
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 
 

6. август  2020. године 

 

  Број 18                                   Година  55 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 722-

333.  Годишња  претплата  2.500,00 динара.  

 
82. 

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 24. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. став 2. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кула на седници одржаној дана 06. августа 2020. године,  донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

N & M Projekt d.o.o. Kula 
 

1. 
ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула  Пословни простор – једна просторија за коју није 

утврђена  делатност,  површине 13м2,  број посебног дела  3,  који се налази у приземљу стамбено-
пословне зграде  у Кули, Војвођанске бригаде бр. 37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској 
парцели број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 352 м2 и њива 1 класе 
површине 2ара 48 м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула, као и заједнички удео на 
стамбено-пословној згради, најповољнијем учеснику јавног надметања Preduzeću za pružanje usluga iz 
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine N & M Projekt d.o.o. Kula, матични 
број 21177784, ПИБ 109433938, из Куле, 12 Војвођанске бригаде број 37. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  Preduzeću za pružanje usluga iz bezbednosti i 

zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine N & M Projekt d.o.o. Kula, матични број 21177784, 
ПИБ 109433938, из Куле, 12 Војвођанске бригаде број 37, за износ од 3.436,90 евра, с тим да се исплата 
купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије 
на дан уплате. 

 
3. 

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

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

5. 
             Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-81/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а 
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83. 
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 24 став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл.лист општине Кула" бр. 20/2019),  члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. став 2. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кул,а на седници одржаној дана 06. августа 2020. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

Ивани Ђекић ПР Аутопревозник Ђекић Транс 
Кула, Партизанска бр.13Ф, мат. број 62461977, ПИБ 107049331. 

 
1. 

ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула  Пословни простор – једна просторија за коју није 
утврђена  делатност,  површине 29 м2,  број посебног дела  2,  који се налази у приземљу стамбено-
пословне зграде  у Кули, Војвођанске бригаде бр.37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској 
парцели број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 352 м2 и њива 1 класе 
површине 2 ара 48 м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула, као и заједнички удео на 
стамбено-пословној згради, најповољнијем учеснику јавног надметања Ивани Ђекић ПР Аутопревозник 
Ђекић Транс Кула, Партизанска бр.13Ф, матични број 62461977, ПИБ 107049331. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  Ивани Ђекић ПР Аутопревозник Ђекић Транс 

Кула, Партизанска бр.13Ф, мат. број 62461977, ПИБ 107049331 за износ од 10.473,20 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: 01-463-81/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а 
 
84.  

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 24 став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019),  члана 39. став 1. тачка 
28. и члана 112. став 2. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кула на седници одржаној дана 06. августа 2020. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

ЂЕКИЋ (Рајо) НОВИЦИ из Куле, ул. Партизанска бр. 13Ф 
 

1. 
ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула  двособан стан, означен као број посебног дела 11, 

на трећем спрату, у површини од 62 м2, који се налази у  стамбено-пословној згради у Кули, 12 
Војвођанске бригаде број 39, на катастарској парцели број 3143/6 к.о. Кула, земљиште под зградом-
објектом површине 3ара 49 м2 и земљиште уз зграду-објекат површине 1 ар 68 м2, укупне површине 5ари 
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17 м2, уписане у лист непокретности број 9532 к.о. Кула, као и заједнички удео на стамбено-пословној 
згради, ЂЕКИЋ (Рајо) НОВИЦИ, ЈМБГ 0101973350405 из Куле, ул. Партизанска бр. 13Ф, као најповољнијем 
учеснику јавног надметања. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се ЂЕКИЋ (Рајо) НОВИЦИ, ЈМБГ 0101973350405, из 

Куле, ул. Партизанска бр. 13Ф,  за износ од 18.731,30 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: 01-463-81/2020-3      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а 
 
85.  
 

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 24 став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.20/2019),  члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. став 2. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кула на седници одржаној дана 06. августа 2020. године,  донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
МЕДОЈЕВИЋ (Секуле) ДРАГОЉУБУ из Куле, М. Тита бр. 356 

 
1. 

ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула некретнина која се налази у Крушчићу, ул. 7 јула 
бр. 4, на катастарској парцели број 208 к.о. Крушчић, уписана у лист непокретности број 139 к.о. 
Крушчић, коју чини: земљиште под зградом-објектом површине 1ар 10м2, земљиште уз зграду-објекат 
5ари 00м2 и њива 1 класе површине 2ара 05м2, укупне површине 8ари 15м2, и изграђена породична 
стамбена зграда број зграде 1, површине 110м2, МЕДОЈЕВИЋ (Секуле) ДРАГОЉУБУ, јмбг.1409953822503, 
из Куле, М. Тита бр. 356, као најповољнијем учеснику  јавног надметања. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  МЕДОЈЕВИЋ (Секуле) ДРАГОЉУБУ, јмбг 

1409953822503, из Куле, М. Тита бр. 356, за износ од 2.763,75 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". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-81/2020-4      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а                                         
 
86.  

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 24 став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.20/2019),  члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. став 2. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кула на седници одржаној дана 06. августа 2020. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
ДАМЊАНОВИЋ (Владимир) МИЉАНИ из Сивца, Малостапарска број 23 

 
1. 

ОТУЂУЈЕ  СЕ  из јавне својине општине Кула  непокретност која се налази  у Сивцу, улица 
Рибарска, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац,  уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, (у 
природи стара дрвара),  која се састоји  од: помоћне зграде број 1 и земљишта под зградом-објектом 
површине 94м2, помоћне зграде број 2 и земљишта под зградом-објектом површине 79м2, помоћне зграде 
број 3 и земљишта под зградом-објектом површине 39м2, помоћне зграде број 4 и земљишта под зградом-
објектом површине 58м2, помоћне зграде број 5 и земљишта под зградом-објектом површине 1а 73м2, 
помоћне зграде број 6 и земљишта под зградом-објектом површине 70м2  и њиве 2 класе површине 9а 
47м2, укупне површине 14ари 60м2, ДАМЊАНОВИЋ (Владимир) МИЉАНИ, јмбг 0911986778627, из Сивца, 
Малостапарска број 23, као најповољнијем учеснику  јавног надметања. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  ДАМЊАНОВИЋ (Владимир) МИЉАНИ, јмбг 

0911986778627, из Сивца, Малостапарска број 23, за износ од 12.984,00 евра, с тим да се исплата 
купопродајне цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије 
на дан уплате. 

