског земљишта доноси Општинско веће општине Кула. 
 

Члан 10. 
Поступак јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија за спровођење поступка 
располагања грађевинским земљиштем ( у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом и овом Одлуком. 

Комисију из претходног става именује Општинско веће општине Кула на период од три године. 
Комисија има: председника, заменика председника, два члана и њихове заменике. 
Комисија се састаје по потреби, а одлуке се доносе већином гласова. 
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом Комисија 

води  записник. 
Члан 11. 

Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење грађевинског 
земљишта  објављује се у средствима јавног информисања (у дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије) и на огласној табли и званичном сајту општине Кула, најмање 30 дана пре 
дана одржавања јавног надметања. 
 

Члан 12. 
Јавни оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. основне податке о грађевинском земљишту које је предмет отуђења, (локација, површина и др.), 
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити 
(намена објекта, правила грађења, индекс заузетости, индекс изграђености, спратност и висина објекта, 
површина објекта у м2 и друго), 
3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално неопремљеног-
неуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које 
је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиштем односно закупац, 
4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште 
платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, у складу са чланом 88 Закона, 
5. почетну цену за отуђење грађевинског земљишта, 
6.  рок, начин и  динамику плаћања цене,  
7. услове за учешће у јавном надметању, обавезан садржај пријаве  и исправе које је потребно доставити 
уз пријаву,  
8.  рок за подношење пријава,  
9. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у јавном надметању, као и начин и рок 
враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију  у својину, 
10. време и место одржавања јавног надметања, 
11. упозорење да учесник који понуди највећу цену на јавном надметању, одустане од понуде, или  не 
приступи закључењу уговора о отуђењу у роковима предвиђеним овом одлуком, губи право на повраћај 
уплаћеног гарантног износа-депозита, 
12. рок привођења грађевинског земљишта намени, 
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13. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног 
надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве  бити одбачене. 

 
Члан 13. 

Гарантни износ-депозит који се уплаћује као услов за учешће у јавном надметању утврђује се у 
висини од 20% од почетне цене за отуђење грађевинског земљишта. 
 

Члан 14. 
Учесници  јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на 

повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. 
 

Члан 15. 
Уплаћени гарантни износ-депозит се не враћа учеснику јавног надметања: 

1.  ако буде проглашен за најповољнијег понуђача, а одустане од своје понуде, 
2. ако након доношења одлуке о отуђењу грађевинског земљишта не закључи уговор и не уплати 
купопродајну цену у прописаном року, 
3. ако му је изречена мера удаљења са јавног надметања.  
 

Члан 16. 
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти  са 

видљивом назнаком на коју се катастарску парцелу односи и ко је подносилац пријаве. Пријава се 
доставља Комисији у року, на месту и до часа одређеног у јавном огласу. 
 

Члан 17. 
Пријава правног лица и предузетника  мора да садржи:   

1. назив  односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, 
2. извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, 
3. потврду о пореском идентификационом броју, 
4. уредно овлашћење за заступање, 
5. мора бити потписана од стране овлашћеног органа и оверена печатом,  
6. доказ о уплати гарантног износа-депозита, 
7. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. 

Пријава физичког лица мора да садржи: 
1. име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана, 
2. фотокопија личне карте, 
3. мора бити потписана,  
4. доказ о уплати гарантног износа-депозита, 
5. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. 
 Пријаве из става 1 и 2 овог члана су неисправне, ако не садрже све  податке  и уредна документа 
из јавног огласа. 

Члан 18. 
Рок за подношење пријава за учествовање у поступку јавног надметања не може бити краћи од 30 

дана од дана јавног оглашавања. 
Пријаву не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове породице. 

 
2. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

Члан 19. 
Поступак јавног надметања је јаван и истом, сем понуђача, могу да присуствују сва 

заинтересована лица. 
Члан 20. 

Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском земљишту - 
катастарској парцели  која се отуђује и саопштава почетни износ цене. 

Председник комисије констатује колико је пријава примљено, ко су подносиоци пријаве,  ко је од 
подносилаца пријава  присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања и које су пријаве 
неблаговремене. 

Председник комисије затим по редоследу приспећа јавно отвара пријаве. Председник комисије 
констатује које исправе су достављене уз пријаву. 

Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, односно 
лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у 
поступку јавног надметања. 

Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне пријаве одбацују. 
 

Члан 21. 
Уколико подносилац благовремене и исправне пријаве не приступи јавном надметању сматраће 

се да је одустао од пријаве. 
Члан 22.  

Председник комисије објављује почетак јавног надметања и  пита учеснике јавног надметања ко 
нуди почетну цену грађевинског земљишта. 
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Уколико је било лица која су понудила почетну цену, председник комисије пита учеснике 

лицитације да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника који 
нуди већи износ од последње понуде . 

Кад на трећи позив председника комисије нико од присутних учесника не понуди већу цену 
грађевинског земљишта од последње понуде, Комисија објављује најповољнију понуду - највећу 
постигнуту цену, проглашава најповољнијег понуђача и констатује да је јавно надметање за ту катастарску 
парцелу завршено. 

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметно земљиште завршено, 
односно јавно надметање се проглашава неуспело и у случају кад после његовог  трећег позива нико од 
учесника не понуди почетну цену грађевинског земљишта. 

Након објављивања завршетка јавног надметања не могу се подносити накнадне понуде. 
 

Члан 23. 
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само један 

учесник. 
Уколико у поступку јавног надметања за предметно грађевинско земљиште учествује само један 

учесник, односно његов овлашћени заступник, председник Комисије позива то лице да прихвати почетну 
цену грађевинског земљишта и уколико прихвати, надметање се завршава. 

Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује као најповољнији износ.  
 

Члан 24. 
Уколико јавно надметање не успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока од 

најмање 30 дана од дана неуспелог јавног надметања. 
 
2.1. Одржавање реда  

Члан 25. 
Комисија је дужна да обезбеди једнак третман за све учеснике јавног надметања и одговорна је 

за поштовање правила поступка јавног надметања утврђеног овом Одлуком, као и за одржавање реда и 
дисциплине током јавног надметања. 

У случају ометање тока јавног надметања председник Комисије опомиње и упозорава,  учеснике 
јавног надметања и друга лица,  о мерама које ће се употребити,  ако се сметање настави. 

Ако учесник из претходног става овог члана и после опомене нарушава ред и дисциплину, 
председник Комисије му изриче меру удаљења из просторије у којој Комисија заседа. 

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом. 
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и 

удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање. 
У случају прекида из става 5 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када ће се 

поступак наставити. 
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, уносе 

се у записник. 
 

2.2. Записник о јавном надметању 
Члан 26. 

Комисија о почетку, току и завршетку поступка јавног надметања води записник. 
Записник о јавном надметању садржи: 

1. место, датум и време почетка јавног надметања, 
2. податке о грађевинском земљишту-парцели  која је предмет надметања, 
3. име и презиме председника, чланова Комисије и записничара, 
4. почетну цену за отуђење 
5. списак примљених пријава,  
6. листу евидентираних и присутних учесника јавног надметања, 
7. износ највеће цене и име учесника са највећом ценом,  
8. изречене мере према учесницима надметања и присутним лицима, 
9. евентуалне примедбе учесника надметања, 
10. потписе председника, чланова Комисије, записничара, као и потписе свих учесника надметања, 
11. остале податке од значаја за рад комисије. 

Ако неко од учесника јавног надметања одбије да потпише записник, то се уноси у записник 
заједно са разлогом одбијања.  

 
2.3. Извештај Комисије 

Члан 27. 
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања. 
Извештај и записник из претходног члана Комисија доставља Општинском већу општине Кула 

путем одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско працвне послове. 
 

Члан 28. 
Општинско веће општине Кула на основу извештаја и записника Комисије, утврђује да ли је 

поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком. 
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Ако Општинско веће општине Кула утврди неправилност у спровођењу поступка, може одлучити 

да се поступак понови у целости или за поједине катастарске парцеле, или само отклонити те 
неправилности. 

Члан 29. 
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће 

општине Кула предлаже  Скупштини општине Кула доношење одлуке о отуђењу грађевинског земљишта 
учеснику чија је понуда најповољнија. 
 
3. ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ 
 

Члан 30. 
Јавни оглас за прикупљање понуда  за отуђење грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења, (локација, површина и др.), 
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити 
(намена, спратност, површина објекта у м2 и друго), 
3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално неопремљеног-
неуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне инфраструктуре које 
је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиште, 
4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште 
платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину,у складу са чланом 88 Закона, 
5. почетну цену за отуђење грађевинског земљишта,  
6. рок, начин и  динамику плаћања цене  
7. услове за учешће у поступку прикупљања понуда, податке о поступку за подношење понуде, обавезан 
садржај понуде  и исправе које је потребно доставити уз пријаву,  
8.  рок за подношење пријава,  
9. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у поступку прикупљања понуда,  као и 
начин и рок враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију  у својину, 
10. време и место отварања писаних понуда, 
11. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате понуде, односно 
ако не приступи закључењу уговора о отуђењу у роковима предвиђеним овом Одлуком губи право на 
повраћај гарантног износа-депозита, 
12. рок привођења грађевинског земљишта намени, 
13. одредбу да подносиоци неблаговремене и неисправне пријаве неће моћи да учествују у поступку 
прикупљања понуда, односно да ће неблаговремене и неисправне пријаве  бити одбачене. 

 
Члан 31. 

Одредбе члана  13, 14 и 15 ове Одлуке, које се односе на гарантни износ-депозит сходно се 
примењују и у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 
 

Члан 32. 
Рок за подношење понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
Понуду не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове породице. 

 
Члан 33. 

Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком за које се грађевинско 
земљиште, односно катастарску парцелу односи. 

Неблаговремене и неисправне понуде биће одбачене. 
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена након рока одређеном у јавном огласу за 

прикупљање понуда. 
Неисправна је понуда: понуда која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју 

се парцелу односи, понуда која не садржи податке и уредна документа из јавног огласа и понуда у којој 
понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине није у складу са одредбама 
члана 36. ове одлуке.  

Члан 34. 
Понуда физичког лица садржи: 

1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи, 
2. име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, 
3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за комунално 
опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се ради о грађевинском 
земљишту које није комунално опремљено за грађење), 
4. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту, 
5. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита, 
6. висину цене за отуђење за предметну парцелу. 

 
Члан 35. 

Понуда правног лица садржи: 
1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи, 
2. назив, матични број и ПИБ, 
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3. име и презиме директора/овлашћеног лица за заступање и његов потпис, 
4. извод из Агенције за привредне регистре, 
5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име 
правног лица, 
6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању 
услова за комунално опремање, односно уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, 
уколико се ради о грађевинском земљишту које није комунално опремљено за грађење), 
7. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту, 
8. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита, 
9. висину цене за отуђење за предметну парцелу. 
 

Члан 36. 
Понуђена цена грађевинског земљишта мора бити у динарском износу који је најмање једнак или 

већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу. 
Најповољнија понуда је она понуда која уз испуњење услова из јавног огласа садржи и највиши 

понуђени износ цене грађевинског земљишта. 
За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена која се утврди у поступку 

јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом и иста се  не може накнадно умањивати. 
 

Члан 37. 
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела једна 

благовремена и исправна понуда. 
  
3.1. Јавно отварање понуда 
 

Члан 38. 
Поступак отварања писаних понуда спроводи се на месту, у дан и у време одређено у јавном 

огласу. 
О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник. 
Поступак отварања писаних понуда води председник Комисије. 
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник података о месту и времену 

јавног отварања, података о присутности чланова комисије, података о грађевинском земљишту које је 
предмет отуђења, броју парцеле и катастарској општини и о почетној цени.  

Председник Комисије констатује колико је писаних понуда примљено и које су писане понуде 
неблаговремене. Неблаговремене понуде се одвајају, не отварају се  и не разматрају, што се записнички 
констатује.  

Потом председник Комисије, или лице које он одреди, отвара писане понуде по редоследу 
приспећа и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега председник комисије  јавно сопштава 
и диктира у записник  податке о понуђачима, име и презиме, односно назив и седиште понуђача, односно 
лица са овлашћењима да учествују у поступку и других присутних лица и садржину понуде  

Понуде за које се  утврди да су неисправне посебно се констатују у записнику.  
Катастарске парцеле за које се утврди да није пристигла ни једна понуда, посебно се констатују 

на записник. 
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих 

понуда. 
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, сем понуђача, присуствовати сва 

заинтересована лица. 
Члан 39. 

Уколико два или више понуђача понуде исти највиши понуђени износ за исту катастарску 
парцелу, а испуњавају услове јавног огласа, комисија ће записнички одредити време од 24 сата, у ком 
времену  ће понуђачи да понуде писаним путем у затвореној коверти  
нови износ за те катастарске парцеле,  који мора бити исти или већи од првобитно понуђеног износа, 
односно да дају нове писане понуде, а које ће Комисија, уз присуствовање понуђача, отворити, оценити, 
саопштити и потом предложити најповољнијег понуђача. 
 

Члан 40. 
Одредбе члана  25 ове одлуке,  које се односе на одржавање реда  и члана 26. ове одлуке које се 

односе на записник о јавном надметању,  сходно се примењују и у поступку отуђења,  односно давања у 
закуп грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 
 
3.2. Извештај Комисије  

Члан 41. 
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда. 
Извештај и записник  Комисија доставља Општинском већу општине Кула. 

 
Члан 42. 

Општинско веће општине Кула на основу извештаја и записника Комисије, утврђује да ли је 
поступак у складу са законом и овом Одлуком. 
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Ако Општинско веће општине Кула утврди неправилност у спровођењу поступка, може одлучити 

да се поступак понови у целости или за поједине катастарске парцеле, или сам отклонити те 
неправилности. 
 

Члан 43. 
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће 

општине Кула предлаже  Скупштини општине Кула доношење одлуке о отуђењу грађевинског земљишта 
учеснику чија је понуда најповољнија. 
 
4. ОДЛУЧИВАЊЕ O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 44. 
Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини доноси Скупштина општине Кула и она 

се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда. 
 

Члан 45. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта садржи: 

1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује, 
2. податке о катастарској парцели, 
3. податке о намени и величини будућег објекта, 
4. износ цене и рок плаћања, 
5. рок привођења грађевинског земљишта намени, уколико се грађевинско земљиште отуђује ради 
изградње, 
6. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да закључи уговор о отуђењу са општином Кула, у 
року од 30 дана од дана доношења одлуке. 
 
5. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
    НЕПОСРЕДНОМ  ПОГОДБОМ 

Члан 46. 
Поступак непосредне погодбе спроводи Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе Кула,  по захтеву заинтересованог лица. 
 
По пријему захтева одељење прибавља од надлежног органа за послове процене тржишне 

вредности непокретности податаке о тржишној вредности грађевинског земљишта по метру квадратном, 
које потом доставља подносиоцу захтева на изјашњење. 

Подносилац захтева је дужан, у року од 8 дана од дана пријема процене и услова, да достави 
писану изјаву да исте прихвата. У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или не 
прихвати услове сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

Комисија цени основаност захтева и извештај доставља  Општинском већу општине Кула које 
доставља Скупштини општине одговарајући предлог за отуђење грађевинског земљишта непосредном 
погодбом. 

Након разматрања предлога из претходног става овог члана, Скупштина општине Кула доноси 
одлуку о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом. 

