
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА 
Службени лист општине Кула излази 
по потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог 
броја је  50 примерака.  

К у л а 
 

28. новембар  2019. године 

 
  Број  32                             Година  54 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11.  
Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
 
243. 
         На основу члана 27. став 10 и члана 29. 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 2. и члана 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.  гласник РС“, бр. 16/2018), 
члана 6. став 6 и чланова 14. 15. и 16. Одлуке о прибављању, располагању  и управљању стварима у 
јавној својини општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019), члана 39. тачка 28 и члана 112. 
Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/2019) и члана 18. Одлуке о општинској 
управи („Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019) Скупштина општине Кула на седници одржаној дана  
28. новембра 2019. године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о покретању поступка прибављања у јавну својину општине Кула  

непокретности непосредном погодбом 
 

Члан 1. 
         Покреће се поступак прибављања у јавну својину општине Кула непокретности - парцеле бр. 
2830/1, ЛН 8775 к.о. Кула на којој се налази  зграда пословних услуга у Кули, површине у основи 
приземља 382 м2, спратности објекта П+1, укупна површина парцеле 04 ара 58 м2, од власникa АД за 
осигурање ДДОР Нови Сад, Булевар М. Пупина 8, матични број 08194815, за новчани износ од 
25.050.610,50 динара што по средњем  званичном курсу НБС и вредности евра на дан процене 
17.09.2019. године од 117,6085 динара износи укупно 213.000,00 евра, непосредном погодбом. 
          Непокретност  из става 1 овог члана власнику ће се платити на следећи начин: 5.000,00 евра 
у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС и вредности евра на дан уплате, у 
2019. години, након потписивања уговора о прибављању у јавну својину предметне непокретности, а 
остатак на 10 једнаких месечних рата од по 20.800,00 евра у динарској противвредности по средњем  
званичном курсу НБС и вредности евра на дан уплате, током 2020. године, почев од месеца марта 
2020. године. 
          Исплатом последње рате стекли би се услови да се прибављена непокретност укњижи као 
јавна својина општине Кула. 
         Даном потписивања уговора о прибављању  из става 1 овог члана, ДДОР Нови Сад дозволиће 
општини Кула ступање у посед купљене некретнине и извођењe радова ради привођења простора 
планираној намени. 
 

Члан 2. 
         Некретнина  из чл. 1. ове Одлуке прибавља се за потребе рада Министарства унутрашњих 
послова, Полицијске управе Сомбор – радника Полицијске станице Кула ради  стварања услова да 
грађани  општине  Кула потребе у погледу издавања личне карте, путне исправе, возачке исправе, 
дозволе за ношење оружја као и друге послове везане за рад ПС могу обавити на бољи, бржи  и 
квалитетнији начин, у  примереном пословном објекту и стварања  услова да радници ПС Кула тежак 
и одговоран посао који раде обављају у бољем радном простору него што је то сада случај. 
 

Члан 3. 
           Поступак прибављања у јавну својину општине Кула непокретности - парцеле бр. 2830/1, ЛН 
8775 к.о. Кула непосредном погодбом спровешће Комисија која ће по спроведеном поступку 
Записник са одговарајућим предлогом доставити Општинском већу које ће утврдити Предлог одлуке  
и доставити га  Скупштини општине ради доношења Одлуке. 
 

Члан 4. 
          Ову одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-463-128/2019                                   Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а 
 
 
244. 
 На основу чл. 27. став 10 и чл. 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 3. Уредбе о условима 
прибављања и  отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања  искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), 
члана 15. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула 
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019), члана 39.  тачка 28 и члана 112. Статута општине Кула („Сл. 
лист општине Кула“, бр. 13/2019) Скупштина општине  Кула, на седници одржаној  28. новембра 
2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1.  
Формира се Комисија у саставу: 

1. Добрила Калезић Пиндовић, дипл. правник, председник Комисије, 
Браниславка Томишић, дипл. правник, заменик председника Комисије, 

2. Ирена  Марјановић, дипл. правник, члан, 
Радмила Васовић Дамјановић, дипл. правник, заменик члана. 