 
3. 

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

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

5. 
             Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-81/2020-5      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а                              
 
87.  

На  основу члана 31а. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 30. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019) Скупштина Општине, на 
седници одржаној дана 06. августа 2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 
о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 

Породична стамбена зграда у Руском Крстуру, ул. М. Тита бр. 94 
 

1. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини: 
 
- Породичнe стамбене зграде у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр.94, површине 196м2, број 

зграде 1, изграђеној на катастарској парцели број 1788 к.о. Руски Крстур и земљиште под зградом-
објектом површине 1а 96м2, земљиште уз зграду-објекат површине 3а 09м2, укупне површине 5а 05м2, 
уписане лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур 

 
која је утврђена 21.02.2020. године од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених 

активности Кула, у износу од 1.306.055,24 динара, у противвредности од 11.108,61 евра, умањује се на 
60% од почетне процењене вредности на износ од 783.633,14 динара,  у противредности  6.665,17 
евра. 

2. 
Скупштина општине ће донети Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из 

јавне својине општине Кула по почетној цени утврђеној у тачки 1 ове Одлуке. 
 

3. 
Ову Одлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-82/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
88.  

На  основу члана 31а. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 30. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), члана 39. став 1. тачка 28. 
и члана 112. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019) Скупштина Општине, на 
седници одржаној дана 06. августа 2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 
Породична стамбена зграда у Кули, ул. Новака Пејчића бр. 46 

 
1. 

Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини: 
 
- Породичне стамбене зграде у Кули, ул. Н. Пејчића бр. 46, број зграде 1, површ. 120м2, која је 

изграђена на кат. парцели број 5275 к.о. Кула, и земљиште под зградом-објектом површ. 1ар 20м2, 
земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површ. 3ара 72м2, укупне површ. 9ари 92м2, 
уписана у лист непокретности бр. 2440 к.о. Кула, и то сусвојински удео од 2/4,  

 
која је 23.12.2019. године утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених 

активности Кула, у износу од 618.011,60 динара, у противвредности од 5.258,70 евра, умањује се на 80% 
од почетне процењене вредности на износ од 494.409,30 динара,  у противредности  4.207,00 евра. 
 

2. 
Скупштина општине ће донети Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из 

јавне својине општине Кула по почетној цени утврђеној у тачки 1 ове Одлуке. 
 

3. 
Ову Одлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-82/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а                                     
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89.  
На  основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. и 19. 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 19. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), 
члана 39. став 1. тачка 28. и члана 112. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019) 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној дана 06. августа 2020. године, донела је 
 
 

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

из јавне својине општине Кула  
 
 

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

надметања, за следеће непокретности: 
 

1. Породична стамбена зграда у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр. 94, површине 196м2, број 
зграде 1, изграђеној на катастарској парцели број 1788 к.о. Руски Крстур и земљиште под зградом-
објектом површине 1а 96м2, земљиште уз зграду-објекат површине 3а 09м2, укупне површине 5а 05м2, 
лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур. 
Почетна цена: 6.665,17 евра. 
 
2. Породична стамбена зграда у Кули, ул. Новака Пејчића бр. 46, број зграде 1, површине 120м2, 
која је изграђена на катастарској парцели број 5275 к.о. Кула, и земљиште под зградом-објектом 
површине 1ар 20м2, земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површине 3ара 72м2, укупне 
површине 9ари 92м2, уписана у лист непокретности број 2440 к.о. Кула, и то сусвојински удео од 2/4. 
Почетна цена: 4.207,00 евра. 
 

2. 
 Почетне цене по којој се непокретности отуђују из јавне својине утврђене су у висини тржишне  
вредности предметних непокретности на основу процена Пореске управе Одсек контроле издвојених 
активности Кула, изражене у еврима, с тим да се исплата купопродајне цене  врши у динарској 
противвредности по  средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  
 

3. 
Поступак отуђења непокретности из тачке 1 ове Одлуке спровешће Комисија у саставу: 
1. Калезић Пиндовић Добрила, председник комисије 
    Дамјановић Васовић Радмила, заменик председника комисије 
2. Maрјановић Ирена, члан комисије 
    Томишић Браниславка,  заменик члана комисије 
3. Илић Војкан, члан комисије 
    Павловић Дубравка, заменик члана комисије 
Комисија ће спровести поступак отуђења непокретности у складу са одредбама Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018) и Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" 

бр. 20/2019). 

4. 
Ову Одлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула".  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-83/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а                                       
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90. 
На основу члана 93 Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - други 

закон, 101/16 - други закон и 47/18), члана 6 Одлуке о утврђивању Дана општине Кула (''Сл. лист општине 
Кула'', бр. 2/15) и члана 10 и члана 39 Статута општине Кула (''Сл. лист општине Кула'', бр. 13/19), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 06. августа 2020. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

о јавним признањима и наградама општине Кула 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се јавна признања и награде општине Кула и прописују поступак, услови и 
критеријуми за њихову доделу. 
 

Члан 2. 
Јавна признања и награде општине Кула су: 
- Звање “почасни грађанин” општине Кула, 
- Годишња награда општине Кула. 
Јавна признања и награде додељују се на свечаности поводом обележавања Дана општине Кула, 

а уручује их председник општине. 
Изглед јавних признања и награда, у складу са овом Одлуком, утврђује председник општине. 