 
Члан 47. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити непосредном погодбом у случају: 
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација, 
органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној својини, 
2. исправке граница суседних катастарских парцела, 
3. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи, 
4. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 10. Закона, по цени која је мања од 
тржишне цене, или отуђења грађевинског земљишта без накнаде, уз претходно прибављену сагласност 
Владе, ако се ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, 
5. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 12. Закона, по цени која је мања од 
тржишне цене, или отуђења без накнаде, када се ради о: 
- испуњавању уговорних обавеза  насталих до дана ступања на снагу Закона, по основу уговора у коме је 
Република Србија једна од уговорних страна,  
- када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију,  
- када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини, 
6. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, 
у складу с прописима о експропријацији, 
7. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у 
складу са посебним законом, 
8. размене грађевинског земљишта у случају расељавања породичног стамбеног објекта који се налази на 
нестабилном терену са активним геодинамичким процесом који проузрокује померање тла, 
9. отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, 
у складу са законом којим се уређују основе својинскоправних односа и промет непокретности, 
10. размене грађевинског земљишта 
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6. УГОВОР О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 48. 
Општина Кула, као власник грађевинског земљишта у јавној својини  и лице коме се грађевинско 

земљиште отуђује закључују уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке из члана  44 ове одлуке. 

Уговор из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине. 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавну својину закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва Кула. 
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило грађевинско земљиште у својину 

дужно је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора 
о отуђењу. 

Члан 49. 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина), 
2. опис и ближе податке о намени и величини објекта који ће се градити, 
3. цену, 
4. рок  и начин плаћања цене, 
5. посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште 
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени уколико се грађевинско земљиште 
отуђује ради изградње, 
7. права и обавезе у случају неизвршења обавезе 
8. начин решавања спорова, 
9. услове, начин и поступак за измену и раскид уговора, 
10. одредбу да лице коме се отуђује грађевинско земљиште по измирењу цене стиче право на упис 
својине на грађевинском земљишту у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, 
11. друга права и обавезе 
 Трошкове овере уговора о отуђењу, уписа у јавне књиге за вођење евиденције о непокретностима 
и правима на њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, сноси лице коме је 
отуђено грађевинско земљиште. 

Члан 50.    
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је 

грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама овог закона, те да му је на тај начин повређено 
право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од сазнања за 
закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. 
 
7. СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ 
 

Члан 51. 
Скупштина општине Кула доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о отуђењу грађевинског 

земљишта у случају да лице коме је отуђено грађевинско земљиште: 
-   одустане од куповине  после доношења одлуке о отуђењу, 
-   не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана доношења одлуке  о отуђењу,  
-  не уплати цену у року утврђеном Одлуком о отуђењу, односно у року од 15 дана од дана закључивања 
уговора 

Лица из става 1 и 2 овог члана немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о 
јавном надметању, односно прикупљању понуда. 
 
8. РАСКИД УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 52. 
Уговор о отуђењу се раскида : 

1. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено одустане од изградње на грађевинском земљишту 
које му је отуђено, 
2. у случају неиспуњења, односно неизвршења уговорних обавеза, 
3. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено не плати цену у року из члана 48 ове одлуке, 
4. ако лице коме је грађевинско земљиште отуђено не приведе грађевинско земљиште планираној намени 
у уговореним року и 
5. у другим случајевима, у складу са законом. 
 

Члан 53.  
Предлог за раскид уговора  о отуђењу могу поднети: лице коме је отуђено грађевинско земљиште 

и општински правобранилац. 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове по пријему предлога за 

раскид уговора, цени основаност истог  и доставља Скупштини општине документацију са одговарајућим 
предлогом за раскид уговора. 

Скупштина општине  доноси одлуку којом се ставља ван снаге одлука о отуђењу грађевинског 
земљишта. 
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На основу одлуке из претходног става председник општине и лице коме је грађевинско земљиште 

отуђено, закључују споразумни раскид уговора о отуђењу у року од 15 дана  од дана достављања одлуке 
лицу коме је грађевинско земљиште отуђено. 

У случају да се не може закључити споразумни раскид уговора о отуђењу  у року из претходног 
става, лицу коме је грађевинско земљиште отуђено, отказује се уговор о отуђењу, у складу са законом 
којим се регулишу облигациони односи. 
 

Члан 54. 
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање 

права својине, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, да уклони лица, ствари и објекте са земљишта, као и да надокнади 
евентуално насталу штету. 

Уколико лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, испуни обавезе из претходног става  овог 
члана, исти има право на повраћај уплаћеног износа на име  цене, умањеног за депозит. 

О повраћају средстава из става 2 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује лице са 
којим је раскинут уговор о отуђењу и председник општине. 
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Члан 55. 
Неизграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп непосредном погодбом  ради: 

1. Изградње објеката за које се издаје привремена грађевинска дозвола, у складу са чланом 147. Закона о 
планирању и изградњи  
2. Реализације пројеката од значаја за Републику Србију, Покрајину или јединицу локалне самоуправе 
3. Давање концесије у складу са посебним законом 
4. Остваривања јавно-приватног партнерства. 
 

Члан 56. 
Грађевинско земљиште у јавној својини се даје у закуп ради изградње објеката за које се издаје 

привремена грађевинска дозвола, на одређено време, који не може бити дужи од пет година. 
 Заинтересовано лице подноси захтев за давање грађевинског земљишта у закуп  Одељењу за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове који мора да садржи опис објекта који се 
гради, површину грађевинског земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се издати 
привремена грађевинска дозвола. 
 Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове обавештава 
подносиоца захтева о месечном износу закупнине, року плаћања, броју рата и  о могућности да укупан 
износ закупнине плати једнократно. 
 Подносилац захтева је дужан да се у року од 8 дана од дана пријема обавештења из става 3. овог 
члана писмено изјасни о начину плаћања закупнине  
 У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или да изјаву да не прихвата 
закупнину, сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

Комисија цени основаност захтева и извештај доставља  председнику општине Кула који доноси 
одлуку о давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом. 
 

 
Члан 57. 

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини може се дати у закуп без накнаде, односно уз накнаду нижу од тржишне, приватном партнеру на 
рок на који је закључен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и 
концесије, који не може бити дужи од периода на који је закључен, односно уносити као оснивачки улог у 
привредна друштва, општина Кула, као власник грађевинског земљишта у јавној својини, може са 
физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката. 

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се уносити као оснивачки улог у јавно 
предузеће. 
 Влада Републике Србије прописује начин и услове за улагање из става 1 и 2 овог члана. 
 

Члан 58. 
Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта  садржи: 

1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп, 
2. податке о катастарској парцели (број, катастарска општина, површина) 
3. податке о намени и величини будућег објекта, 
4. висину закупнине, рок  и начин плаћања закупнине и  рачун на који се уплаћује,  
5. рок трајања закупа,  
6. рок привођења грађевинског земљишта намени, односно рок за изградњу привременог објекта, 
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана доношења 
одлуке о давању грађевинског земљишта у закуп,  закључи уговор о закупу са општином Кула. 
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Члан 59. 

Општина Кула као власник грађевинског земљишта у јавној својини  и лице коме се грађевинско 
земљиште даје у закуп закључују уговор о давању у закуп грађевинског земљишта у року од 30 дана од 
дана доношења одлуке из члана 58 ове одлуке. 

Уговор из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине. 
 

Члан 60. 
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. податке о катастарској парцели, 
2. опис и ближе податке о намени и величини будућег објекта, 
3. висина закупнине, 
4. рок и начин плаћања закупнине,  
5. рок трајања закупа, 
6. рок и начин плаћања доприноса за уређивање земљишта, 
7. посебне услове за уређивање  ако се у закуп даје  неуређено грађевинско земљиште, 
8. рок у коме земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње привременог објекта 
9. права и обавезе у случају неизвршења обавеза, 
10. начин решавања спорова, 
11. поступак и услове за измену или раскид  уговора. 
 
10. СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ  
      У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 61. 
У случају да лице коме је дато у закуп грађевинско земљиште  одустане од закупа, после 

доношења одлуке о давању у закуп или не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке, председник општине доноси одлуку о стављању ван снаге одлуке о давању у закуп 
грађевинског земљишта. 
 
11. ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ 
     ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ У ЗАКУП 
 

Члан 62. 
Грађевинско земљиште се даје  у закуп по тржишним условима. у складу са законом и овом 

одлуком. 
Тржишну висину закупнине по метру квадратном грађевинског земљишта које се даје у закуп, на 

месечном нивоу, процењује Пореска управа, или лиценцирани проценитељ. 
Накнаду за рад лиценцираног проценитеља плаћа подносилац захтева. 

 
Члан 63. 

Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, закупнину може платити: 
-  у целости у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу  
-  у месечним ратама и то најкасније 5-ог у месецу за текући месец.  

 
 

 
12. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 64. 
Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен или се 

гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом 
у складу са законом, закуподавац ће, на захтев закупца или новог власника објекта, изменити уговор о 
закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно 
дела објекта. 

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се: 
- уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ којим се стиче 
право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом,  
- потврда пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или  потврдом пореске управе о 
ослобађању од пореске обавезе, односно правноснажно решење о наслеђивању, 
-  изјава новог власника објекта да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 
 

Члан 65. 
Захтев из претходног члана подноси се Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско 

правне послове које цени основаност захтева и ако утврди да је поступак измене уговора о закупу 
спроведен у складу са законом и овом одлуком, сачињава посебан извештај са одговарајућим предлогом 
који се,  уз сву документацију, доставља  председнику општине. 

Након разматрања извештаја из става 1 овог члана, председник општине Кула доноси одлуку 
којом се мења закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити нови закупац. 
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На основу одлуке из става 2 овог члана, општина  Кула, као закуподавац, закључује са новим 

власником објекта уговор о измени уговора о закупу, који по потписивању представља основ за промену 
уписа закупца у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.Права и обавезе за новог 
закупца настају даном уписа права закупа у јавну књигу о непокретности и правима на њима. 
 
13. РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 66. 
Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока: 

1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп, 
2. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње, већ за друге намене, 
3. ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате, 
4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште планираној намени у уговореном року и 
5. у другим случајевима, у складу са законом. 
 

Члан 67.  
Предлог за раскид уговора из члана 68 ове одлуке могу поднети закупац и општински 

правобранилац. 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове по пријему предлога за 

раскид уговора, цени основаност истог  и доставља председнику општине документацију са одговарајућим 
предлогом за раскид уговора. 

Председник општине  доноси одлуку којом се ставља ван снаге одлука о давању грађевинског 
земљишта у закуп. 

На основу одлуке из претходног става председник општине и закупац, закључују споразумни 
раскид уговора о  закупу,  у року од 15 дана  од дана достављања одлуке лицу коме је грађевинско 
земљиште дато у закуп. 

У случају да се не може закључити споразумни раскид уговора о закупу, у року из претходног 
става, закупцу,  отказује се уговор о закупу, у складу са законом којим се регулишу облигациони односи. 

 

Члан 68. 
Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање 

права  закупа, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, да уклони лица, ствари и објекте са земљишта, као и да надокнади 
евентуално насталу штету. 

Уколико закупац са којим је раскинут уговор о закупу, испуни обавезе из  става  1 овог члана, 
исти има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, умањеног за сразмерни део износа 
закупнине за период коришћења грађевинског земљишта у закупу. 

О повраћају средстава из става 2 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује  закупац 
са којим је раскинут уговор о закупу и  председник општине Кула. 
 
 

III.  ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
       У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 
 

1. Поступак прибављања грађевинског земљишта 
     у јавну својину 

Члан 69. 
Грађевинско земљиште прибавља се у јавну  својину општине Кула у поступку јавног надметања, 

односно прикупљањем писмених понуда. 
Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину општине 

Кула је тржишна вредност грађевинског земљишта по метру квадратном.  
Процену тржишне вредности грађевинског земљишта врши  порески или други надлежни орган за 

послове процене тржишне вредности или лиценцирани проценитељ. 
На прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине, примењују се одредбе Закона о 

јавној својини  које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину. 
 

Члан 70.  
Изузетно од члана 74 ове одлуке, грађевинско земљиште се може прибавити непосредном 

погодбом, али не изнад процењене тржишне вредности грађевинског земљишта од стране надлежног 
органа, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева: 
1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у јавну својину општине по својим 
карактеристикама једина одговара потребама, с тим да предлог акта , односно акт о оваквог располагању 
саржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања и разлоге због којих се 
прибављање не би могло спровести јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 
2. случај када се ради о међусобном располагању између носиоца права јавне својине, 
3. случај прибављања непокретности у јавну својину путем размене, ако је та размена у интересу општине 
Кула 
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Члан 71. 

 Након што Скупштина општине донесе Одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну 
својину општине Кула, председник општине формира Комисију и објављује оглас о спровођењу поступка 
јавног надметања или прикупљања понуда за прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Кула. 

Јавни оглас из претходног става овог члана објављује се у средствима јавног информисања (у 
дневном листу који се дистрибуира на територији општине Кула  и  на огласној табли и званичном сајту 
општине Кула, најмање 30 дана пре дана одржавања јавног надметања. 
 Оглас обавезно садржи: 
1. назив органа за чије потребе се грађевинско земљиште прибавља (назив купца), 
2. ближе податке о грађевинском земљишту које се прибавља у јавну својину 
3. ближе услове за прибављање грађевинског земљишта (у погледу рокова плаћања, увођења у посед и 
др.), 
4. обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, односно понуде за 
учествовавње у поступку прикупљања писмених понуда, да уз пријаву, односно понуду достави доказ о 
праву својине на грађевинском земљишту која је уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности и 
правима на њима, 
5. обавезу власника грађевинског земљишта да достави изјаву да на грађевинском земљишту које се нуди 
не постоје права трећих лица, да  није оптерећено теретима, да  није под спором нити забраном 
располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном 
издржавању и да не постоје сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на 
грађевинском земљишту које се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о 
свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и да сноси сву одговорност за евентуалне 
правне недостатке, 
6. обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да достави доказ да су измирени сви трошкови 
коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и 
др.) 
7. критеријум за избор најповољнијег понуђача. 
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно 
понуду,  
9. рок за подношење пријаве, односно понуде 
10. место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда 
11. обавештење да подносиоци неблеговремене и неисправне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у јавном надметањум, односно прикупљању понуда, односно да ће бити одбачене. 
 

Члан 72. 
Пријава, односно понуда се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се 

оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде. 
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду прилаже се оригинални извод из 
регистра привредних субјеката надлежног органа, не старији од 30 дана. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне 
карте, матични број и број телефона, мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник он 
доставља и  оригинални извод из регистра надлежног органа или потврду да је у одговарајући регистар 
уписан, све не старије од 30 дана.  

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање 
мора бити оверено од стране јавног бележника. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене 
све исправе како је то предвиђено огласом. 

Члан 73. 
Поступак прибављања непокретности у јавну својину спроводи Комисија из члана 10 ове одлуке, 

која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег 
понуђача и  доставља га Општинском већу општине Кула. 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је купопродајна цена коју понуђач захтева. 
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна 

благовремена и поптуна пријава, односно понуда. 
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку јавног 

надметања, а неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују. 
Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Општинско веће 

општине Кула предлаже  Скупштини општине Кула доношење одлуке о прибављању грађевинског 
земљишта учеснику чија је понуда најповољнија. 

Скупштина општине Кула доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Кула и исту  доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања 
понуда. 