3. Војкан Илић, дипл. економиста, члан, 
Сузана Ђорђевић, дипл. економиста, заменик члана. 
Са задатком да спроведе поступак непосредне погодбе ради прибављања у јавну својину 

општине Кула непокретности - парцеле бр. 2830/1, ЛН 8775 к.о. Кула на којој се налази  зграда  
пословних услуга у Кули, површине у основи приземља 382 м2, спратности објекта П+1, укупна 
површина парцеле 04 ара 58 м2, од власникa АД за осигурање ДДОР Нови Сад, Булевар М. Пупина 8, 
матични број 08194815, за новчани износ од 25.050.610,50 динара што по средњем  званичном курсу 
НБС и вредности евра на дан процене 17.09.2019. године од 117,6085 динара износи укупно 
213.000,00 евра, и да Записник са одговарајућим предлогом достави Општинском већу које утврђује 
предлог одлуке и доставља га Скупштини општини ради доношења  одлуке. 

Овај поступак Комисија је дужна спровести у року од 15 дана од дана формирања. 
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-02-124/2019                                          Велибор Милојичић, с. р.   
28. новембар 2019. године  
К у л а 
 
 
245. 

На основу члана 100. став 1 тачка 6б. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 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, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 
46. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 20/2019), члана  39. став 1. тачка 28. Статута Општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 
13/2019), Скупштина општине Кула на седници одржаној 28. новембра 2019. године,  донела је 
 

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

непосредном погодбом, по праву прече куповине, 
Савић Радомиру, ЈМБГ 0709954810118, из Србобрана, ул. Колубарска број 21 
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1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште  у Црвенки, ул. Симе 
Шолаје бр. 27А, у уделу од 3/4, односно у површини од 4 ара и 69,50 м2,  и то  катастарска парцела 
број 2087, земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 18 м2, земљиште под зградом-објектом 
површине 71м2, земљиште под зградом-објектом површине 2 ара 14 м2, њива 1 класе површине 2 
ара 23 м2, укупне површине 6ари 26 м2, на којој су изграђени објекти без одобрења за градњу и то: 
породична стамбена зграда, зграда број 1, у Црвенки,  површине 1 ар 18 м2, помоћна зграда број 2 
површине 71 м2 и помоћна зграда број 3 површине 2 а 14 м2, све уписано у лист непокретности број 
2500 к.о. Црвенка. 

Општина Кула грађевинско земљиште отуђује Савић (Никола) Радомиру, ЈМБГ 
0709954810118, из Србобрана, ул. Колубарска број 21, за цену од 253.530,00 динара (словима: 
двестапедесеттри хиљаде пет стотина тридесет динара), непосредном погодбом, по поступку 
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. 
 

2. 
 Савић Радомир из Србобрана, коме се грађевинско земљиште отуђује и Председник општине 
у име општине Кула, закључиће уговор о отуђењу грађевинског земљишта којим ће регулисати 
међусобна права и обавезе у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке,  сходно члану 99.став 
14. Закона о планирању и изградњи и члану 48 став 1 Одлуке о отуђењу и давању у закуп и 
прибављању грађевинског земљишта. 
         

3. 
Савић Радомир је обавезан  да за купљено грађевинско земљиште, утврђени износ из тачке 

1 овог решења  од  253.530,00 динара уплати на  рачун бр. 840-841151843-84  модел 97 позив на број 
26-218 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о отуђењу. 

 

4. 
            Одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-126/2019     Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године 
К у л а 
 
246. 