 
 
II ЗВАЊЕ “ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН” ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 3. 
Звање “почасни грађанин” општине Кула додељује се појединцу, држављанину Републике Србије 

или страном држављанину чији су рад и достигнућа од посебног значаја за општину Кула. 
Звање “почасни грађанин” општине Кула може се доделити само лицу које нема пребивалиште на 

територији општине Кула. 
Скупштина општине одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ општине Кула, уз 

претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 
Скупштина општине годишње може доделити једно звање “почасни грађанин” општине Кула. 

 
Члан 4. 

Звање “почасни грађанин” општине Кула додељује се у виду повеље и уникатне плакете-симбола 
општине. 
 
 
III ГОДИШЊА НАГРАДА ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 5. 
Годишња награда општине Кула (у даљем тексту: Награда) додељује се појединцима, 

удружењима, клубовима, друштвима, месним заједницама, предузећима, установама и другим 
организацијама за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима привредног и друштвеног живота, 
односно свих видова стваралаштва и хуманитарног деловања у општини Кула, а који представљају 
значајан допринос развоју општине Кула или њеној афирмацији у земљи и иностранству. 
 

Члан 6. 
Награда се може доделити физичком или правном лицу са и ван територије општине Кула. 

 
 

Члан 7. 
Награда се додељује у виду повеље или плакете. 
Награда се може доделити и у новчаном износу, чију висину утврђује Општинско веће. 
Средства за награде обезбеђују се у буџету општине Кула. 
 

 
IV  ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
 

Члан 8. 
Поступак за доделу јавних признања и награда спроводи Комисија за утврђивање назива улица и 

одређивању празника Општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 
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Члан 9. 
Комисија: 
- благовремено обавештава јавност о начину и року подношења предлога за доделу јавних 

признања и награда, 
- разматра поднете предлоге, 
- утврђује предлог одлуке о додељивању јавних признања и награда са образложењем и 

доставља га Скупштини општине. 
 

Члан 10. 
Предлог са образложењем за доделу јавних признања и награда може поднети свако физичко или 

правно лице, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице. 
Начин и рок подношења предлога одређује Комисија. 

 
Члан 11. 

Председник општине може да предложи доделу јавних признања и награда на основу сопствених 
сазнања о успесима и остварењима појединаца и организација који нису предложени од стране 
предлагача из члана 10. ове Одлуке. 
 

Члан 12. 
Скупштина општине доноси одлуку о додељивању јавних признања и награда. 
Јавна признања и награде потписују Председник Скупштине и Председник општине. 

 
 

Члан 13. 
Евиденцију података о добитницима јавних признања и награда води Служба Општинске управе 

општине Кула задужена за скупштинске послове. 
 
 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служебном листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-020-15/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а 
 
91. 

На основу 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 11 став 4 Закона о финансијској подршци 
породици са децом (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2017 и 50/2018), члана 39 став 1 тачка 6 и члана 112 став 2 
Статута општине Кула  (''Сл. лист општине Кула'', бр. 13/2019), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 06. августа 2020. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ПОБОЉШАВАЊУ УСЛОВА  

ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОТРЕБА ДЕЦЕ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
 

Члан 1. 
             У Одлуци о финансијској подршци породици са децом и побољшавању услова за задовољавање 
основних потреба деце при образовању и васпитању („Сл. лист општине Кула“, бр. 34/2017) у делу 
Регресирање трошкова превоза деце са посебним потребама у члану 14:  
       Став 1 мења се и гласи: 
  „Право на накнаду трошкова превоза за децу до 18 година старости признаје се за: 

1. Услуге логопеда, сурдолога, тифлолога или дефектолога 
2. Услуге физикалне медицине и рехабилитације и то: специјализоване ауторизоване методе 

(третмани по Медеку, Фелденкраис метода и интеграција примитивних рефлекса по 
С.Масгутовој), парафанго терапија и краниосакрална терапија“ 

   Став 3 мења се и гласи: 
     „Уколико се услуге из става 1 овог члана не пружају на територији општине Кула или лекар 
специјалиста препоручи лечење детета у здравственој установи ван територије општине Кула, признаће 
му се право на две аутобуске карте у току недеље.“   
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    
Број: 01-55-5/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К у л а 
 
92. 
 

На основу члана 77 став 3 и члана 78 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) 
и члана 39 став 1 тачка 16 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула на седници одржаној 06. августа 2020. године, усвојила је 

 
 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА  

 
 
I 

У Кадровском плану Општинске управе Кула (''Сл. лист општине Кула“, бр. 38/19) у ставу II у делу 
под називом ''Радна места  службеника и намештеника'', речи и број: ''Саветник 38'', замењују се речима и 
бројем: ''Саветник 40'', речи и број: ''Млађи саветник 14'', замењују се речима и бројем: ''Млађи саветник 
16'' и речи и број: ''Референт 0'', замењују се речима и бројем: ''Референт 1'', а у делу под називом ''Радни 
однос на одређено време (у Кабинету председника општине)'', речи и број: ''Млађи референт 0'', замењују 
се речима и бројем: ''Млађи референт 1''.  

 
II 

 Измена кадровског плана 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: 01-110-18/2020      Бобан Дамјановић, с. р.    
06. август 2020. године  
К у л а  
 
93. 

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 06. августа 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду   

Културног Центра Кула за 2019. годину 
 

1. 
 Усваја се  Извештај о раду са финансијским извештајем Културног Центра Кула за 2019. 
годину, који је Управни одбор Културног Центра Кула усвојио на седници одржаној 30. јуна 2020. 
године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-11/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
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94. 
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 06. августа 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду   

Дома културе Црвенка за 2019. годину 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду са финансијским извештајем Дома културе Црвенка за 2019. 
годину, који је Управни одбор Дома културе Црвенка усвојио на седници одржаној 26. јуна 2020. 
године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-022-12/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. августа 2020. године  
К у л а 
 
 
95. 

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 06. августа 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду   

Дома културе Сивац за 2019. годину 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду са финансијским извештајем Дома културе Сивац за 2019. годину, 
који је Управни одбор Дома културе Сивац усвојио на седници одржаној 15. јула 2020. године, као у  
тексту.  