Члан 74. 
Власник грађевинског земљишта и председник општине закључују уговор о прибављању 

грађевинског земљишта у јавну својину, у року од 30 дана од дана доношења одлуке из претходног става 
овог члана. 
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Члан 75. 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површина 

јавне намене, може се, осим у поступку прописаним законом којим се уређује експропријација, спровести 
и споразумом са власником грађевинског земљишта. 

Скупштина општине, на предлог Комисије и Општинског већа општине Кула доноси одлуку о 
прибављању непокретности у јавну својину за потребе уређења површина јавне намене, по цени која не 
може бити изнад процењене тржишне вредности грађевинског земљишта.  

На основу одлуке из става 2 овог члана, власник грађевинског земљишта и општина Кула 
закључују споразум о  прибављању грађевинског земљишта. 

Споразум из претходног става овог члана, у име општине Кула закључује председник општине. 
Споразум о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину садржи нарочито: податке о 

катастарској парцели, висину цене, ближе услове за прибављање грађевинског земљишта, рок и начин 
плаћања цене, увођење у посед и сл. 
 
2. Размена грађевинског земљишта 

Члан 76. 
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се и размена непокретности. 
Размена грађевинског земљишта између општине Кула и других носиоца права својине на 

грађевинском земљишту врши се непосредном погодбом, у складу са законом, уредбом и овом одлуком, 
под следећим условима: 
1. ако је таква размена у интересу општине Кула, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи или бољи 
услови за ефикасно вршење њених права и дужности, 
2. ако се грађевинско земљиште размењује под тржишним условима, 
3. ако се, у случају кад је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа од тржишне 
вредности грађевинског земљишта која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори доплата 
разлике у новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора о размени. 
 

Члан 77. 
Предлог за размену грађевинског земљишта подноси се Одељењу за урбанизам, комунално 

стамбене и имовинско правне послове општине Кула. 
 Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове општине Кула цени 

оправданост и целисходност размене и доставља Скупштини општине образложен предлог за размену 
грађевинског земљишта из којег се може утврдити постојање околности из члана 81 ове одлуке. 

Скупштина општине доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину 
општине. 

На основу одлуке из претходног става закључује се уговор о размени грађевинског земљишта 
који у име општине Кула закључује председник општине. 
 

Члан 78. 
Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно 

прибављеном мишљењу општинског правобранилаштва Кула. 
 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 79. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о отуђењу и давању у закуп и 
прибављању грађевинског земљишта ("Службени лист општине Кула", бр. 36/2016). 

 
 

Члан 80. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-463-77/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а 
                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         Велибор Милојичић, с. р. 
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140. 
 

На основу члана 20. став 3, члана 34. и члана 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20. став 1 тачка 
13. и члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 39. став 1 тачкe 6. и 20. и члана 112. став 
2. Статута општине Кула  („Сл. лист општине Кула“  бр. 13/2019) Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 27. јуна   2019. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређују се надлежност, начин, услови и поступци  давања у закуп пословног 
простора, у јавној својини општине Кула, а ради се о пословном простору који непосредно не служи 
извршавању надлежности општине, њених установа, органа и организација (у даљем тексту: пословни 
простор). 

Члан 2. 
 Под пословним простором у јавној својини општине Кула подразумева се пословни простор на  
којем је у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима уписано право јавне својине на 
име  Општине  Кула (у даљем тексту: Општина), односно пословни простор за који је извршена предаја 
захтева за упис права јавне својине надлежној Служби за катастар непокретности, све до стицања услова 
за упис овог права на име Општине у складу са одредбама Закона о јавној својини (у даљем тексту: 
Закон). 

Члан 3. 
 Пословни простор у јавној својини општине Кула, а који не служи непосредно остваривању 
функција и надлежности општине, њених органа, установа и организација (тзв. комерцијалне 
непокретности), предмет је издавања у закуп ради стицања прихода буџета Општине. 

Средства остварена од закупнине за пословни простор, чине изворни приход буџета Општине. 
  

Пословни простор се издаје у закуп за обављање свих врста трговинских, угоститељских, 
занатских, агенцијских, финансијских, здравствених и сличних делатности, а гараже за смештај 
путничких аутомобила. 

Члан 4. 
Пословним простором у смислу ове Одлуке сматрају се: пословне зграде, пословне просторије 

(локали) у оквиру зграда, а који нису етажирани у засебне пословне јединице, канцеларијски простор, 
магацински простор , подруми и гараже.    
 Пословна зграда је самостални грађевински објекат који је у целини намењен за обављање 
пословне 
делатности. 
             Пословна просторија (локал), је једна или скуп функционално повезаних просторија које чине део 
грађевинског пословног или пословно-стамбеног објекта и која је као таква намењена за обављање 
пословне делатности (у даљем тексту: пословни простор). 

Уколико се закупљени пословни простор налази у пословној или пословно стамбеној згради, 
закупац има право да поред пословног простора који је предмет закупа користи и заједничке просторије, 
уређаје и инсталације у згради у којој се налази пословни простор, а који је у непосредној функцији 
коришћења истог. 

Гарaжом у смислу ове Одлуке  сматра се гаража, гаражно место и гаражни бокс. 

Члан 5. 

Предмет закупа може бити пословни простор који је услован за коришћење као пословни простор, 
у погледу своје оспособљености за обављање делатности.   

Под условношћу, у смислу става 1. овог члана подразумева се такво грађевинско-техничко стање 
пословног простора које испуњава минималне стандарде потребне за обављање делатности за коју се 
пословни простор даје у закуп. 

Пословни простор који се даје у закуп по правилу има засебан улаз. 
Изузетно, предмет закупа може бити и део просторије који нема засебан улаз, али је погодан за 

обављање одређене врсте делатности. 
 

Члан 6. 
 Пословни простор у јавној својини општине даје се у закуп, зависно од локације и врсте 
делатности која се обавља у пословном простору у поступку: 

 прикупљања писмених понуда јавним огласом и 

 јавним надметањем. 
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Изузетно, ван ових поступака, пословни простор се издаје у закуп непосредном погодбом у 

случајевима предвиђеним Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 16/2018), (у даљем тексту: Уредба). 
 

Члан 7. 
Пословни простор  из члана 4. ове Одлуке  може се дати у закуп на одређено време до 3 године 

или на неодређено време, што се одређује у појединачним случајевима давања у закуп.  
Изузетно, пословни простор се може дати у закуп и на дужи временски период, по посебној 

одлуци председника општине, када је то у интересу општине и ако за то постоје оправдани разлози.  
Хуманитарним организацијама, организацијама и удружењима грађана из области здравства, 

културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите која су од посебног значаја за општину и 
политичким странкама, пословни простор се може дати у закуп на неодређено време, на предлог 
Комисије за давање у закуп пословног простора, у складу са овом Одлуком. 

Уговор о закупу чије трајање није одређено, престаје отказом који свака уговорна страна може 
дати другој поштујући уговорени отказни рок.  

Пословни простор који је национализован и за који је донето правноснажно решење Агенције за 
реституцију, даје се у закуп у складу са одредбама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,  108/13, 142/2014, 88/2015 – Одлука УС РС и 95/2018). 

За случај из става 5. овог члана, између закуподавца, закупца и власника враћене одузете 
имовине, односно његових законских наследника закључује се Уговор којим се регулишу њихова права и 
обавезе која су настала из закуподавног односа у предмету реституције. 
 

Члан 8. 
Закупац не може закупљени пословни простор или његов део давати у подзакуп другоме, као ни 

по било ком другом основу увести треће лице у посед пословног простора, путем пословне сарадње. 
Уговор закључен противно одредбама става 1. овог члана ништав је. 
Уколико  закуподавац у поступку контроле коришћења пословног простора утврди да је закупац 

издао пословни простор или његов део у подзакуп другоме, или да је омогућио трећем лицу (уз накнаду 
или без накнаде) да користи пословни простор, уговор о закупу престаје да важи. 
 

Члан 9. 
Општина је дужна да у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о евиденцији непокретности 

у јавној својини („Сл. гласник РС“ бр, 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017), води евиденцију пословног 
простора у оквиру јединствене евиденције непокретности у јавној својини општине, као и евиденцију о 
стању, књиговодственој вредности и кретању пословног простора које користи Општина, установе и 
организације чији је она оснивач. 
 Евиденцију о књиговодственом стању, вредности и кретању пословног простора у оквиру 
јединствене евиденције непокретности у јавној својини који користи Општина, у складу са прописима из 
става 1. овог члана  води Одељење за финансије и привреду. 
  Евиденцију пословног простора у оквиру јединствене евиденције непокретности у јавној својини 
општине, води Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове.  
 
II. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОКРЕТАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ У ПОСТУПКУ  
  

Члан 10. 
 Иницијалну радњу, којом се покреће поступак издавања у закуп пословног простора у форми  

закључка којим се опредељује врста поступка (јавним надметањем или прикупљањем писмених 
понуда) и намена пословне просторије у погледу врсте делатности за време трајања закупа, доноси 
Председник општине, као надлежни орган по Статуту општине Кула. 

Предлог закључка из става 1. овог члана припрема Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе. 
 Поступак давања у закуп пословног простора у складу са одредбама Закона, Уредбе и ове Одлуке 
спроводи Kомисија за закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија), коју именује председник 
општине решењем. 
 Комисијa се састоји од председника и два  члана, чији мандат траје четири године. 
 

Члан 11. 
 Задатак Комисије је да: 

- припреми потребну документацију и оглас; 
- даје додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде или пријаве; 
- отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде у поступку прикупљања писмених понуда у 

зависности од понуђеног износа закупнине; 
- отвара, прегледа и оцењује пријаве и утврђује статус кандидата у поступку јавног надметања и 

води поступак јавног надметања; 
- одређује минимални лицитациони корак у поступку јавног надметања, 
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- разматра захтеве за случај давања у закуп пословног простора на начин и под условима 

предвиђеним у Одељку под бр. VII. са називом Посебни случајеви давања у закуп, ван поступка 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда; 

- одлучује о захтевима закупаца за промену намене пословног простора, уз сагласност председника  
општине; 

- саставља писани извештај и припрема предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
предлог одлуке о обустави поступка. 
Комисија може одобрити промену намене пословног простора, под условом да закупац нема 
дуговања за закупнину.   
Комисија одлучује у седници, већином гласова присутних чланова, у форми образложеног 

Предлога одлуке. 
 

Члан 12. 
Комисија утврђује висину депозита који не може бити нижи од једне месечне закупнине за 

пословни простор који је предмет спровођења поступка јавног оглашавања. 
            Учесници јавног надметања су у обавези да уплате депозит за пословну просторију коју 
лицитирају, и доказ о уплати приложе са осталом документацијом уз пријаву за јавно надметање, односно 
уз писмену понуду у поступку прикупљања понуда. 

 
Члан 13. 

 О раду Комисије води се записник који садржи: датум седнице, имена присутних чланова 
Kомисије, податке о учесницима у поступку за давање у закуп пословног простора, катастарске податке о 
пословом простору из листа непокретности, Предлог oдлуке о избору закупца пословног простора, као и 
податке  о начину гласања и одлучивања.   

Примедбе присутних учесника у поступку давања у закуп пословног простора на рад Kомисије 
уносе се у записник.  
 

III. ПОСТУПЦИ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

Члан 14. 
 Након доношења закључка председника општине из члана 10. ове Одлуке, Комисија објављује 
оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп 
пословног простора.  
 Оглас за давање у закуп пословног простора обавезно садржи: назив закуподавца; врсту поступка 
и начин давања у закуп пословног простора (јавно надметање или прикупљање писмених понуда); податке 
о пословном простору и његов опис; делатност која се може обављати; услови под којима се даје у закуп 
пословни простор (рок трајања закупа); почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се пословни 
простор може дати у закуп; датум, време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања 
приспелих понуда; начин, место и рок за достављање пријава, односно писмених понуда, који не може 
бити дужи од 8 дана од дана објављивања огласа, односно 30 дана у изузетним случајевима; место и 
време увида у документацију која се односи на пословни простор који се даје у закуп; назив Комисије 
којој се достављају понуде односно пријаве; критеријум за избор најповољнијег понуђача; износ депозита 
и рок за повраћај учесницима који нису успели у јавном надметању, односно у поступку прикупљања 
писмених понуда; услове у погледу активне страначке легитимације, благовремености, уредности и 
потпуности пријаве или понуде; упозорење о правним последицама пропуштања радњи и рокова у 
поступку и друге потребне податке. 
 Јавни оглас се објављује електронски на званичној интернет презентацији Општине и на огласној 
табли Општинске управе. 

По потреби, јавни оглас се може објавити и на други начин који одреди Председник општине или 
предложи Комисија, као што су средства јавног информисања (дневни лист, недељни лист, локални лист 
информисања и слично).  

Члан 15. 
Пословни простор даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине 

закупнине утврђене на основу ове одлуке и на основу акта којим се уређује закупнина за пословни 
простор, а према локацији пословног простора, како у погледу разврставања локација по зонама и 
делатностима, тако и у погледу утврђивања почетне висине закупнине.  
 Почетни износ закупнине по м2 за поступак јавног надметања или прикупљања писмених понуда 
је висина закупнине по м2 за одговарајући пословни простор одређена Решењем о утврђивању висине 
закупнине за пословни простор, а које доноси Општинско веће, као надлежни орган по Статуту општине.  
 

Члан 16. 
 Право учешћа на објављеном огласу имају сва правна и физичка лица, изузев: 

 лица (закупци или корисници) која нису измирила дуговање по основу закупа, односно 
коришћења пословног простора (трошкова електричне енергије, грејања, комуналних услуга и 
других трошкова текућег одржавања), 

 лица која су у спору са Општином у погледу стварних и облигационих права на пословном 
простору. 
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Члан 17. 

 Писмене понуде, односно пријаве за јавно надметање подносе се непосредно на писарници 
Општинске управе или на пошти препорученом пошиљком, са назнаком на који се пословни простор 
односе, по правилу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.  

Рок за подношење пријава у поступку јавног оглашавања може бити, изузетно одређен најдуже до 
30 дана, рачунајући рок од дана објављивања огласа, ако за то постоје оправдани разлози, ако се ради о 
издавању већег броја пословних просторија и друге околности, које утичу на сложеност поступка. 

Писмене понуде, односно пријаве за јавно надметање се подносе Комисији у затвореним 
ковертама са назнаком „Понуда за закуп пословног простора“, односно „Пријава за јавно надметање за 
закуп пословног простора“. 

На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве, односно понуде са адресом и контакт 
телефоном. Пријава односно понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на који се 
пословни простор односи сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква биће одбачена. 

Писмене понуде, односно пријаве за јавно надметање обавезно садрже: 
- податке о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број 

грађана, фотокопију личне карте, адресу и потпис физичког лица;  за предузетнике: име и 
презиме предузетника, ЈМБГ, са адресом пребивалишта, фотокопију личне карте, назив радње, 
матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију уговора о отварању и вођењу рачуна 
код пословне банке, потпис и печат радње; за правна лица: назив и седиште, копију решења о 
упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију 
уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, печат и потпис овлашћеног лица за 
заступање); 

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; 
- назнаку пословног простора (ако је оглас расписан за већи број пословних простора);  
- понуђени месечни износ закупнине; 
- делатност која ће се обављати у пословном простору (у складу са наменом из огласа); 
- доказ о уплати депозита;  
- доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и све припадајуће трошкове уколико је већ 

закупац пословног простора у јавној својини општине Кула.  
По истеку рока за прикупљање писмених понуда, односно за подношење пријава за јавно 
надметање, не могу се подносити нове понуде и пријаве, нити мењати и допуњавати понуде 
после тога рока. 
Пријаве, односно понуде по објављеном огласу (са евиденцијом свих приспелих пријава) 

писарница Општинске управе доставља Комисији из члана 10. ове Одлуке у затвореној коверти  првог 
дана по истеку рока наведеног у огласу, а након доставе препоручених пошиљки од стране пријемне 
поште. 