На основу члана 99. став 1. 2. и 13. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 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, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 
44. Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Сл. лист општине 
Кула“ број 20/2019),  члана  39. став 1. тачка 13. и члана 112. Статута Општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 13/2019), Скупштина општине Кула на седници одржаној 28. новембра 2019. 
године,  донела је 
 

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

„ЕДЕЛИНСКИ“ ДОО РУСКИ КРСТУР 
 

1. 
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско замљиште у Руском Крстуру, 

катастарска парцела  број 3163/1 к.о. Руски Крстур, улица Народног фронта, по култури остало 
природно неплодно земљиште, површине 02 ха 98 ари 52 м2, уписана у лист непокретности број 
5044 к.о. Руски Крстур, у својину предузећу „Еделински“ д.о.о. Руски Крстур, Народног фронта бр. 
23, матични број 20656760, ПИБ 106672949, ради изградње, као  најповољнијем учеснику јавног 
надметања. 

„Еделински“ д.о.о. Руски Крстур  се обавезује да предметно грађевинско земљиште 
приведе намени у року од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  „Еделински“ д.о.о. Руски Крстур за износ 

од  1.446.594,55 динара (словима:један милион четири стотине четрдесетшест хиљада 
петстодеведесетчетири динара и 55/100). 
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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: 01-463-127/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године 
К у л а 
 
247. 

На основу члана 38 став 2 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 
32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др. закон и 47/18) и члана 39 став 1 тачка 11 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", 
бр. 13/19), на предлог Општинског већа општине Кула, Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 28. новембра 2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за избор директора  
јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка 

 
1. 

 Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈКП „Водовод“ Црвенка.  
Овом Одлуком утврђује се начин спровођења јавног конкурса за избор директора јавног 

комуналног предузећа из става 1 овог члана. 
 

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

 
3. 

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

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

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

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

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

 
6. 

 Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа из тачке 1. ове Одлуке 
спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Кула коју је именовала Скупштина општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 
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7. 

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

На седници Комисија обавезно проверава: 

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

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

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

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

 
9. 

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

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

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

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

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

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

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

 
11.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
14. 

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

 
15. 

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

 
16. 

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

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

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

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

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

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

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

 
20. 

 Ову Одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору јавног комуналног предузећа. 
 

21. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-111-19/2019      Велибор Милојичић, с. р.    
28. новембар 2019. годинe 
 
248. 

На основу члана 6 Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору ("Сл. гласник  РС" бр. 68/15, 81/16 – УС и 95/18), тачке 7 и 8 Одлуке Владе РС о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 
служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017. годину  ("Сл. гласник РС" бр. 61/17, 
82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19 и 59/19) и члана 39 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
дана 28. новембра 2019. године донела је  
 

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

у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2017. годину  
 

Члан 1. 
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе - општине Кула за 2017. годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 24/18 и 29/19) члан 2. мења 
се на начин да гласи:  

„Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе - 
општине Кула је:  

 
1. Општинска управа Кула             113  
2. ЈКП "Комуналац" Кула                                       72 
3. ЈКП "Радник" Сивац                                           28 
4. ЈКП "Водовод" Црвенка                                     32 
5. ЈКП "Руском" Руски Крстур                               15 
6. ПУ "Бамби" Кула                                           126 
7. Туристичка организација Кула                            2 
8. Спортски центар "Црвенка“ Црвенка                   5 
9. Народна библиотека Кула                             13 
10. Културни центар Кула                                         5 
11. Дом културе Црвенка                                          4 
12. Дом културе Сивац                                              5 
13. Дом културе Руски Крстур                                   3 
14. Месна заједница " Горњи град" Кула                 2 
15. Месна заједница "Доњи град" Кула                     1 
16. Месна заједница Црвенка                                  1 
17. Месна заједница Сивац                                      3 
18. Месна заједница Руски Крстур                           1 
19. Месна заједница Крушчић                                   1 
20. Месна заједница Липар                                       1 
21. Месна заједница Нова Црвенка                          1 
22. Општинско правобранилаштво                                1  
23. Центар за социјални рад                  2 

 Укупно   437 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Кула".  
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-020-38/2017-9      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а  
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249. 