2. 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-14/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
 
96. 

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 06. августа 2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја о раду   
Дома културе Руски Крстур за 2019. годину 

 
1. 

 Усваја  се  Извештај о раду са финансијским извештајем Дома културе Руски Крстур за 2019. 
годину, који је Управни одбор Дома културе Руски Крстур усвојио на седници одржаној 24. фебруара 
2020. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-17/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
 
97. 

На основу члана 44 и 74 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 
6/20), члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 Одлуке о 
оснивању Културног центра Кула ("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 06. августа 2020. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Културног центра Кула за 2021. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Културног центра Кула за 2021. 

годину, који је донео Управни одбор установе на седници одржаној 30. јуна 2020. 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: 01-022-10/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
 
98. 

На основу члана 44 и 74 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 
6/20), члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 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 06. августа 2020. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

Дома културе Црвенка за 2021. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Дома културе Црвенка за 2021. 

годину, који је донео Управни одбор установе на седници одржаној 03. јула 2020. 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: 01-022-13/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 

 
99. 

На основу члана 44 и 74 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/2016 - исправка 
и 6/20), члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 Одлуке о 
оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула", бр. 15/11) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 06. августа 2020. године, 
донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

Дома културе Сивац за 2021. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Дома културе Сивац за 2021. годину, 

који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 15. јула 2020. 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: 01-022-15/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
 
100. 

На основу члана 44 и 74 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/2016 - исправка 
и 6/20), члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6 Одлуке о 
оснивању Дома културе Руски Крстур ("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 06. 
августа 2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

Дома културе Руски Крстур за 2021. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм рада са финансијским планом Дома културе Руски Крстур за 2021. 

годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 15. јула 2020. 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: 01-022-16/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а 
 
101. 

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 29. став 3. и члана 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас 
– Кула“ Врбас („Сл. лист општине Врбас'', бр. 11/2018 и „Сл. лист општине Кула“, бр. 16/2018), тачке 2.,3 
и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас 
(„Службени гласник РС“, број 14/2020) и члана 39. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 
13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године и Привремени орган 
општине Врбас, на седници одржаној 7. августа 2020. године, донели су  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања 

 ЈКП "Пречистач Врбас-Кула" Врбас за 2020. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања ЈКП "Пречистач Врбас-Кула" Врбас 

за 2020. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 14. јула 
2020. године, под бројем 8/2-2020.  

 
2. 

           Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас'' и "Службеном листу општине Кула".  
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Република Србија               Република Србија    
Аутономна Покрајина Војводина                                        Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула                                                                   Општина Врбас 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 01-023-8/2020                                   Број: 011-54/2020-I/01 
Дана: 6. августа 2020. године                                    Дана: 7. августа 2020. године 
КУЛА                                                                                  ВРБАС 
 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                            ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА       
ОПШТИНЕ КУЛА                                                ОПШТИНЕ ВРБАС 
Бобан Дамјановић, с. р.      Милан Глушац, с. р.       
 
 
102. 

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 
88/2019), члана 29. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас – Кула“ 
Врбас („Сл. лист општине Врбас'', бр. 11/2018 и „Сл. лист општине Кула“, бр. 16/2018), тачке 2., 3. и 5. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас 
(„Службени гласник РС“, број 14/2020) и члана 39. Статута општине Кула ("Службени лист општине Кула", 
бр. 13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године и Привремени орган 
општине Врбас, на седници одржаној 7. августа 2020. године, донели су  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене и допуне Посебног програма за коришћење средстава из буџета  

општине Врбас и Кула ЈКП "Пречистач Врбас-Кула" Врбас за 2020. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Посебног програма за коришћење средстава из буџета 

општине Врбас и Кула ЈКП "Пречистач Врбас-Кула" Врбас за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 14. јула 2020. године, под бројем 8/2-2020-1.  
 

2. 
           Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас'' и "Службеном листу општине Кула".  
 
 
Република Србија               Република Србија    
Аутономна Покрајина Војводина                                        Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула                                                                   Општина Врбас 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 01-023-8/2020-2                                   Број: 011-55/2020-I/01 
Дана: 6. августа 2020. године                                    Дана: 7. августа 2020. године 
КУЛА                                                                                  ВРБАС 
 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                             ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ КУЛА                                                     ОПШТИНЕ ВРБАС 
Бобан Дамјановић, с. р.      Милан Глушац, с. р.       
 
103. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 06. 
августа 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
1. 

Разрешава се дужности члана школског одбора основне школе "Никола Тесла" у Липару Лукић 
Наташа, из реда родитеља, пре истека мандата. 

2. 
Именује се у школски одбор основне школе "Никола Тесла" у Липару Вуковић Јасмина, за члана 

из реда родитеља. 
3. 

 Мандат члана школског одбора тачке 2. овог решења, траје до истека мандата школског одбора 
основне школе "Никола Тесла" у Липару. 

4. 
 Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-22/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а                                                        
 
104. 

На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/17, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 06. 
августа 2020. године, донела је 
 

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

Средње стручне школе у Црвенки 
 

1. 
Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки Кажић 

Габриела, из реда запослених, пре истека мандата. 
 

2. 
Именује се у Школски одбор Средње стручне школе у Црвенки Чабаркапа Корбелић Нада, за 

члана из реда запослених. 
  

3. 
 Мандат члана Школског одбора тачке 2. овог решења, траје до истека мандата школског одбора 
Средње стручне школе у Црвенки. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-27/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а                                                        
 
 
105. 

На основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
15/2016 и 18/2019), члана 44. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас-Кула“ 
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 16/2018), 
тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа 
општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана  36. Статута општине Врбас („Службени лист 
општине Врбас“, број 26/2018) и члана 39. Статута општине Кула („Службени лист општине Кула“, број 
13/2019), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 19. јуна 2020. године и Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године, донели су 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС - КУЛА“ ВРБАС 
 

I 
Разрешавају се чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас - Кула“ 

због истека периода на које су именовани и то: 
 

1. Блажо Костић, дипл. инж. инд. инжењерства из Куле, председник, 
2. Игор Шкундрић, дипл. правник из Врбаса, члан, 
3. Наталија Тривковић, дипл. биолог из Врбаса, члан. 