Члан 18. 
 Пријаве, односно понуде сматрају се неблаговременим ако су поднете по истеку рока одређеног у 
огласу.   

Пријава, односно понуда је непотпуна и неуредна ако није достављена на начин који је прописан 
огласом, ако не садржи све што је у огласу наведено и ако нису приложене све исправе и докази који се 
траже огласом, или су подаци дати супротно огласу. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у 
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а такве пријаве, односно понуде се 
одбацују. 

Члан 19. 
О датуму, часу и месту одржавања седнице Комисије ради спровођења поступка усменог јавног 

надметања или отварања понуда, подносиоци благовремених и потпуних пријава (понуда) обавештавају се 
писменим позивом или телефонски уз сачињавање службене белешке на околност позивања.  

Јавно надметање, односно отварање понуда одржаће се у року од пет дана, од истека рока за 
подношење пријава, односно давања понуда. 

У поступку јавног надметања председник Комисије, објављује почетни износ закупнине и позива  
учеснике да дају своје понуде. Уколико учесник не прихвати почетну висину закупнине, губи право на 
враћање депозита. 

Након што заинтересовани учесници изнесу понуде, председник Комисије пита три пута учеснике 
јавног надметања, да ли неко од учесника даје понуду са већим износом, од оне која у том моменту 
представља највећи понуђени износ закупнине. Уколико после трећег позива председника Комисије, нико 
од учесника у јавном надметању не учини повољнију понуду, од последње учињене понуде, председник 
Комисије јавно констатује који је највиши понуђени износ закупнине, име понуђача и  констатује да је 
лицитација завршена. 

Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије  
потпише записник са назнаком висине понуђеног износа. Када најповољнији понуђач потпише записник 
председник Комисије објављује да је поступак јавног надметања завршен и позива све учеснике јавног 
надметања да потпишу записник као и да унесу евентуалне примедбе на ток поступка. 
 

Члан 20. 
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине  понуђене закупнине.   
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Најуспешнији понуђач у поступку јавног надметања је обавезан да најкасније у року од 24 часа од 

окончања поступка усменог јавног надметања на рачун за полагање депозита, уплати разлику до висине 
излицитиране (понуђене) цене закупа, коју обавезу преузима изјавом датом и потписаном на записник 
Комисије.  

Ако учесник из става 2. овог члана, у предвиђеном року не уплати износ закупнине из изјаве, 
губи право на стицање статуса закупца,  као и  уплаћени депозит.  
 Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из става 2. овог члана, председник 
Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише наведену изјаву.  
 Ако први следећи најповољнији понуђач не потпише наведену изјаву у записнику  се констатује 
да поступак јавног надметања није успео о чему се доставља извештај председнику општине, који доноси 
акт о обустави поступка давања у закуп пословног простора. 
 Учеснику који је у свему испунио услове из става 2. овог члана, износ уплаћениг депозита биће 
урачунат као сразмеран део плаћене закупнине, што ће се констатовати приликом закључивања Уговора о 
закупу пословног простора. 
 Осталим учесницима  на јавном надметању, враћа се уплаћени депозит.  

Правне последице пропуштања рока јесу губитак права на закуп и права на повраћај новчаног 
износа уплаћеног на име депозита.  
 

Члан 21. 
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, сматра се успелим и у 

случају достављања једне благовремене, исправне и потпуне  пријаве за учешће, односно писмене 
понуде, којом се подносилац на седници Комисије региструје и проглашава закупцем, ако прихвати 
почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп. 

Уколико се у поступку отварања писмених понуда утврди да су два или више понуђача дали 
понуде  

номинално једнаког износа, Комисија ће позвати понуђаче да већ на истој седници ковертирају нове 
затворене понуде, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. У договору са свим 
учесницима достава нових ковертираних понуда може се  одложити до три дана од дана учињеног позива, 
а на следећој седници Комисија ће отворити понуде и утврдити најповољнијег понуђача. 

Уколико понуђачи из става 2. овог члана у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако 
су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија задржава право да избор 
најповољнијег понуђача  изврши по слободном избору. 
 

Члан 22. 
Комисија је обавезна да свим учесницима у поступку јавног оглашавања достави фотокопију 

записника  о избору најповољнијег понуђача. 
Незадовољни учесници могу у року од три дана од дана када је поступак јавног надметања 

спроведен, односно обављено отварање писмених понуда поднети приговор Општинском већу на рад 
Комисије и ток поступка, које о томе решава у даљем року од 8 дана од дана подношења приговора. 

 
Члан 23. 

Комисија ће у року од пет дана од дана протека рока за подношење приговора, односно протека 
рока за одлучивање по поднетим приговорима, примерак записника доставити председнику општине са 
предлогом о издавању у закуп  пословног простора најповољнијем понуђачу. 

Председник општине доноси одлуку о давању у закуп пословне просторије, на образложен 
предлог Комисије из претходног става, у форми закључка који припрема Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе. 
 Акт председника општине са избором најповољнијег понуђача је коначан. 
 Најповољнији понуђач је дужан да у року од пет дана од коначности одлуке о додели у закуп 
пословног простора закључи уговор о закупу пословног простора. 

       
Члан 24. 

У поступку издавања у закуп пословног простора сходно се примењују одредбе Закона о јавној 
својини и наведене Уредбе, по питању умањења почетне висине закупнине, за случај да се пословни 
простор не изда у закуп у спроведеном поступку јавног оглашавања.  

У случају када се непокретност не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног 
оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од 
почетне тржишне висине закупнине утврђене на начин и под условима у Акту из члана 15. ове Одлуке. 

У случају када се непокретност не изда у закуп, ни у поновљеним поступцима јавног оглашавања 
са умањеним почетним износом на начин из претходног става висина закупнине се може даље умањити до 
60% од почетне тржишне висине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем. 

Акт  у форми закључака о умањењу висине закупнине непокретности из става 2. и 3. овог члана 
доноси председник општине после сваког појединачног случаја неуспелог оглашавања, под условом да је 
то од интереса за општину, што мора бити детаљно образложено.  

Закључак  о умањењу висине закупнине припрема Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове Општинске управе. 
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IV. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА  
 

Члан 25. 
Уговоре о закупу пословног простора са најповољнијим учесником јавног надметања, односно 

најповољнијим понуђачем у случају прикупљања писмених понуда, као и у случају непосредне погодбе у 
име Општине закључује председник  општине. 

Члан 26. 
 Уговор о закупу пословног простора обавезно садржи: 

- означење уговорних страна, 
- датум и место закључења уговора, 
- податке о пословном простору ( место са адресом, спрат, површина, катастарски подаци из листа  

непокретности, структура пословног простора са наменом просторија и др.), 
- зона у којој се налази пословни простор,  
- пословна делатност која ће се обављати у пословном простору, уз напомену да закупац не може 

без сагласности закуподавца мењати или проширивати делатност, 
- време на које се закључује уговор, 
- висина закупнине, рок и начин плаћања закупнине, 
- права и обавезе уговорних страна, 
- одребе за случај плаћеног депозита, 
- одредбе у погледу плаћања трошкова електричне енергије, трошкова грејања, комуналних услуга 

и других трошкова текућег одржавања пословног простора, 
- одредбе у случају инвестиционог одржавања, 
- одредбе о престанку уговора и 
- потпис уговорних страна са печатом. 

Члан 27. 
 Уговором ће се утврдити почетна уговорна закупнина исказана по м2 за пословну делатност која 
се обавља у тој зони, и закупнина у понуђеном  укупном износу, број рачуна закуподавца на који се иста 
уплаћује, обавеза закупца да закупнину плаћа до 5. у месецу за претходни месец, на основу достављеног 
рачуна (фактуре), као и обавеза закупца да у случају неблаговременог плаћања уплати закуподавцу 
законску затезну камату на основу обрачуна, у складу са Законом о затезној камати. 
  

Члан 28. 
Закупнина за пословни простор одређује се множењем цене закупа са површином пословног 

простора.  
Цена закупа пословног простора утврђује се у зависности од зоне у којој се пословни простор 

налази и пословне делатности која се у простору обавља. Закупнина не садржи порез на додатну 
вредност, обзиром да закуподавац није обвезник плаћања истог.   

У висину закупнине пословног простора утврђене у складу са овом Одуком, нису обухваћени 
трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови грејања, потрошње електричне енергије, 
воде, осигурања простора од одређених ризика, изношења смећа, поштанске и телефонске услуге, 
интернет, комуналне таксе и слично, што је у обавези да сноси закупац. 

Уколико је у поступку давања у закуп пословног простора утврђено плаћање закупнине унапред за 
одређени временски период, закупнина се плаћа у складу са тим условом. 
 

Члан 29. 
 Обавеза плаћања закупнине настаје даном закључивања уговора о закупу, односно преузимања 
пословног простора, и траје све до престанка уговора о закупу, без обзира да ли закупац користи 
закупљени пословни простор или не. 

Члан 30. 
Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, 

имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену локацију, а у складу актом Општинског већа из 
члана 15. ове Одлуке. 
 Уговор о закупу пословног простора обавезно садржи и одредбу којом се одређује да ће се 
закупнина у току уговореног рока усклађивати без закључивања анекса уговора, сходно одредбама акта 
надлежног органа којом се утврђује висина закупнине за пословни простор у јавној својини Општине, за 
одговарајућу зону и врсту делатности. 

Приликом повећања или неке друге измене закупнине не сачињава се по правилу Анекс уговора о 
закупу и у том случају закуподавац има обавезу да доставља закупцу фактуру са новом ценом закупа и 
пропратним обавештењем.  

До сачињавања Анекса уговора о закупу долази обавезно у случају извођења радова који имају 
карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора од стране закупца или у другом 
случају ако то закупац предлажи из одређених разлога, а закуподавац се са тим сагласи. 
 

Члан 31. 
Уговор садржи одредбе о обавези закупца у случају када настану законски услови у погледу 

плаћања пореза на додату вредност на услуге закупа у складу са Законом о порезу на додату вредност или 
евентуално припадајуће друге фискалне обавезе по основу закљученог уговора о закупу и др. 
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Члан 32. 

Уговором се утврђује право закуподавца да врши контролу коришћења закупљеног пословног 
простора и текућег одржавања, путем грађевинске и комуналне инспекције, и да у вези са тим наложи 
отклањање недостатака о трошку закупца. 
 

Члан 33. 
Приликом примопредаје пословног простора са закупцем се по правилу сачињава записник о 

примопредаји у који се уносе подаци да се пословни простор преузима у виђеном стању, са описом 
грађевинско-техничког стања у коме се налази, стањем очитане електричне енергије на струјомеру и 
очитаним стањем на водомеру.  

Записник о примопредаји не мора да буде сачињен у случају наступања одређених околности, 
издавања у закуп од стране корисника непокретности или ако се ради о затеченом стању, због чега се 
сматра да је одговорност за то на страни закупца. 
 

V. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА 
 

Члан 34. 
Поступак, услови и начин извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања 

закупљеног пословног простора од стране закупца је детаљно регулисан поменутом Уредбом. 
Закупац не може вршити радове инвестиционог одржавања пословног простора без претходне 

писмене сагласности коју у име закуподавца даје Општинско веће, као надлежни орган по Статуту 
општине, који обавља све друге послове у вези са коришћењем пословног простора.  

Сви трошкови инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора или извођења било 
каквих грађевинских радова без претходне сагласности закуподавца из става 2. овог члана падају на терет 
закупца. 

Члан 35. 
Општинско веће може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер 

инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору, према уобичајеним стандардима и 
важећим прописима у области грађевинарства. 

Извештај о постојећем стању пословног простора, са описом, предмером и предрачуном 
планираних радова, може да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена 
организација, са којом Општина, као закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да 
трошкове израде ове документације сноси закупац. 

Извештај из претходног става са описом, предмером и предрачуном планираних радова, ако је то 
у интересу општине, могу да израде и стручна лица из Одељења за иневестиције, заштиту животне 
средине и енергетски менаџмент. 

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране Општинског већа, 
придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених радова 
на инвестиционом одржавању пословног простора у сваком појединачном случају тражи одобрење за 
одступање од Општинског већа. 

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 2. и 3. овог члана, као и радови 
који превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу. 

Након извођења радова, за које је претходно дата сагласност, закупац је у обавези да у следећој 
фази Општинском већу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног 
простора, у року од 30 дана од дана завршетка радова. Закупац је у обавези да закуподавцу уз овај захтев 
поднесе као доказ све рачуне, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране 
овлашћеног вештака, односно организације или Одељења за иневестиције, заштиту животне средине и 
енергетски менаџмент, за случај да је оно сачинило предмер и предрачун планираних радова. У оба ова 
случаја израђивач предмера ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупно 
стање пословног простора у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун 
планираних радова одобрених од стране закуподавца.  

Закупац који је уз сагласност Општинског већа у инвестиционо одржавање пословног простора, у 
смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50% 
од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања 
својинских права на пословном простору по основу улагања средстава. 

Обрачун временског периода у коме се врши умањење месечне закупнине у одређеном проценту, 
због признавања трошкова инвестиционог одржавања и адаптације на закупљеном пословном простору, 
врши Одељење за финансије и привреду.  

Изузетно, на основу посебно образложене одлуке Општинског већа, износ закупнине може бити 
умањен за већи проценат, ако за то постоје оправдани разлози и ако је то у интересу општине.  

Укупан износ умањења закупнине из ст. 6. и 7. овог члана не може бити већи од укупног износа 
средстава која је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног простора. 

 Након сачињавања обрачуна временског периода у коме се врши умањење месечне закупнине у 
одређеном проценту, Општинско веће доноси акт (закључак) о признавању трошкова инвестиционог 
одржавања пословног простора. 

Закључак из претходног става и Анекс Уговора о закупу пословног простора припрема Одељење за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове и достаља уговорним странама на потпис.  
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Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају 

карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају радови, а најдуже 
шест месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине. 

Стручни надзор у току извођења радова описаних у овом члану врши лице које испуњава услове 
прописане законом који уређује планирање и изградњу, а које решењем именује председник општине. 

 
Члан 36. 

Закупац који је на закупљеном пословном простору извршио радове на инвестиционом одржавању 
у складу са овом Одлуком и који откаже закуп пословног простора пре истека периода за који му је 
одобрено плаћање умањене закупнине, нема право да тражи повраћај уложених, а још неискоришћених 
средстава.  

 
Члан 37. 

 Закупац је обавезан да: 
- пословни простор користи у складу са наменом која је утврђена уговором,  
- у уговореном року плаћа месечну закупнину, трошкове електричне енергије, комуналних услуга, 

грејања пословног простора и друге режијске трошкове, 
- сноси трошкове текућег одржавања, радова хитних интервенција, коришћења 

заједничкихпросторија и др.,  
- сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и управљања 

зградом у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 
104/2016), 

- спроведе обавезне мере противпожарне заштите, 
- за случај да се у пословном простору налазе уређаји, апарати и друга опрема, користи их, чува и 

одржава пажњом доброг домаћина, 
- преда пословни простор по истеку периода закупа у исправном стању, 
- накнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, насталу 

за време трајања уговора, његовом кривицом. 
 