На основу члана 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 39 и 94 Статута општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“, број 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној дана 28. новембра 2019. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о месним заједницама 

 
Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама ("Сл. лист општине Кула" бр. 20/19 и 26/19), члан 23. став 2 
тачка  4. мења се на начин да гласи:  

4. „у МЗ Руски Крстур за секретара,“ 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула".  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-020-37/2019-3      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а  
 
250. 

На основу члана 20 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16- др. закон и 47/18), члана 28 Закона о пољопривредном земљишту 
("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) и члана 14 и члана 39 
Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 28. новембра 2019. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 
пољских путева и канала од пољске штете 

 
Члан 1. 

Мења се члан 13 став 1 Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 
пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/17) - у даљем тексту 
Одлука, тако да исти гласи како следи: 
 

„На предлог Правилника о организовању и начину рада пољочуварске службе, који 
припрема Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове Одсек за инспекцијско-комуналне 
послове и извршилац услуге, сагласност даје извршни орган општине Кула.” 
 

Члан 2. 
Мења се члан 19 Одлуке, тако да исти гласи како следи: 

 
„Руководилац пољочуварске службе има следећу обавезу:  

 распоређује пољочуваре у складу са потребама и плановима заједничких акција на територији 
општине,  

 обавезан је да планира и спроводи контролне акције рада пољочувара на територији општине 
Кула,  

 да поднесе документацију комуналном инспектору а на основу записника пољочувара, ради 
покретања прекршајног поступка,  

 да поднесе документацију комуналном инспектору ради доношења решења из члана 21 ове 
Одлуке,  

 да поднесе документацију станици Полиције ради покретања кривичног поступка 
 да доставља записнике о причињеној пољској штети, изречене опомоне и службене 

забелешке Одељењу за инспекцијске послове Одсеку за инспекцијско-комуналне послове у 
циљу праћења и евиденције,  

 доставља извештаје сваког месеца за претходни месец надлежном органу наручиоца услуге о 
стању на терену и предузетим мерама, који се прилаже уз рачун приликом подношења на 
плаћање.“   



Број 32 - страна 697                            Службени лист општине Кула                           28. новембар 2019. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-320-435/2019      Велибор Милојичић, с. р.   
28. новембар 2019. године  
К у л а  

 
251. 

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 28. новембра 2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду ПУ „Бамби“ Кула за 2018/2019 годину 

 
1. 

 Усваја се Извештај о раду ПУ „Бамби“ Кула за 2018/2019 годину, који је Управни одбор ПУ 
„Бамби“ Кула усвојио на седници одржаној 13. септембра 2019.  2019. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-60-8/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а 

 
252. 

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 7 
Одлуке о оснивању Предшколске установе „Бамби“ Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 2/93 и 6/97) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 28. новембра 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада  ПУ „Бамби“ Кула за 2019/2020 годину 

 
1. 

Даје се сагласност на Програм рада ПУ „Бамби“ Кула за 2019/2020 годину, који је донео 
Управни одбор установе на седници одржаној 13. септембра 2019. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-60-9/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године 
К у л а 

 
253. 

На основу члана 59 и 60 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 
39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 28. новембра 2019. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене Програма пословања  
ЈКП "Радник" Сивац за 2019. годину  

 
1. 

Даје се сагласност на измене Програма пословања ЈКП "Радник" Сивац за 2019. годину - 
ребаланс финансијског плана, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на 
седници одржаној 12. новембра 2019. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-400-71/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године 
К у л а 
 
254. 

На основу члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 
12/11) 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 28. новембра 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута  Дома културе Црвенка 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Статута Дома културе Црвенка, коју је усвојио 
Управни одбор Установе на својој седници одржаној 19. новембра 2019. године. 
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-26/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а  
 
255. 

На основу члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула", бр. 
15/11) 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 28. новембра 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Сивац 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Сивац, коју је 
усвојио Управни одбор Установе на седници одржаној 15. новембра 2019. године. 

 
2. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-27/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
28. новембар 2019. године  
К у л а  
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