 
II 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Врбас и  
Скупштине општине Кула и објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и „Службеном листу општине 
Кула“.  
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Република Србија              Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина             Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кула                Општина Врбас  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА              ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС 
Број: 01-02-33/2020              Број: 112-69/2020-I/01 
Дана: 6. августа 2020. године                   Дана: 19. јуна 2020. године 
КУЛА                                                         ВРБАС 
 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                 ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА                 
ОПШТИНЕ КУЛА                                            ОПШТИНЕ ВРБАС 
Бобан Дамјановић, с. р.                                             Милан Глушац, с. р.       
 
106. 

На основу члана 16, 17. и 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/2016 и 18/2019), члана 39. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пречистач 
Врбас-Кула“ Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 11/2018 и „Службени лист општине Кула“, број 
16/2018), тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог 
органа општине Врбас („Службени гласник РС“, број 14/2020), члана 36. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 39. Статута општине Кула („Службени лист 
општине Кула“, број 13/2019), Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 19. јуна 2020. 
године и Скупштина општине Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године, донели су 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

„ПРЕЧИСТАЧ ВРБАС - КУЛА“ ВРБАС 
 

I 
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас  на период од 

четири године  и м е н у ј у   с е: 
1. Блажо Костић, дипл. инж. инд. инжењерства из Куле за председника, 
2. Игор Шкундрић, дипл. правник из Врбаса за члана, 
3. Наталија Тривковић, дипл. биолог из Врбаса за члана. 

     
II 

  Ово Решење ступа на снагу даном доношења од стране Привременог органа општине Врбас и  
  Скупштине  општине Кула и објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и „Службеном листу општине  
  Кула“.  
 
Република Србија            Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина                   Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кула              Општина Врбас  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА                      ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС 
Број: 01-02-33/2020-2            Број: 112-70/2020-I/01 
Дана: 6. августа 2020. године                           Дана: 19. јуна 2020. године 
КУЛА                                                                ВРБАС 
 
ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                           ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА                 
ОПШТИНЕ КУЛА                                                            ОПШТИНЕ ВРБАС 
Бобан Дамјановић, с.р.                                                     Милан Глушац, с. р.     
 
107. 

На основу члана 16, 17 и 21 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16 и 88/19) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 06. августа 2020. године донела је  

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

Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула 
 

1. 
Разрешава се Лендак Ференц, проф. раз. наставе из Куле, функције председника Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула, пре истека мандата. 
 

2. 
Именује се Зорић Предраг, дипл. економиста из Куле, за председника Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа "Комуналац" Кула, до истека мандата Надзорног одбора Јавног предузећа. 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ       
Број: 01-02-34/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године 
К У Л А  
 

108. 
На основу члана 46 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 62 

Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 06. августа 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о именовању Комисије за утврђивање назива улица  

и одређивању празника општине Кула  
 

1. 
У Решењу о именовању Комисије за утврђивање назива улица и одређивању празника општине 

Кула ("Сл. лист општине Кула", број 4/19), члан 3. мења се и гласи: 
 

„3. 
Задаци Комисије су: утврђивање предлога празника општине Кула, спровођење поступка за 

доделу јавних признања и награда општине Кула и разматрање предлога назива улица, тргова, четврти, 
заселака и других делова насељених места на територији општине Кула, у складу са чланом 93 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18).“ 

 

2. 
          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-35/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
06. август 2020. године  
К у л а   

 
109. 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
("Сл.гласник РС", бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 6. Одлуке о буџету општине Кула за 
2020. годину ("Сл.лист општине Кула", бр.37/2019 и 8/2020) и члана 39. Статута општине Кула ("Сл.лист 
општине Кула", бр.13/2019), по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Скупштина општина Кула, на седници одржаној 6. августа 2020. године, 
донела је 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КУЛА ЗА 2020.ГОДИНУ 

 
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 
Анализа постојећег стања 

 
Географске и административне карактеристике: Општина Кула се налази у средишту Бачке, у 
Западнобачком округу Аутономне Покрајине Војводине, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и 
Суботице, на чворној позицији саобраћајних веза Бачке која повезује Подунавље са Потисјем. Гранични 
прелаз са Мађарском (Бачки Брег) удаљен је 66 км, а река Дунав је на 38 км, где је Лука Богојево, 
односно гранични прелаз са Хрватском. Подручје општине Кула пресецају два пловна канала: Велики 
бачки канал који тече кроз насеље и тако пружа одличне услове за развој пољопривреде, туризма и 
речног саобраћаја као и канал Дунав-Тиса-Дунав, који има посебан значај за наводњавање и развој 
пољопривредне производње наше општине. Општина Кула простире се на површини од 481 км2 и у њој 
живи 39.609 становника према подацима РЗС са стањем 30.06.2018.године, уз просечну густину 
насељености 82,35 становника/км2. На основу величине своје територије општина Кула је сврстана у 
групу средње великих покрајинских општина, а чини је 7 насељених места: градска насеља Кула и 
Црвенка и села Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка. Административни центар општине 
је градско насеље Кула, а њен географски положај и природна богатства, обезбеђују општини добре 
изгледе за напредак. Општина Кула се граничи са 5 општина: Врбас, Мали Иђош, Бачка Топола, Оџаци и 
Сомбор. 
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Природни услови и животна средина: Општина Кула се налази на плодној војвођанској равници, на 
прелазу Бачке (Телечке) лесне заравни, на северу, надморске висине 105 м и Бачке лесне терасе, на југу, 
надморске висине 83 м са просечном надморском висином од 94 метара изнад нивоа мора. Једноличност 
војвођанске равнице је на овом простору испресецана лесним заравнима и терасама, што становницима 
овог подручја ствара осећај живота и боравка на једном од панонских острва. Управо су лесне структуре 
као рељефни елементи имали пресудан утицај на формирање тла високих аграрних вредности и одредили 
судбину подручја као примарно пољопривредне, па тек онда индустријске средине. Највећи природни 
потенцијал јесте пољопривредно земљиште које заузима 44.038 хектара са доминацијом ливадске црнице 
и карбонатног чернозема. У општини нема већих природних водотокова, али кроз њу пролазе канали 
основне каналске мреже: Бездан-Врбас, Мали Стапар-Косанчић и Богојево-Бечеј. Сва насеља, изузев 
Липара и Нове Црвенке, лоцирани су непосредно уз ове канале. Што се тиче шумског фонда стање је 
незадовољавајуће као и у већини општина АП Војводине, и према подацима ЈКП "Комуналац" Кула коме су 
поверени послови пошумљавања на територији наше општине има тренутно око 100 ха пошумљених 
површина на пољопривредном земљишту у државној својини, што је 0,23 % у односу на укупну површину 
пољопривредног земљишта на територији општине Кула. Пре неколико година приступило се планском 
пошумљавању на територији наше општине кроз поверавање ових послова ЈКП "Комуналац" из Куле у 
циљу повећања пошумљености, као и неге и одржавања новоподигнутих засада. Према процењеној 
вредности РЗС из 2018. године посечена дрвна запремина је око 658 м3 углавном лишћара, где је учешће 
техничког дрвета око 34 %. 