Члан 38. 
Под одржавањем зграде подразумевају се све активности којима се обезбеђује очување функција 

и својстава зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања 
зграде. 

 Текуће одржавање представља 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. 

  Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинско-занатских, односно других радова у 
зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације. 

 Управљање зградом обухвата све организационе послове и активности које континуирано обавља  
изабрано или постављено лице (управник или професионални управник), односно орган управљања, у 
сврху руковођења зградом, а што подразумева одговорно предузимање мера ради организовања 
одржавања зграде, одлучивања о коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења зграде, 
односно њених делова у складу са њеном наменом, као и друга питања од значаја за управљање зградом. 

 
Члан 39. 

 У текуће одржавање пословног  простора  спада:  

 бојење зидних и плафонских површина,  

 бојење унутрашње столарије,  

 оправка подова, замена плочица или облога, 

 замена осигурача, утикача и прекидача, 

 замена сломљених стакала  на излогу, прозорима и вратима, 

 оправка и замена  брава и квака,  

 одгушивање канализационих цеви и санитарних уређаја у пословном простору, 

 поправка и замена  санитарних уређаја, радијатора и слични радови. 
 

VI. ПРЕСТАНАК ЗАКУПА 
Члан 40. 

 Уговор о закупу пословног простора може престати: 
- отказом, 
- споразумним раскидом уговора,  
- на основу закона. 

Члан 41. 
Уговор о закупу пословног простора закључен на одређено време престаје истеком времена на 

које је закључен, под условом да уговорне стране уредно и благовремено испуњавају своје обавезе. 
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Члан 42. 

Закуп пословног простора може престати једностраним отказом уговора датог од стране 
закуподавца, за случај да закупац: 

- не плати закупнину ни у року од 15 (петнаест) дана  пошто га је закуподавац писмено позвао на 
плаћање; 

- не врши уредно плаћање трошкова електричне енергије, грејања, комуналних  услуга и свих 
других трошкова прописаних Законом о становању и одржавању зграда; 

- не користи пословни простор или га не користи у складу са уговором утврђеном наменом и 
врстом уговорене делатности; 

- пословни простор даје у подзакуп или га на други начин уступа на коришћење; 
- не изврши уговорену адаптацију, реконструкцију или санацију пословног простора или исте 

изврши без претходне сагласности надлежног органа; 
- не врши одржавање пословног простора у складу са уговором; 
- својом кривицом и немаром изазове пропаст или оштећење пословног простора и не изврши 

потребне радове у одређеном року; 
- не изврши друге обавезе предвиђене уговором о закупу пословног простора. 

Закупац може једнострано отказати уговор о закупу пословног простора, поштујући отказни рок 
од 30 дана, када не жели даље да користи пословни простор, због престанка обављања пословне 
делатности, брисања из регистра надлежног органа, лоших пословних резултата и других разлога 
које не мора посебно образлагати. 

 

Члан 43. 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор ако се због промењених околности, које се 

нису могле предвидети у тренутку закључења уговора, не може остварити сврха уговора и због других 
околности које предвиде закључењем споразума. 

 

Члан 44. 
Уговор о закупу пословног простора престаје на основу закона: 

- ако се по закључењу уговора утврди да треће лице има неко право које сасвим искључује право  
закупца на употребу пословног простора и 

- када пословни простор буде уништен неким случајем више силе. 
 

Члан 45. 
О отказу Уговора о закупу пословног простора одлучује председник општине, за пословни простор 

који се издаје у закуп у поступку јавног оглашавања и у поступку непосредне погодбе, а на предлог 
надлежног Одељења за финансије и привреду. 

 

Члан 46. 
Отказни рок износи 30 дана и тече од дана пријема писменог отказа.  
За случај да први пут није успела достава писменог отказа, сматраће се да је отказ уручен 

предајом пошти препоручене пошиљке, у циљу спречавања злоупотребе закупца око пријема. 
 

Члан 47. 
 По престанку закупа, закупац је дужан да пословни простор слободан од лица и ствари, врати 
закуподавцу у посед у року од 8 дана од престанка закупа, у стању у коме је био када му је предат у 
закуп. 

У случају да су у току трајања закупа извршене било какве промене на пословном простору, (уз 
сагласност закуподавца и признавање трошкова извршених промена), онда у стању у којем је променом 
доведен у функцију за обављање пословне делатности. 

По престанку закупа по било ком основу, закупац нема право да чини било какве радове, нити да 
демонтира било какве инсталације и уређаје који су уграђени у зидове (водоводне и канализационе 
инсталације и опрему, електро инсталације и осветљење, гасне и топловодне инсталације и уређаје) или 
чијом би се демонтажом умањила вредност пословног простора односно нарушио изглед унутрашњости 
простора. 

Члан 48. 
 Уколико закупац настави да користи пословни простор и после истека отказног рока и не изврши 
предају у посед пословног простора закуподавцу, у року од 8 дана, испражњеног од лица и ствари, дужан 
је да за све време поседовања истог без правног основа (који је престао да постоји отказом), плаћа 
накнаду у висини двоструке закупнине, са законском затезном каматом. 

Члан 49. 
 Финансијско књиговодствене послове у погледу наплате, обрачуна законске затезне камате, 
давања предлога за отказ због неплаћања закупнине, позива за плаћање (опомене) и предлога за утужење 
због неблаговременог извршавања уговорних обавеза од стране закупца, у име Општине обавља Одељење 
за финансије и привреду. 
 Закључак о отказу Уговора о закупу пословног простора на начин из претходног става припрема 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове и доставља га председнику 
општине ради одлучивања. 
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VII. ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ДАВАЊА У ЗАКУП, ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Члан 50. 

Пословни простор се може изузетно од члана 6. став 1. алинеја прва и друга ове Одлуке, дати у 
закуп непосредном погодбом, односно ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених 
понуда и то на начин и по поступку прописаним Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018). То су следећи случајеви:  
1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна 
представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици 
Србији, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне 
хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће 
хуманитарне организације, парламентарне политичке странке, организације и удружења грађана из 
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне 
средине, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге 
службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није 
утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 
2) када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 
смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), 
под условом да настави са обављањем исте делатности; 
3) када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или 
када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају 
истог оснивача, односно када је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних промена; 
4) када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када 
оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за 
закупца, као физичко лице; 
5) када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора 
о закупу; 
6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и 
других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 
7) када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака јавног 
оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту непокретност, чији износ умањења 
утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине према кретању висине закупнине на тржишту, с тим 
што у том случају рок трајања закупа не може бити дужи од три године; 
8) када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, 
односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред 
надлежним органом; 
9) када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други закупац 
тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 
10) када закупац – правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, под 
условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења 
закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин; 
11) када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носилаца права јавне својине, 
односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи; 
12) када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража 
саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом; 
13) када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје бити стечена 
у јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се у року од највише три 
године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу 
одржавања броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености: 
(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу; 
(2) најмање 350 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу или трећу групу; 
(3) најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, 
укључујући и девастирана подручја; 
14) када давање у закуп непокретности у јавној својини тражи удружење које остварује сарадњу са 
министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или које негује 
традиције ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава 
за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја 
за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15). 

Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси председник општине, као 
надлежни орган, по Статуту општине, на образложен предлог Комисије. 
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Разврставање јединица локалне самоуправе у групе из става 1. тачка 13) овог члана врши се у 

складу са прописом Владе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе. 

Непокретност из става 1. тачка 13) овог члана може бити дата у закуп испод тржишне цене, 
односно без надокнаде у складу са Законом о улагањима („Службени гласник РС”, број 89/15) и Законом о 
контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09). 
 

Члан 51. 
У случају давања у закуп пословног простора непосредном погодбом из члана 50. став 1. тачка 10) 

ове Одлуке, председник општине у име Општине, као повериоца даје сагланост на закључени и оверени 
Уговор о преузимању дуга између претходног и будућег закупца, из разлога што преузималац дуга са 
преузимањем и исплатом дуга ступа на место пређашњег дужника, који се ослобађа обавезе.  

У том случају преузети дуг претходног закупца је само начин за узимање у закуп пословног 
простора непосредном погодбом, а исплаћени дуг се не може признати новом закупцу као било какав вид 
потраживања према закуподавцу. 

Члан 52. 
Политичким странкама и удружењима грађана која су регистрована у областима наведеним у чл. 

50. став 1. тачка 1), може се дати у закуп, путем непосредне погодбе, пословни простор у циљу 
омогућавања рада на пословима од изузетног значаја за Општину и њене грађане, само ако има 
расположивог и адекватног пословног простора на коме Општина има право јавне својине. 

Ради се о пословном простору који по својој намени и распореду просторија, не служи за 
комерцијално издавање и обављање пословне делатности, а који удружења грађана и политичке странке 
могу да користе за свој рад и своје програмске циљеве, под условом да се исти не користи за 
остваривање прихода. 

О давању у закуп пословног простора путем непосредне погодбе за рад политичких странака и 
удружења грађана сходно се примењују одговарајуће одредбе ове Одлуке које се односе на: закључивање 
уговора, права и обавезе уговорних страна, одржавања пословног простора за време трајања закупа и 
престанку закупа. 

Члан 53. 
Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, 

удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, 
заштите животне средине, парламентaрним политичким странкама, који пословни простор не користе за 
стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима која 
обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених 
Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима 
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата 
(„Службени гласник РС”, број 56/12), као и удружењима која остварују сарадњу са министарством 
надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која негују традиције 
ослободилачких ратова Србије, може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у 
висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине. 

Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач носилац права јавне 
својине, може се дати у закуп пословни простор, ради обављања послова из њиховог делокруга рада, на 
основу образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, уз обавезу плаћања закупнине 
у висини од 30% а највише до 50% од процењене тржишне висине закупнине. 
 

VIII. САГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 54. 
Одредбе ове Одлуке обавезни су да примењују: месне заједнице, установе, други органи и 

организације, који су носиоци права коришћења на непокретностима  у јавној својини Општине, чији је 
она оснивач, за случај да се ради о непокретностима које не служе извршавању њихових надлежности. 

Корисници непокретности у јавној својини из става 1. овог члана обавезни су да се у случају 
издавања у закуп пословног простора, придржавају одредаба ове Одлуке, одредаба акта о утврђивању 
висине закупнине за пословни простор и да пре покретања поступка за издавање у закуп пословног 
простора прибаве сагласност председника општине, као надлежног органа по Статуту општине. 

Актом председника општине даје се начелна сагласност за давање у закуп непокретности, 
опредељује њена намена за време трајања закупа, али не и будући закупац и остали услови закупа. 

Средства остварена давањем у закуп непокретности у јавној својини Општине, која користе 
правна лица из става 1. овог члана представљају приход буџета општине Кула, а распоређују се Одлуком о 
буџету кориснику који је ствар дао у закуп. 

Уговор о закупу закључен без сагласности из става  2 и 3 овог члана ништав је. 
 

Члан 55. 

Носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини Општине наведени у члану 54. став 
1. ове Одлуке обавезни су да Одељењу за финансије и привреду доставе податке о спроведеном поступку 
давања у закуп, (односно примерак закљученог уговора о закупу пословног простора), ради праћења 
остваривања прихода корисника, у року од осам дана по окончању поступка, сходно наведеној Уредби. 
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Одељење за финансије и привреду води евиденцију о приходима оствареним од закупа по 

корисницима. 
У случају да се непокретност изда у закуп без сагласности надлежног органа, сматраће се да се 

користи супротно Закону о јавној својини, и покренуће се поступак за одузимање права коришћења од 
уписаног носиоца овог права. 

   
Члан 56. 

Уговори о закупу пословног простора које су раније евентуално закључили носиоци права 
коришћења на непокретностима у јавној својини и други корисници који немају уписано право коришћења 
на непокретностима у јавној својини, морају се отказати у складу са законом из разлога што су ништави и 
морају се ускладити са законским и другим прописима.  
 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 57. 
 Поступак ради прибављања сагласности за извођење радова на инвестиционом улагању у 
пословни простор који је започет до дана ступања на снагу ове Одлуке, а у којем није донет акт о 
сагласности надлежног органа, окончаће се по одредбама ове Одлуке. 

Поступак ради признавања извршеног улагања у пословни простор, који је започет до дана 
ступања на снагу ове Одлуке, а у којем није донет коначан акт о признавању износа уложених средстава, 
окончаће се по одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 58. 
Закупци пословног простора који на дан ступања на снагу ове одлуке имају уговор о закупу 

пословног простора закључен на одређено или неодређено време, настављају са коришћењем пословног 
простора у складу са тим уговором, с тим да ће им се понудити закључење новог уговора, уколико је 
потребно ускладити уговор са овом одлуком.  

 Уколико закупац из става 1. овог члана у року од 30 дана од дана пријема обавештења о потреби  
закључења новог уговора о закупу пословног простора, не приступи закључивању тог уговора, сматраће се 
да не жели даље да користи пословни простор по новим условима, те ће му се отказати уговор о закупу 
пословног простора.  

 
Члан 59. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши надлежно одељење Општинске управе. 
Инспекцијски надзор и контролу у погледу коришћења пословног простора врши општински 

комунални инспектор и то у случају: 
-  да се пословни простор не користи у складу са уговором утврђеном наменом и врстом уговорене  

делатности, 
- ако закупац пословни простор издаје у подзакуп или га на други начин уступа на коришћење 

трећем лицу. 
 Уколико комнални инспектор утврди да закупац не користи пословни простор у складу са 
одредбама ове Одлуке, сачињава записник на околности из става 2. овог члана и доставља га на даљи 
поступак надлежном органу. 

 
Члан 60. 

На све што није прописано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018), Закона о 
облигационим односима („Сл. СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. СРЈ“, бр. 31/93) и други прописи 
којима је регулисана ова област. 

Члан 61. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину давања у закуп 

пословног простора („Сл. лист општине Кула“, бр. 19/2014). 
 

Члан 62. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-361-18/2019              
27. јун 2019. године          
К У Л А                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Велибор Милојичић, с. р.  



28. јун 2019.                                            Службени лист општине Кула                      Број 20 - страна 438 

 
141. 

На основу члана 146 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник Републике Србије», бр. 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014  
145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 39 тачка 6 Статута општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 
13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. јуна 2019. године донела је  

  
 

О Д Л У К У  
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА  
И ИЗГРАДЊИ И ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се: поступак постављања привремених мањих монтажних објеката и 

покретних привремених објеката на јавним површинама, њихово коришћење, одржавање и уклањање; 
изградња и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене; начин и услови 
давања јавних површина на привремено коришћење; вршење надзора над применом одредаба ове одлуке.  

 
Члан 2. 

Објекти из члана 1 ове одлуке се постављају на јавним површинама у јавној својини (улице, 
тргови, паркови и друге површине). Споменике и спомен обележја на јавним површинама поставља 
општина Кула. 

 
Члан 3. 

Мањи монтажни објекти привременог карактера у смислу ове одлуке су: киосци, летње баште 
угоститељских објеката, гараже, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу на постојећим 
аутобуским стајалиштима, јавне телефонске говорнице, банкомати. 

Покретни привремени објекти у смислу ове одлуке су: тезге, апарати за кокице, апарати за 
сладолед, расхладни уређаји, летње баште које се постављају на тротоару без посебне подлоге, покретне 
рекламне табле, изложбени пултови, урбани мобилијар (клупе, жардињере, држачи за бицикла) и други 
лако покретни објекти за излагање или продају робе на мало. 

Привремени објекат у смислу ове одлуке је и објекат у функцији забавног парка, циркуса као и 
други монтажни објекат који се поставља ради извођења спортских манифестација, културно-забавних и 
сличних програма. 

Споменик и спомен обележје у смислу ове одлуке је уметнички обликован објекат, чија је 
функција да чува сећање на неки догађај из историје или неку историјску личност (скулптура, спомен 
камен, спомен крст, спомен плоча и слично).      

   
ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА 

 
Члан 4. 

За привремено коришћење јавних површина ради постављања киоска, гаража, затворених летљих 
башти, ЈКП Комуналац Кула израђује План постављања објеката ( у даљем тексту План). 

План треба да садржи максималну површину објекта, удаљеност објекта од тротоара и коловоза, 
минимално растојање између монтажних објеката на истој катастарској парцели, минимално растојање 
између монтажног и других објеката на парцели и друге услове на основу којих се издаје решење о 
постављању, а који ближе одређују положај монтажног објекта у простору.  

План  на предлог ЈКП Комуналац Кула, доноси општинско веће.  
За привремено коришћење јавних површина ради постављања тезги, општинско веће на предлог 

Туристичке организације општине Кула доноси програм. 
 

Члан 5. 
На основу Плана, а по захтеву заинтересованог лица, општинско веће решењем додељује 

локацију за постављање киоска и гараже. 
Период на који се додељује локација не може бити дужи од 5 година. 

 
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ И САГЛАСНОСТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА 

 
Члан 6. 

Постављање киоска, летњих башти, гаража и споменика и спомен обележја,  врши се на основу 
решења о постављању које издаје Одељење за урбанизам комунално-стамбене и имовинско-правне  
послове. 

Постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу на постојећим аутобуским 
стајалиштима врши се на основу решења о постављању које издаје одељење задужено за спровођење 
прописа из области саобраћаја и путне инфраструктуре. 
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Јавне телефонске говорнице, банкомати и покретни привремени објекти из члана 3 став 2 и 3 ове 

Одлуке постављају се на основу сагласности за постављање коју издаје Одељење за инвестиције, заштиту 
животне средине и енергетски менаџмент. 

Сагласност за постављање садржи: име, презиме, адресу, фирму и седиште корисника, тачну 
локацију и површину заузете јавне површине, временски период коришћења јавне површине, намену 
објекта, обавезу корисника да објекат уклони протеком одређеног временског периода, удаљеност 
објекта од коловоза, саобраћајног знака, тротоара и бициклистичке стазе. 

 Решење, односно сагласност за постављање се доставља одељењу надлежном за утврђивање и 
наплату пореза и других изворних јавних прихода, ради одређивања накнаде за коришћење јавне 
површине, у року од три дана од дана издавања. 

На решење из става 1 и 2 овог члана,  може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана 
од дана достављања решења. 

Решење о постављању киоска и гараже престаје да важи, истеком периода из члана 5 став 2 ове 
Одлуке. 

Решење о постављању летње баште издаје се на пет година од дана издавања. Решење престаје 
да важи и пре истека наведеног периода, даном примања обавештења о престанку важења решења, јер 
се простор приводи планираној намени. 

   
Члан 7. 

Уз захтев за издавање решења о постављању киоска и гараже, инвеститор подноси решење 
општинског већа о додели локације, копију плана, архитектонски пројекат, пројекат инсталација 
(електрична, водовод и канализација) и пројекат прикључка инсталација израђен од стране овлашћеног 
лица. 

Уз захтев за издавање решења о постављању летње баште инвеститор подноси копију плана, 
Извод из листа непокретности, акт о упису угоститељског објекта у одговарајући регистар, архитектонски 
пројекат, пројекат електричне инсталације. 

Уз захтев за издавање решења о постављању надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 
на постојећим аутобуским стајалиштима, инвеститор подноси копију плана, доказ о одговарајућем праву 
на земљишту, архитектонски пројекат, сагласност управљача пута. 

Уз захтев за издавање решења о постављању споменика и спомен обележја инвеститор подноси 
доказ о праву својине на земљишту, пројекат, извештај о техничкој контроли пројекта у погледу статичке 
стабилности, мишљење општинске комисије за подизање споменика и спомен обележја на уметничко 
решење, сагласност општинског већа за постављање споменика и спомен обележја и сагласност 
министарства надлежног за послове културе. 

Комисију за подизање споменика и спомен обележја именује председник општине. За чланове 
комисије именују се лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области 
планирања и изградње и историје уметности. 

Уз захтев за издавање сагласности за постављање банкомата и телефонских говорница   
доставља се Извод из листа непокретности, копија плана, сагласност власника објекта на који се 
банкомат, односно телефонска говорница поставља.  

Уз захтев за издавање сагласности за постављање забавног парка, циркуса и других сличних 
објеката доставља се Извод из листа непокретности, атести  и сертификати о исправности објеката. 
 

ПРИВРЕМЕНИ МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

Киоск  
Члан 8. 

Киоск је монтажно демонтажни објекат за пружање шалтерских услуга, чија бруто површина не 
може бити већа од 10,5 m2. 

 
Киоск се на саму локацију поставља као већ израђен објекат или склапањем монтажних 

елемената. 
Уколико се не омета пролаз пешака уз киоск се може поставити расхладни уређај на основу 

сагласности за постављање. 
Подлога на коју се поставља киоск мора бити израђена од чврстог материјала. 
Услови који ближе одређују положај киоска у простору  биће одређени Планом. 
  

Члан 9. 
Забрањено је: 
1. спајање киоска, 
2. постављање летњих башти уз киоск, 
3. постављање приручних магацина, 
4. издавање киоска у закуп који је постављен на јавној површини у складу са овом одлуком,  
 

Летња башта 
Члан 10. 

Летња башта је отворени монтажно-демонтажни објекат који се поставља на зеленој површини 
испред угоститељског објекта у чијој је функцији и то у периоду од 1. марта до 15. новембра. 
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Летња башта се поставља тако да улични фронт терасе не прелази ширину угоститељског 

објекта, а улаз у терасу мора бити орјентисан према улазу у главни угоститељсјки објекат. 
Изузетно, уколико се објекат у чијем се саставу налази и угоститељски, састоји од више 

функционалних јединица различите намене, а истог власника, односно закупца, летња башта се може 
поставити дуж целог уличног фронта објекта. 

Подлога летње баште на зеленим површинама може бити монтажне дрвене конструкције или 
поплочана одговарајућим плочама на сувој пешчаној подлози. 

Кота поплочане терасе у односу на терен је максимално плус 15 цм. 
Дозвољено је постављање покретних сунцобрана и цветних жардињера.   
Минимална удаљеност најистуреније тачке летње баште од коловоза је 1 м.  
Изузетно на планом предвиђеним локацијама дозвољено је затварање летње баште лаким 

монтажним провидним елементима. 
Локација на којој је дозвољено затварање летње баште као и сви детаљи и услови у вези са 

изгледом, материјалом и начином коришћења који нису у супротности са овом одлуком, одређују се на 
основу Плана постављања затворених летњих башти који израђује ЈКП Комуналац, а доноси Општинско 
веће.  

Дозвољено је пуштање тихе музике у времену од 10-23 часа. 
 

Члан 11. 
Забрањено је : 
1. ограђивање летње баште фиксном оградом од чврстог материјала,  
2. извођење музичког програма уживо, 
3. постављање летње баште изнад шахтова инфраструктуре, 
4. градња надстрешница од чврстог материјала. 

 
Гаража 

Члан 12. 
Гаража је типски, затворени монтажно-демонтажни објекат за смештај путничких аутомобила који 

се поставља на површине између и око вишепородичних стамбених објеката, чија површина не може бити 
већа од 20 м2.  

Услови који ближе одређују димензије, изглед и положај гараже у простору биће одређени 
Планом.  
 
Јавна телефонска говорница  

Члан 13. 
Јавна телефонска говорница је типски монтажно-демонтажни објекат сачињен од материјала по 

избору инвеститора. 
Јавна телефонска говорница се поставља на објекат ако не омета пролаз пешака и не утиче на 

безбедност саобраћаја.     
 Услови који ближе одређују положај јавне говорнице у простору  биће наведени у сагласности.   

 
Надстрешнице у јавном превозу на постојећим аутобуским стајалиштима 

 
Члан 14. 

 
Aутобуско стајалиште је посебно изграђен део пута, односно прописно обележен део коловоза 

намењен за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и истаовара пртљага. 
Општина одређује стајалишта која се могу користити за одређену врсту линијског превоза у 

складу са законом. 
Решење за постављање надстрешнице може се издати уколико су  испуњени услови из става 1 и 2 

овог члана. 
Надстрешница се поставља као типски монтажно-демонтажни објекат. 
Површина надстрешнице се одређује техничком документацијом. 
 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА И УКЛАЊАЊЕ 
 

Члан 15.  
Власници привремених мањих монтажних објеката дужни су да одржавају објекте у исправном 

стању, воде рачуна о исправности инсталација, испуњености прописаних санитарно-хигијенских и других 
услова, одржавају чистоћу у непосредној околини објекта. 

Објекат се користи искључиво за намене наведене у решењу којим се одобрава постављање 
објекта. 

Забрањено је давати у закуп објекат постављен на јавној површини у складу са овом одлуком. 
  

Члан 16. 
Власник монтажног објекта дужан је да о свом трошку уклони објекат у року од 8 дана од дана од 

дана истека периода на који је додељена локација, односно у року од 8 дана од дана од дана престанка 
обављања делатности. 
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Ако је потребно уклонити објекат пре истека периода на који је додељена локација, односно 

издато решење ради привођења простора планираној намени, Одељење за инвестиције, заштиту животне 
средине и енергетски менаџмент обавештава корисника јавне површине у ком року је дужан да уклони 
објекат.    

НАДЗОР 
 

Члан 17. 
Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши општински орган управе надлежан за 

инспекцијске послове. 
Општински комунални инспектор је у вршењу инспекцијског надзора овлашћен да донесе решење 

којим: 
1. наређује уклањање објекта у року од 15 дана, ако се објекат поставља или је његово постављање 

завршено без решења о постављању.  
2. наређује обуставу радова на постављању монтажног објекта ако се радови изводе супротно решењу 

којим је одобрено постављање и оставља рок за усклађивање са решењем о постављању, који не 
може бити краћи од 10 нити дужи од 20 дана.  

3. наређује усклађивање објекта са решењем којим је одобрено постављање, ако је објекат постављен 
супротно решењу о постављању у року који не може бити краћи од 20 нити дужи од 30 дана од дана 
пријема решења комуналног инспектора. 

4. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку лица на које 
гласи решење о постављању објекта у року од 15 дана од дана пријема решења инспектора, уколико 
то лице у датом му року није ускладио извођење радова са решењем којим је одобрено постављање 
објекта (чл.20 тачка 2.) 

5. наређује уклањање монтажног објекта и враћање земљишта у првобитно стање о трошку лица на које 
гласи решење о постављању објекта у року од 15 дана од дана пријема решења инспектора, уколико 
то лице у датом му року није ускладио постављени објекат са решењем којим је одобрено 
постављање објекта. (чл.20 тачка 3.) 

6. наређује уклањање монтажног објекта о трошку лица на које гласи решење о постављању објекта у 
року од 15 дана од дана пријема решења инспектора, уколико то лице није уклонило објекат у року 
наведеном у обавештењу из члана 16 став ове одлуке. 

7. наређује уклањање објеката из члана 9 тачка 1,2 и 3, односно уклањање киоска из члана 9 тачка 4 
ове одлуке, о трошку власника, року од 15 дана од дана пријема решења инспектора. 

8. наређује уклањање киоска и враћање земљишта у првобитно стање о трошку власника киоска  у року 
од 15 дана од дана пријема решења инспектора ако киоск није уклоњен у складу са чланом 22 ове 
одлуке. – ово је решење о уклањању за обе варијанте 

9. ако власник киоска не поступи у складу са тачком 8 овог члана, наређује уклањање киоска и 
враћање земљишта у првобитно стање путем другог лица, а о трошку власника киоска.   

 Општински комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора наређује записником на лицу 
места да се одмах обустави извођење музичког програма уживо у летњој башти. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

Новчаном казном од 12.500,00 динара казниће се за прекршај физичко лице или одговорно  лице: 
1. ако није обуставило радове након доношења решења о обустављању радова (члан 20 став 2 тачка 

2), 
2. ако је отпочело или завршило постављање објекта без решења о постављању, ако изводи радове 

или је већ поставило објекат, супротно издатом решењу којим се одобрава постављање објекта 
(члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3), 

3. ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 
4,5,6,7,8), 

4. ако је поставило објекте чије је постављање забрањено чланом 9 тачка 1,2 и 3 ове Одлуке, 
односно ако је издало киоск у закуп. 

5. ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу 
инспектора (члан 11 тачка 2). 

 
  Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако није обуставило радове након доношења решења о обустављању радова (члан 20 став 2 тачка 
2), 

2. ако је отпочело или завршило постављање објекта без решења о постављању, ако изводи радове 
или је већ поставило објекат, супротно издатом решењу којим се одобрава постављање објекта 
(члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3), 

3. ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 
4,5,6,7,8), 

4. ако је поставило објекте чије је постављање забрањено чланом 9 тачка 1,2 и 3 ове Одлуке, 
односно ако је издало киоск у закуп. 

5. ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу 
инспектора (члан 11 тачка 2). 
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Новчаном казном од 37.500,00 динара казниће се за прекршај предузетник: 

1. ако није обуставило радове након доношења решења о обустављању радова (члан 20 став 2 тачка 
2), 

2. ако је отпочело или завршило постављање објекта без решења о постављању, ако изводи радове 
или је већ поставило објекат, супротно издатом решењу којим се одобрава постављање објекта 
(члан 20 став 2 тачка 1, 2 и 3), 

3. ако није уклонилo објекат у складу са решењем комуналног инспектора (члан 20 став 2 тачка 
4,5,6,7,8), 

4. ако је поставило објекте чије је постављање забрањено чланом 9 тачка 1,2 и 3 ове Одлуке, 
односно ако је издало киоск у закуп. 

5. ако није обуставило извођење музичког програма уживо у летњој башти, одмах по налогу 
инспектора (члан 11 тачка 2). 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

Власници киоска, који су постављени у складу са Одлуком о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама на територији општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 41/2016), 
настављају са коришћењем киоска до престанка решења којим је одобрено њихово постављање, након 
чега у року од 60 дана уклањају киоск или постављање, коришћење и површину киоска у истом року, 
усклађују са овом одлуком, тако што ће прибавити решење о постављању. 

Власници киоска чије је решење о постављању киоска престало да важи дужни су да уклоне 
киоск у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

 
Члан 20 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама на територији општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 41/2016).    

 
Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл. листу општине Кула».  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        
Број: 01-352-54/2019                                   
27. јун 2019. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
     Велибор Милојичић, с. р. 

 
142.  

На основу члана 29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/2018), члана 21 и 37. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/2015),  члана 39. став 1. тачка 28. и члана 
112. став 2. Статута општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр. 13/2019), Скупштина општине Кула 
на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

ПЕРУНИЧИЋ ЗОРАНУ, јмбг 1112955710203 из Сивца, Р. Б. Трше 67 
 

1. 
ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула некретнина која се налази у Сивцу, ул. Маршала 

Тита  бр. 219, на парцели број 1734 уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, коју чини 
земљиште под зградом-објектом површине 3ара 85м2 и земљиште уз зграду-објекат површине 87м2, 
укупне површине 4ара 72м2, и зграда културе површине 3ара 85м2, број зграде 1, ПЕРУНИЧИЋ ЗОРАНУ, 
јмбг 1112955710203 из Сивца, Р. Б. Трше 67, као најповољнијем учеснику  јавног надметања. 