 
Стање и трендови у руралном подручју 

 
Демографске карактеристике и трендови: Према последњем попису становништва, из 2011.године, 
 
у општини Кула живи 43.101 становника, од чега 22.015 жена и 21.086 мушкараца, што значи да на км2 
живи у просеку 89,61 становника, што територију сврстава у категорију руралног подручја (према ОЕЦД 
класификацији). У горе наведеној табели приказана су кретања броја становника на републичком, 
покрајинском, окружном и општинском нивоу. Оно што је карактеристично је да је на скоро свим нивоима 
територијалне организације, евидентан је пад броја становника у односу на претходне пописе 
становништва. Да је то тренд и касније показују нам подаци РЗС, где су процењени подаци за 2018.годину 
што се тиче броја становника следећи: Република Србија- 6.982.604, АП Војводина-1.861.863, 
Западнобачки округ-173.213 и општина Кула-39.609 становника. Просечна старост износи 42,4 године што 
се сматра добрим просеком. На територији општине Кула број младих се константно смањује па је тако у 
односу на попис из 2002.године у 2011.години број младих опао у свим старосним категоријама. Број 
младих, по попису из 2011.године, за старосни узраст од 15 до 29 година износи 8.028 становника.Према 
подацима о структури становништва старијег од 15 година и према школској спреми, у општини Кула 
највећи број становника је са средњом стручном спремом, њих 20.796 што чини 56,27 % укупног 
становништва старијег од 15 година. Број са вишим и високим образовањем има тренд раста и према 
подацима пописа из 2011.године укупан број ових лица износи 3.681, односно око 10 % укупног 
становништва старијег од 15 година. У општини Кула је 873 лица регистровано као неписмено, што чини 
2,03 % становништва, а од тога преко 82 % чине жене. 
 
 
Упоредна анализа демографских кретања према територијалним јединицама 
 

Година пописа Република Србија АП Војводина Западно-бачки округ Општина Кула 

     

1991 7.576.837 2.013.889 215.916 49.311 

2002 7.498.001 2.031.992 214.011 48.353 

2011 7.186.862 1.931.809 188.087 43.101 

 
Становништво према старости и полу према попису 2011. године 
 

Године старости Мушки Женски Укупно 

    

0-4 909 870 1.779 

5-9 1.105 1.026 2.131 

10-14 1.149 1.085 2.234 

15-19 1.277 1.142 2.419 

20-24 1.430 1.432 2.862 

25-29 1.524 1.223 2.747 

30-34 1.410 1.320 2.730 

35-39 1.434 1.314 2.748 
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40-44 1.422 1.411 2.833 

45-49 1.568 1.549 3.117 

50-54 1.626 1.617 3.243 

55-59 1.668 1.726 3.394 

60-64 1.456 1.639 3.095 

65-69 938 1.201 2.139 

70-74 1.014 1.348 2.362 

75-79 676 1.063 1.739 

80-84 350 716 1.066 

85 и више 130 333 463 

пунолетни 17.189 18.343 35.532 

 
 