 
2. 

Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  ПЕРУНИЧИЋ ЗОРАНУ,  јмбг. 1112955710203 из 
Сивца, Р.Б.Трше 67, за износ од 22.893,48 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: 01-463-78/2019       Велибор Милојичић, с. р.  
27. јун 2019. године 
К у л а                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                             
 
143. 

На основу члана  29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/2018), члана 21 и 37. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр.21/2015),  члана 39. став 1. тачка 28. и члана 
112. став 2. Статута општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр. 13/2019), Скупштина општине Кула 
на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

КЉАЈЕВИЋ ГОРАНУ, јмбг 2601967810062, из Сивца, ул. Светозара Милетића бр.60 
 

1. 
ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула некретнина која се налази у Сивцу, улица Светозара 

Милетића број 73, парцела број 2886/1 к.о. Сивац, уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, 
коју чини земљиште под зградом-објектом површине 2ара 68м2,  земљиште уз зграду-објекат површине 
4ара 05м2, и њива 1 класе површине 5ари 54м2, укупне површине 12ари 27м2 и изграђена породична 
стамбена зграда површине 2ара 68м2, број зграде 1, КЉАЈЕВИЋ ГОРАНУ, јмбг 2601967810062, из 
Сивца, ул. Светозара Милетића бр. 60, као најповољнијем учеснику  јавног надметања. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се КЉАЈЕВИЋ ГОРАНУ, јмбг 2601967810062, из 

Сивца, ул.Светозара Милетића бр. 60, за износ од 8.293,56 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: 01-463-79/2019       Велибор Милојичић, с. р.  
27. јун 2019. године 
К у л а                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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144. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Дома културе Руски Крстур за 2018. годину 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду са финансијским извештајем Дома културе Руски Крстур за 2018. 
годину, које је Управни одбор Дома културе Руски Крстур усвојио на седницама одржаним 15. јануара 
2019. и 06. маја 2019. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-11/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
145. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Дома културе Црвенка за 2018. годину 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду Дома културе Црвенка за 2018. годину, који је Управни одбор Дома 
културе Црвенка усвојио на седници одржаној 11. јуна 2019. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-16/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
146. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Културног Центра Кула за 2018. годину 
 

1. 
 Усваја се  Извештај о раду Културног Центра Кула за 2018. годину, који је Управни одбор 
Културног Центра Кула усвојио на седници одржаној 30. маја 2019. године, као у  тексту.  
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2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-12/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
147. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Спортског центра Црвенка за 2018. годину 
 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду Спортског центра Црвенка за 2018. годину, који  је Управни одбор 
Спортског центра усвојио на седници одржаној 03. јуна 2019. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-14/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
148. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94)  и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Туристичке организације општине Кула за 2018. годину 
 
 

1. 
 Усваја се Извештај о раду Туристичке организације општине Кула за 2018. годину, који је 
Управни одбор Туристичке организације усвојио на седници одржаној 08. јуна 2019. године, као у  
тексту.  

 
2. 

Ову Oдлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-15/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 
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149. 

На основу члана 13 Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“, број 15/14) и члана 39 став 1 тачка 12. и члана 112 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној дана 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени Статута 
Туристичке организације општине Кула 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Статута Туристичке организације општине Кула, коју је 
усвојио Управни одбор Туристичке организације општине Кула на седници одржаној 13.06.2019. године. 
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-110-15/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
150. 

На основу чл. 203 ст. 4 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/19) и члана 39 
Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19), Скупштина ошпштине Кула на седници 
одржаној дана 27. јуна 2019. године доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти 

 
 

1. 
За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти одређују се доктори медицине Дома здравља у Кули, како следи: 
 

1. Др Жарко Шевин 
2. Др Татјана Драгаш Гајић 
3. Др Драган Бероња 
4. Др Вера Булатовић 
5. Др Мануела Драшлер Куљанчић 
6. Др Иванка Кордић 
7. Др Славица Оџић 
8. Др Марко Анђић 
9. Др Гордана Адамовић 
10. Др Радосава Миловановић 
11. Др Ивана Рељић 
12. Др Татјана Рогановић 
13. Др Саша Илин 
14. Др Маријана Кастратовић Остојић 
15. Др Бојана Михајловић 
16. Др Милан Шаин 
17. Др Златана Нађ 
18. Др Александра Варга 
19. Др Милош Поповић 
20. Др Славица Глиштра 
21. Др Маријана Плазинчић 
22. Др Чедомир Бошковић 
23. Др Гордана Хуперт Вукашиновић 
24. Др Јарослав Колбас 
25. Др Биљана Милић 
26. Др Нина Недовић 
27. Др Александра Угљешић 
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28. Др Велибор Васовић 
29. Др Мирослава Ђукић Смиљанић 
30. Др Љубица Ђукић Ристовски 
31. Др Мирјана Гајић 

 
2. 

Доктор медицине из чл. 1 овог Решења дужан је да обавља стручно утврђивање времена и узрока 
смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији општине Кула у 
складу са Законом о здравственој заштити и правилима струке, а за сваки случај одсутности, објективне 
спречености или немогућности обављања конкретног посла дужни су обезбедити замену.  

Доктор медицине из чл. 1 овог Решења дужан је да у року од 12 (дванаест) часова од дана 
примљеног позива изврши непосредан преглед умрлог и утврди време и узрок смрти. 
 

3. 
Доктор медицине из чл.1 овог Решења има право на накнаду за свој рад. 
Право на накнаду за рад и висина накнаде утврдиће се посебним актом. 
 

4. 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-86/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
        Велибор Милојичић, с. р. 

 
151. 

На основу члана 46 став 1 тачка 1 Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 
54/11), Скупштина општине Кула на конститутивној седници одржаној дана 27. јуна 2019. године,  донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Кула 
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ да је КОШУТИЋ МАРКУ, одборнику Скупштине општине Кула, изабраном са изборне 

листе ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ - МАРКО КОШУТИЋ, на изборима одржаним 16. децембра 2018. 
године, престао мандат дана 27. јуна 2019. године, због подношења усмене оставке на мандат одборника. 
 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-91/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а                                                                       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
152. 

На основу члана члана 52 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 
31/19), Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице 
локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину рада комисије ("Сл. гласник Републике Србије", број 32/19) 
и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" број 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 27. јуна 2019. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за планове општине Кула 
 

1. 
Образује се Комисија за планове општине Кула (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Славка Срдић, дипломирани инжењер архитектуре, лиценца Инжењерске коморе Србије број 

100014710, за председника 
2. Славка Кочонда, дипломирани грађевински инжењер лиценца Инжењерске коморе Србије број 

411402203, за заменика председника 
3. Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре лиценца Инжењерске коморе Србије 

број 200015603, за члана, сагласно Закону и предлогу овлашћеног предлагача, запослена у ЈП 
Урбанизам, Завод за урбанизам, Нови Сад 

4. Драгана Сиљановић Козодеровић, дипломирани инжењер архитектуре, лиценца Инжењерске 
коморе Србије број 200 0766 04, за члана, сагласно Закону и предлогу овлашћеног предлагача, 
запослена у ЈKП Постор, Сектор за просторно планирање, Сомбор 

5. Александра Чизмар, дипломирани правник, за секретара. 
 

2. 
Комисија обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, стручну 

контролу планских докумената из надлежности општине Кула и послове јавног увида у плански документ. 
 

3. 
Скупштина општине Кула може ангажовати и друга лица за обављање административно-

техничких и других послова. 
 

4. 
Седиште Комисије је у Кули, улица Лењинова број 11. 

 
 

5. 
Комисија у свом раду користи печат Скупштине општине Кула. 

 
6. 

Председнику и члановима Комисије припада право на накнаду за рад у Комисији.  
Накнада за рад у Комисији износи 12.000,00 нето динара по седници за председника и 10.000,00 

нето динара по седници за остале чланове Комисије. 
Члановима Комисије који немају пребивалиште у Кули  припада накнада путних трошкова. 
За сваку наредну седницу одржану у истом месецу исплаћује се накнада у износу 5.000,00 нето 

динара и путни трошкови.   
 

7. 
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету општине Кула. 

 
 

8. 
Сва друга питања од значаја за рад Комисије уредиће се Пословником о раду који доноси 

Комисија на конститутивној седници. 
 

9. 
Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године. 
 

10. 
Овим решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за планове општине Кула 

број 01-02-47/2015 од 16. јула 2015. године. 
 

11. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-02-87/2019                                                                 
27. јун 2019. године                                                          
Кула                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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153. 

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 54/11) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина  општине Кула на седници 
одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању секретара 

Општинске изборне комисије у сталном саставу 
 
 

1. 
Разрешава се дужности секретара Општинске изборне комисије Павков Владимир, дипл. правник, 

на лични захтев. 
 

2. 
За секретара Општинске изборне комисије именује се Трпчевски Никола, дипл. правник. 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула" и на огласној табли у згради Општинске 

управе Кула.  
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                         
Број: 01-02-66/2019-2                   
27. јун 2019. године 
К у л а                                                  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

154. 

 
На основу члана 34 Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/16), члана 2 Одлуке о 

образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Кула ("Сл. лист општине Кула", број 9/17) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула" број 13/19) Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и члана Комисије  

за спровођење конкурса за избор директора 
 
 

1. 
Разрешавају се Бероња Чедомир, дипл. правник дужности председника и Илин Игор, дипл. 

економиста дужности члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач општина Кула, пре истека мандата. 
 

2. 
Именују се Девић Јелена, дипл. правник за председника и Вигњевић Зоран, дипл. економиста за 

члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач општина 
Кула. 
 

3. 
          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                              
Број: 01-02-90/2019 
27. јун 2019. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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155. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
47/18), члана 18 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 34 став 2 и 
39 став 1 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 39 став 1 тачка 12 
Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19) и члана 14 Одлуке о оснивању Културног центра 
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. јуна 2019. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције директора  
Културног центра Кула 

  
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ Бертић Каменку, професору разредне наставе из Куле, престанак функције 

директора Културног центра Кула, са 17.07.2019. године, због истека периода на који је именован.  
 

2. 
Ово решење објавиће се у ''Службеном листу општине Кула".  

  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       
Број: 01-02-76/2019-1                 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
156. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 
47/18), члана 18 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 34 став 2 
Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 14 Одлуке о оснивању 
Културног центра Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 став 1 тачка 12 Статута општине 
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19),  Скупштина општине Кула, на седници одржаној 27. јуна 2019. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора 
Културног центра Кула 

 
 

1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Бертић Каменко, професор разредне наставе из Куле за директора Културног центра 

Кула, почев од 18.07.2019. године. 
 

2. 
Мандат именованог траје 4 (четири) године. 
 

3. 
Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду закљученим између Управног одбора 

Културног центра Кула и именованог директора. 
 

4. 
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Кула». 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-76/2019-2                 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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157. 

На основу члана 115. и 116. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Предшколске установе "Бамби" Кула 

 
1. 

Разрешава се Павков Јелена, дужности члана Управног одбора ПУ "Бамби" Кула, пре истека 
мандата. 
 

2. 
Именује се Зечевић Мирјана, за члана Управног одбора ПУ "Бамби" Кула. 
 

3. 
Мандат члана Управног одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата Управног одбора 

ПУ "Бамби" Кула. 
 

4. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-88/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

158. 
На основу члана 41 Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 

члана 9 Одлуке о оснивању Дома културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 
2019. године, донела је 

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

Дома културе Црвенка 
 

1. 
Разрешава се Томић Милорад дужности члана Управног одбора Дома културе Црвенка, пре истека 

мандата. 
2. 

Именује се Шушиловић Горан, за члана Управног одбора Дома културе Црвенка.  
 

3. 
Мандат члана Управног одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата Управног одбора 

Дома културе Црвенка. 
4. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-89/2019 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
159. 

На основу члана 41 и 45 Закона о култури („Сл. гласник РС“ 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 
9 и 11 Одлуке о оснивању Дома културе у Руском Крстуру («Сл. лист општине Кула бр. 12/11 и 17/12) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу Управног и Надзорног одбора 
Дома културе у Руском Крстуру 

 
1. 

 Разрешавају се дужности члана Управног одбора Дома културе у Руском Крстуру, са 16.07.2019. 
године, због истека мандата: 

1. Ковачевић Биљана, председник, 
2. Паљенкаш Саша, члан, 
3. Варга Јанко, члан, 
4. Зарубица Илона, члан,  
5. Зазуљак Харди Маја, члан, на предлог Националног савета Русина, 
6. Бођанец Михајло, члан из реда запослених, 
7. Хрин Мирон, члан из реда запослених.  

2. 
 Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Дома културе у Руском Крстуру, са 16.07.2019. 
године због истека мандата: 

1. Тасић Саша, председник, 
2. Сабо Снежанка, члан, на предлог Националног савета Русина, 
3. Малацко Владимир, члан из реда запослених.  

 
3. 

 Ово решење објавиће се  у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-79/2019-3 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
160. 

На основу члана 41 и 45 Закона о култури („Сл. гласник РС“ 72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 
9 и 11 Одлуке о оснивању Дома културе у Руском Крстуру («Сл. лист општине Кула бр. 12/11 и 17/12) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Управног и Надзорног одбора 
Дома културе у Руском Крстуру 

 
1. 

Именују се председник и чланови Управног одбора Дома културе Руски Крстур почев од 
17.07.2019. године, и то:  

1. Ковачевић Биљана, председник, 
2. Паљенкаш Саша, члан, 
3. Варга Јанко, члан, 
4. Зарубица Илона, члан,  
5. Зазуљак Харди Маја, члан, на предлог Националног савета Русина, 
6. Хрин Мирон, члан из реда запослених, 
7. Бођанец Михајло, члан из реда запослених.  

 
2. 

 Именују се председник и чланови Надзорног одбора Дома културе Руски Крстур почев од 
17.07.2019. године, и то:  

1. Тасић Саша, председник, 
2. Сабо Јолић Снежанка, члан, на предлог Националног савета Русина, 
3. Малацко Владимир, члан из реда запослених.  

 
3. 

Мандат чланова Управног и Надзорног одбора из тачке 1. и 2. овог решења траје четири године. 
 

4. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-79/2019-4 
27. јун 2019. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
161. 

На основу члана члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 
2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
основне школе "Петефи бригаде" у Кули 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне школе "Петефи бригаде" у Кули, са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Коларић Маријана, члан из реда запослених,     
2. Сремко Јухас Мелинда, члан из реда запослених,   
3. Мармила Славица, члан из реда запослених.     

 
4. Матуска Ванда, члан из реда родитеља,     
5. Јовановски Игор, члан из реда родитеља,       
6. Миљанић Бојана, члан из реда родитеља.    

 
7. Лацко Јут Лаура, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Кермеци Рокуш, члан из реда локалне самоуправе,   
9. Афић Анита, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-85/2019-3 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
162. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
основне школе "Петефи бригаде" у Кули 

 
1.  