Диверзификација руралне економије: Стање развијености и диверсификације руралне економије, као и 
примена концепта мултифункционалне пољопривреде, најбоље одсликава податак колико су на 
пољопривредним газдинствима заступљене тзв. друге профитабилне активности, које нису 
пољопривредне, а у вези су са газдинством. Према попису пољопривреде из 2012.године овим 
активностима бави се 135 пољопривредних газдинстава, што је јако мали проценат на број регистрованих 
газдинстава у општини Кула. Посматрано по појединим активностима приметно је да се прерадом 
пољопривредних производа бави 114 пољопривредних газдинстава који су тржишно оријентисани. 
Најзаступљенија је прерада млека са којом се бави 54 газдинства и прерада воћа и поврћа где је 
укључено 42 газдинства. Укупан број незапослених лица на територији општине Кула према подацима 
Националне службе за запошљавање крајем 2018.године износи 3.357 лица. Од тога 627 лица први пут 
траже запослење. Од укупног броја незапослених 923 лица је без квалификација, што чини 27,50 % и за 
ова лица је теже наћи запослење без доквалификације и додатног образовања. Од укупног броја 
незапослених, жене чине 1.675 или 49,90 %. Посматрајући број незапослених по степену стручне спреме, 
структура је следећа: I степен-737, II степен-186, III степен-923, IV степен-1.162, V степен-14, VI-1 степен-
66, VI-2 степен-47, VII-1 степен-220 и VII-2 степен-2. Највећи број незапослених чине лица са средњим 
образовањем којих на евиденцији има 2.099. У табели се уочава тренд смањења броја лица на евиденцији 
Националне службе запошљавања, мањим делом због запошљавања а већим делом због одлива 
становништва и миграције према већим градовима, као и одлазак у иностранство на привремени рад. На 
територији општине Кула постоји неколико активних удружења жена која се баве народном радиности, а 
то су : Удружење жена "Панонија" из Сивца, "Идеја" из Куле, "Василиса" из Црвенке и "Бајка" из Руског 
Крстура. Сеоски туризам нема значајно место на привредној мапи кулске општине, али постоје бројне 
могућности за његову већу заступљеност. Потенцијали су вишеструки и садржани су у нетакнутом 
природном окружењу, до љубитеља винског туризма, лова и риболова, као и сеоског и бањског туризма. 
Садашњи термални извори углавном су контролисане термалне бушотине, бунари, дубине од 500 до 1.200 
метара са лековитим својствима воде, уз темпаратуру од 30 до 70 степени. Значајно је истаћи неколико 
манифестација које се организују у општини Кула а везана су за сеоски туризам и пољопривреду, као што 
су: Дани традиције у Кули, Дани паприке у Руском Крстуру, Дани бундеве у Кули, Дани села, Дани жита у 
Крушчићу, као и Слатки дани у срцу бачке у Црвенки. Ловни туризам није у довољној мери развијен, иако 
постоје веома значајни природни потенцијали. Свако насељено место у општини има своје ловачко 
удружење. Најзначајније и највеће је Ловачко удружење "Јаребица" са седиштем у Кули које има око 400 
чланова и газдује ловиштима на укупној површини од 32.505 хектара. Рибарство је присутно у општини у 
насељеном месту Руски Крстур где постоје 2 рибњака, и то: "Русин" доо Р.Крстур и "Еделински" доо 
Р.Крстур који се простиру на укупној површини од преко 110 хектара, са тенденцијом проширења на још 
око 20-ак хектара. Најзаступљеније врсте рибе у производњи рибњака су шаран као носилац производње 
са око 90 % и мање количине толстолобика, амура, смуђа и сома. Према процени власника рибњака 
годишња производња рибе износи преко 160 тона. 
 