У Школски одбор основне школе "Петефи бригаде" у Кули именују се, почев од 17.07.2019. 
године: 

 
1. Делић Сања, члан из реда запослених,     
2. Сремко Јухас Мелинда, члан из реда запослених,   
3. Остојић Милисав, члан из реда запослених.     
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4. Микита Слађана, члан из реда родитеља,     
5. Јовановски Игор, члан из реда родитеља,       
6. Миљанић Бојана, члан из реда родитеља.    

 
7. Блашко Имре, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Кермеци Рокуш, члан из реда локалне самоуправе,   
9. Кристијан Золтан, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-85/2019-4 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
163. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
основне школе "Вук Караџић" у Црвенки 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне школе "Вук Караџић" у Црвенки са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Дамјановић Љиљана, члан из реда запослених, 
2. Јојић Драгана, члан из реда запослених, 
3. Пејановић Гордана, члан из реда запослених. 

 
4. Поповић Гордана, члан из реда родитеља, 
5. Пантић Мирјана, члан из реда родитеља, 
6. Ромић Милан, члан из реда родитеља. 

 
7. Дамјановић Снежана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Грубор Милан, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Паравина Страхиња, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-75/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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164. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
основне школе "Вук Караџић" у Црвенки 

 
1.  

У Школски одбор основне школе "Вук Караџић" у Црвенки, почев од 17.07.2019. године, именују 
се: 

1. Матић Зорка, члан из реда запослених, 
2. Гатарић Нада, члан из реда запослених, 
3. Кљајић Маријана, члан из реда запослених. 

 
4. Милер Изабела, члан из реда родитеља, 
5. Пантић Мирјана, члан из реда родитеља, 
6. Зељковић Кристина, члан из реда родитеља. 

 
7. Дамјановић Снежана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Грубор Милан, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Митошевић Тамара, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-75/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
165. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
основне школе "20. октобар" у Сивцу 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне школе "20. октобар" у Сивцу са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Жежељ Бранко, члан из реда запослених, 
2. Миковић Надежда, члан из реда запослених, 
3. Влаховић Горан, члан из реда запослених. 

 
4. Ћирић Лидија, члан из реда родитеља, 
5. Минић Фима, члан из реда родитеља, 
6. Предојевић Тања, члан из реда родитеља. 

 
7. Ачански Радмила, члан из реда локалне самоуправе,  
8. Голић Драган, члан из реда  локалне самоуправе,    
9. Зечевић Зорица, члан из реда локалне самоуправе.   
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2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-78/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
166. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
основне школе "20. октобар" у Сивцу 

 
1.  

У Школски одбор основне школе "20. октобар" у Сивцу, почев од 17.07.2019. године именују се: 
 

1. Жежељ Бранко, члан из реда запослених, 
2. Миковић Надежда, члан из реда запослених, 
3. Влаховић Горан, члан из реда запослених. 

 
4. Ћирић Лидија, члан из реда родитеља, 
5. Минић Фима, члан из реда родитеља, 
6. Потпара Александра, члан из реда родитеља. 

 
7. Ачански Радмила, члан из реда локалне самоуправе,  
8. Голић Драган, члан из реда  локалне самоуправе,    
9. Мандић Немања, члан из реда локалне самоуправе.   

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-78/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
167. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
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1. Баџа Мирјана, члан из реда запослених, 
2. Радуловић Весна, члан из реда запослених, 
3. Лазаревски Јадранка, члан из реда запослених, 

 
4. Ракочевић Данијела, члан из реда родитеља, 
5. Филиповић Вида, члан из реда родитеља, 
6. Алексин Данијела, члан из реда родитеља. 

 
7. Холовати Верица, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Даниловић Јасмина, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Рудакијевић Милица, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-74/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
168. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу 

 
1.  

У Школски одбор основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу, почев од 17.07.2019. године, 
именују се: 

 
 

1. Булатовић Зорица, члан из реда запослених, 
2. Миросављев Оља, члан из реда запослених, 
3. Каљевић Маријана, члан из реда запослених, 

 
4. Алексин Данијела, члан из реда родитеља, 
5. Филиповић Вида, члан из реда родитеља, 
6. Ракочевић Данијела, члан из реда родитеља, 

 
7. Граовац Снежана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Бартош Бојана, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Вагић Миленко, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-74/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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169. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне школе "Никола Тесла" у Липару са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Карабасил Костић Мира, члан из реда запослених, 
2. Иван Јасмина, члан из реда запослених, 
3. Марић Слободанка, члан из реда запослених. 

 
4. Бјелић Мирослава, члан из реда родитеља,    
5. Бојанић Виолета, члан из реда родитеља, 
6. Родић Славица, члан из реда родитеља. 

 
7. Рајачић Радован, члан из реда локалне самоуправе,    
8. Денић Александар, члан из реда локалне самоуправе,  
9. Стамболија Биљана, члан из реда локалне самоуправе.  

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-73/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
170. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
 

1.  
У Школски одбор основне школе "Никола Тесла" у Липару, почев од 17.07.2019. године, именују 

се: 
 

1. Карабасил Костић Мира, члан из реда запослених, 
2. Иван Јасмина, члан из реда запослених, 
3. Кадић Стојичић Оливера, члан из реда запослених. 

 
4. Бјелић Мирослава, члан из реда родитеља,    
5. Лукић Наташа, члан из реда родитеља, 
6. Стокућа Зорица, члан из реда родитеља. 

 
7. Рајачић Радован, члан из реда локалне самоуправе,    
8. Денић Александар, члан из реда локалне самоуправе,  
9. Стамболија Биљана, члан из реда локалне самоуправе.  

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
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3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-73/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
171. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
Школе за основно музичко образовање у Кули 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање у Кули са 
16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Међеши Владимир, члан из реда запослених, 
2. Харвиљчак Хелена, члан из реда запослених, 
3. Епер Ева, члан из реда запослених. 

 
4. Делић Биљана, члан из реда родитеља, 
5. Семан Терезија, члан из реда родитеља, 
6. Старчевић Биљана, члан из реда родитеља. 

 
7. Вуковић Ивана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Коларић Весна, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Богдановић Сања, члан из реда локалне самоуправе. 

2. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-81/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
172. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 

Школе за основно музичко образовање у Кули 
 

1.  
У Школски одбор Школе за основно музичко образовање у Кули, почев од 17.07.2019. године, 

именују се: 
 

1. Прегун Мирко, члан из реда запослених, 
2. Гроздић Оливера, члан из реда запослених, 
3. Епер Ева, члан из реда запослених. 
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4. Делић Биљана, члан из реда родитеља, 
5. Леђенац Бранка, члан из реда родитеља, 
6. Арва Планчак Тања, члан из реда родитеља. 

 
7. Вуковић Ивана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Коларић Весна, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Богдановић Сања, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-81/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
173. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
основне и средње школе са домом ученика 

 "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру 
 

1.  
Разрешавају се дужности члана Школског одбора основне и средње школе са домом ученика 

"Петро Кузмјак" у Руском Крстуру са 16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Сабо Леона, члан из реда запослених, 
2. Илић Љубица, члан из реда запослених,  
3. Сабадош Јасмина, члан из реда запослених, 

 
4. Новта Владимир, члан из реда родитеља, 
5. Папуга Светлана, члан из реда родитеља, 
6. Катанчевић Јелена, члан из реда родитеља, 

 
7. Сајанковић Габријела, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Стрибер Марија, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Ковач Жељко, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-82/2019-3 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 
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174. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 

основне и средње школе са домом ученика 
 "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру 

 
1.  

У Школски одбор основне и средње школе са домом ученика "Петро Кузмјак" у Руском Крстуру, 
почев од 17.07.2019. године, именују се: 
 

1. Пашо Лидија, члан из реда запослених, 
2. Рамач Меланија, члан из реда запослених, 
3. Мирковић Јелена, члан из реда запослених. 

 
4. Костелник Тања, члан из реда родитеља, 
5. Настасић Наташа, члан из реда родитеља, 
6. Пашо Весна, члан из реда родитеља. 

 
7. Ковач Жељко, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Говља Наталија, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Стрибер Марија, члан из реда локалне самоуправе. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-82/2019-4 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

175. 
На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 

бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули 
са 16.07.2019. године, због истека мандата: 
 

1. Виг Александра, члан из реда запослених, 
2. Сератлић Живко, члан из реда запослених, 
3. Радичев Матија, члан из реда запослених. 

 
4. Митић Тамара, члан из реда родитеља, 
5. Ковачевић Синиша, члан из реда родитеља, 
6. Ходоницки Даница, члан из реда родитеља. 

 
7. Мусић Сузана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Ђуровић Милена, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Мркаић Жељко, члан из реда предст. соц. партнера. 
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2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-77/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
176. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули 

 
1.  

У Школски одбор средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули, почев од  17.07.2019. године, 
именују се: 
 

1. Голубовић Славица, члан из реда запослених, 
2. Јунг Ференц, члан из реда запослених, 
3. Сератлић Живко, члан из реда запослених, 

 
4. Митић Тамара, члан из реда родитеља, 
5. Ковачевић Синиша, члан из реда родитеља, 
6. Ходоницки Даница, члан из реда родитеља, 

 
7. Мусић Сузана, члан из реда локалне самоуправе, 
8. Ђуровић Милена, члан из реда локалне самоуправе, 
9. Мркаић Жељко, члан из реда предст. соц. партнера. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
3. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-77/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
177. 

На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора 
Средње стручне школе у Црвенки 

 
1.  

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки са 16.07.2019. 
године, због истека мандата: 
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1. Тадић Весна, члан из реда запослених, 
2. Каровски Ружица, члан из реда запослених, 
3. Ромић Светлана, члан из реда запослених. 

 
4. Васиљевић Мелинда, члан из реда родитеља, 
5. Узелац Недељко, члан из реда родитеља, 
6. Тиодоровић Миленка, члан из реда родитеља. 

 
7. Дамјановић Душко, члан из реда представника социјалних партнера, 
8. Пена Драженко, члан из реда представника социјалних партнера, 
9. Гостовић Синиша, члан из реда представника социјалних партнера. 

 
2. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-72/2019-1 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
178. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 
88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон и 10/19)и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 27. јуна 2019. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Школског одбора 
Средње стручне школе у Црвенки 

 
1.  

У Школски одбор Средње стручне школе у Црвенки, почев од 17.07.2019. године именују се: 
 

1. Кажић Габриела, члан из реда запослених, 
2. Нађ Јасминка, члан из реда запослених, 
3. Поповић Горан, члан из реда запослених. 

 
4. Васиљевић Мелинда, члан из реда родитеља, 
5. Бркић Станојка, члан из реда родитеља, 
6. Тиодоровић Миленка, члан из реда родитеља. 

 
7. Дамјановић Душко, члан из реда представника социјалних партнера, 
8. Каленић Слободан, члан из реда представника социјалних партнера, 
9. Николић Александар, члан из реда представника социјалних партнера. 

 
2. 

Мандат чланова Школског одбора из тачке 1. овог решења траје 4 (четири) године. 
 

3. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-72/2019-2 
27. јун 2019. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
         Велибор Милојичић, с. р. 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/73734_02.htm%23zk27/18
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/73734_02.htm%23zk27/18-1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mvuksan/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/73734_02.htm%23zk10/19


28. јун 2019.                                            Службени лист општине Кула                      Број 20 - страна 464 

 
179. 

На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС" бр. 
97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 – УС, у даљем тексту: Закон о 
Агенцији) у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији покренутом по службеној 
дужности против Велибора Милојичића из Сивца,  

Директор Агенције за борбу против корупције доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. Утврђује се да Велибор Милојичић, ранији председник општине Кула, није у року од осам дана  
који му је одређен решењем Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0367/2018-08 
од 29. октобра 2018. године, поднео Агенцији за борбу против корупције извештај о својој имовини и 
приходима са стањем на дан избора на јавну функцију, па му се на основу одредбе члана 51. став 3. 
Закона о Агенцији изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ККОРУПЦИЈЕ.  

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у "Службеном гласнику Републике 
Србије" и "Службеном листу општине Кула".  

III. Трошове објављивања овог решења сносиће Велибор Милојичић.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) је провером службене евиденције 
поднетих извештаја о имовини и приходима функционера (у даљем тексту: Извештај) утврдила да је 
Велибор Милојичић изабран на јавну функцију председника општине Кула 11. јуна 2018. године, није 
поднео Извештај у законом прописаном року од 30 дана од дана избора на јавну функцију, па је против 
њега 25. септембра 2018. године покренут поступак за одлучивање о томе да ли је повредио одредбу 
члана 43. став 2. Закона о Агенцији. 

Решењем директора број 014-46-00-0367/2018-08 од 29. октобра 2018. године утврђено је да је 
Велибор Милојичић поступио супротно одредби члана 43. став 2. Закона о Агенцији, на тај начин што није 
у року од 30 дана од дана избора на јавну функцију поднео Агенцији Извештај, због чега му је изречена 
мера упозорења којом је обавезан да у року од осам дана од дана пријема наведеног решења поднесе 
Агенцији Извештај, са стањем на дан избора на јавну функцију председника општине Кула. 

Решење је достављено именованом 10. новембра 2018. године, што је утврђено увидом у 
повратницу у списима предмета, и по истом није поступио, што је констатовано увидом у евиденцију 
поднетих извештаја. 

Одредбом члана 51. став 3. Закона о Агенцији прописано је да ако функционер не поступи по 
изреченој мери упозорења до истека рока који му је у одлуци одређен, изриче му се мера јавног 
објављивања препоруке за разрешење, односно мера јавног објављивања одлуке о повреди овог закона. 

Имајући у виду да именовани није у року одређеним наведеним решењем директора Агенције 
поднео Извештај, нити је то учинио до дана доношења овог решења, стекли су се услови за изрицање 
мере јавног објављивања одлуке о повреди закона сагласно одредби члана 51. став 3. Закона о Агенцији, 
као мере којом се у конкретном случају испуњава сврха закона, с обзиром на то да је у току поступка пред 
Агенцијом именованом престала јавна функција председника општине Кула, што је утврђено увидом у 
обавештење општине Кула од 2. новембра 2018. године. 

Сходно наведеном, донета је одлука као у ставу I. диспозитива овог решења на основу одредаба 
члана 51. став 3. Закона о Агенцији и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18) у вези са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији. 

Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су применом одредбе члана 54. ст. 2. и 
3. Закона о Агенцији.     
 
Број: 014-46-00-0367/2018-08 

ДИРЕКТОР 
Драган Сикимић, с. р.  

 
180. 

 
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 – други закон и 101/16 – други закон и 47/18), члана 60. став 1. тачка 23. и члана 112. став 1. 
Статута општине Кула  („Сл. лист општине Кула“  бр. 13/19), Oпштинско веће на седници одржаној дана  
24. маја 2019. године донело је 

З А К Љ У Ч А К 
  

1. 
 Ставља се ван снаге Правилник о обезбеђивању пословног простора за рад политичких странака 
и удружења грађана бр. 013-361-58/2014 од 25. августа 2014. године („Сл. лист општине Кула“, бр. 
13/2014) који је донело Општинско веће, због настале промене надлежности предвиђене одредбама новог 
Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/2019).  
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2. 
 Разлози за стављање ван снаге су условљени ступањем на снагу Статута општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 13/2019), којим је извршена промена надлежности за давање у закуп, односно на 
коришћење непокретности у јавној својини Општине, за шта је надлежан председник општине сходно 
члану 56. став 1 тачка 9. Статута општине Кула. 
 

3. 
 Закључак објавити у „Службеном листу општине Кула“.  
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-361-15/2019         
24. мај 2019. године                      
К у л а                                 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дамјан Миљанић, с. р. 
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