Кретање незапослених у општини Кула за период 2014-2018 
 

Година Број лица 

2014 5.753 

2015 5.447 

2016 4.929 

2017 3.910 

2018 3.357 
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Рурална инфраструктура: На простору општине Кула присутна су три вида саобраћаја, и то: друмски, 
железнички и водни саобраћај. Код друмске инфраструктуре присутни су путеви различитог 
хијерархијског нивоа који не задовољавају у потпуности све захтеве за транспортом и превозом. 
Постојећа мрежа државних путева I и II реда не омогућава задовољавајући ниво веза општине са 
околином и ширим окружењем. Кроз нашу општину пролази државни пут Iб реда бр.15 правцем: Бачки 
Брег-Бездан-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Нови Бечеј-Кикинда са Румунијом. Траса овог пута има 
задовољавајуће експлоатационо-техничке карактеристике али је коловозна конструкција девастирана. 
Крајем 2019.године Покрајинска влада је донела Решење и издвојила средства за израду Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице Iб реда Врбас-Кула-
Сомбор-Бачки Брег. За очекивати је да ће у наредном периоду бити изграђена ова саобраћајница као 
витални правац и директна попречна веза Бачке и Баната. На подручју општине присутна су и два државна 
пута IIа на следећим правцима: Кула-Оџаци (бр.110) и Бачка Топола-Кула-Деспотово-Силбаш-Бачка 
Паланка-граница са Хрватском (бр.108). Ови путеви имају функцију регионалног повезивања и 
кумулирање саобраћаја са локалних и атарских путева. Трасе ових путева пролазе кроз насеља Кула, 
Црвенка, Сивац и Липар тако да транзитни саобраћај нарушава међунасељске токове и знатно угрожава 
животну средину. Мрежа општинских (локалних) путева је неадекватна, квантитативно и квалитативно. 
Деонице постојећих општинских путева: Црвенка-Крушчић и Сивац-Мали Стапар имају експлоатационо-
техничке карактеристике које обезбеђују ниво безбедности и проточности саобраћаја што није случај са 
деоницама: Црвенка-Нова Црвенка-Црвенка-Дубока, Крушчић-Руски Крстур које имају недовољну ширину 
коловоза за двосмерни саобраћај, а коловозна конструкција на локалном путу Л414 Крушчић-Руски Крстур 
је у изузетно лошем стању. За краће путовање између појединих општинских насеља и насеља суседних 
општина недостају путеви: Липар-Нова Црвенка (урађен туцаник), Липар-Мали Иђош, Сивац-Крушчић (у 
току је изградња пута Сивац-Стапар), Кула-Крушчић, Кула-Мали Иђош, Руски Крстур-Бачки Грачац, Мали 
Стапар-Кљајићево. У наредном периоду неопходно је нову саобраћајну мрежу употпунити новим локалним 
путевима. Приликом спроведене комасације у општини Кула 70-их година утврђена је постојећа мрежа 
некатегорисаних (атарских) путева. Ови путеви су највећим делом са земљаном подлогом, осим путева 
који повезују пољопривредне економије и насељске депоније комуналног отпада. На простору општине 
постоји локална железничка пруга Сомбор- Сивац-Црвенка-Врбас која се користи. Оно што представља 
велики проблем, са аспекта безбедности, јесте велики број путно-пружних прелаза, а посебно су 
проблематични прелази у станицама Кула и Сивац. На прузи Врбас-Сомбор, а на територији општине Кула 
налазе се железничке станице Кула, Црвенка и Сивац које су у доста лошем стању. Када је реч о 
теретном железничком саобраћају треба истаћи да због хроничног недостатка кола одговарајућих серија и 
локомотива железница није у могућности да подмири потребе привреде општине Кула. Захтеви и потребе 
привреде за превозом железницом за ове три станице крећу се на годишњем нивоу преко 400.000 тона. 
Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у задовољавајућем обиму, иако 
постоје просторнр могућности за имплементацију свих потребних садржаја, а то је да железнички 
саобраћај на простору општине Кула треба да доживи афирмацију кроз реконструкцију пруге Сомбор-
Врбас и обнову појединих демонтираних пруга. Велики, а неискоришћени потенцијал општине представља 
њен простор који пресецају пловни путеви (основни канали "ХсДТД") : Врбас-Бездан од км 10+900 до км 
38+800, Бечеј-Богојево од км 62+400 до км 66+500 и Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 20+070. 
Укупна дужина пловних путева износи 50.070,00 метара. постојеће пловне канале неопходно је довести на 
пројектоване техничке елементе, како би се обезбедила пловност на целој дужини и изградили 
одговарајући теретни терминали у Кули, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру, као и путнички терминал-
марину у Малом Стапару, који има предуслове за развој наутичког и других облика туризма. Постојећи 
капацитети електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима стално растуће 
потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајуће у погледу покривености 
простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних трафо-
станица. Неопходно је повећати сигурност и квалитет напајања насеља, сагледавајући савремене опције 
са нарочитим освртом на производњу топлотне и електричне енергије коришћењем обновљивих извора 
енергије. У циљу повећања енергетске ефикасности у свим насељеним местима наше општине урађена је 
реконструкција комплетне мреже јавне расвете где су извршене значајне уштеде и побољшан квалитет. 
Гасоводна мрежа је уведена у сва насељена места општине, и на тај начин је омогућено свим грађанима 
прикључење на мрежу. Такође је до сваког насеља доведена мрежа средњег притиска за потребе 
индустријских потрошача. У циљу заштите животне средине и загађености, Влада Републике Србије је 
најавила током 2020.године увођење мера субвенција свим потрошачима који буду уводили гас у своја 
домаћинства, што ће за очекивати је доћи до значајног повећања потрошача гаса у нашој општини. У 
општини Кула постоји функционална фиксна и мобилна телефонија сва три национална оператера. на 
подручју општине изграђени су кабловски дистрибутивни системи у већем делу Куле и у мањем делу 
Црвенке, док у осталим насељима нема елемената кабловског дистрибутивног система, што у будућем 
периоду треба изменити у смислу изграђености на целом подручју општине. Сва насеља у општини 
прикључена су на систем водоснадбевања из дубоких бушених бунара. Свако насеље има сопствено 
извориште, док Кула има два изворишта, на доњем и горњем терену. Сва изворишта су опремљена 
"Хлорогеном" - уређајем за безбедно и квалитетно хлорисање пијаће воде. Број бунара а самим тиме и 
количина воде за пиће је задовољавајућа у свим насељеним местима. Најлошији квалитет воде је у 
Руском Крстуру и Крушчићу и у том циљу урађена је пројектн документација и дозволе за изградњу 
фабрике вода за потребе ова два насељена места. Такође, за Кулу је неопходно изградити фабрику воде 
због равномерног снадбевања и уједначавања квалитета воде. Стање насељских мрежа за дистрибуцију 
воде су у лошем стању са веома великим процентом азбестоцементних цеви којима је прошао рок трајања 
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и неопходна је њена замена. Канализација за прихват и евакуацију отпадних вода изграђена је само у два 
градска насеља Кули и Црвенки, где су скоро сва домаћинства прикључена на мрежу, док у осталим 
насељеним местима нема изграђене канализационе мреже. Изградњом и опремањем индустријске зоне у 
Кули и радних зона у насељеним местима стварају се претпоставке за будуће инвеститоре и на тај начин 
подстиче развој привреде и већег запошљавања у општини Кула. Имајући у виду проблеме због 
непотпуног обухвата организованог сакупљања отпада и неадекватног одлагања, општина Кула се 
укључила у реализацију принципа Националне стратегије управљања комуналним отпадом и у складу са 
тим, Град Сомбор као носилац и општина Кула заједно са општинама Апатин, Оџаци и Бач потписале су 
"Споразум о формирању региона за управљање комуналним отпадом" и на основу Студије о просторном 
размештају депонија на територији Војводине одредиле постојећу депонију Града Сомбор (која се налази 
на локацији "Ранчево") за регионалну депонију. 

 
Показатељи развоја пољопривреде 

 
Пољопривредно земљиште: Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012.године са становишта 
погодности за обраду коришћено пољопривредно земљиште на територији општине Кула укупно износи 
41.420 хектара. Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини пољопривредног 
земљишта на територији општине износи 94,06 % (41.420/44.038). Наводњавана површина коришћеног 
пољопривредног земљишта износи 2.695 ха, што чини свега 6,51 %, док расположиви систем за 
одводњавање покрива 22.488 хектара. Према подацима РГЗ, Службе за катастар непокретности Кула а 
приликом израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Кула за 2019.годину укупна површина пољопривредног земљишта у својини 
Републике Србије (државна својина) износила је 8.778 хектара, од чега се око 7.766 хектара издаје у 
закуп на основу Закона о пољопривредном земљишту. Због поступка реституције долази до смањења 
пољопривредног земљишта у државној својини а самим тиме и земљишта које се даје у закуп 
регистрованим пољопривредним газдинствима. 
 
Структура коришћеног пољопривредног земљишта према култури пољопривредног 
земљишта на територији општине Кула 
 

Култура пољопривредног земљишта Површина (ха) 

оранице и баште 39.038 

воћњаци 478 

виногради 25 

ливаде и пашњаци 1.759 

остало 120 

Укупно 41.420 

 
Вишегодишњи засади: На територији општине постоје природни услови за производњу воћа и грожђа, 
почев од земљишних, климатских и других услова. Земљиште са високим аграрним вредностима и 
високоплодним и обрадивим пољопривредним земљиштем је основни природни услов за производњу воћа 
и грожђа на територији општине Кула. Умерено континентална клима са просечном годишњом 
темпаратуром ваздуха + 10,7 степени, годишњом влажношћу ваздуха у просеку у току године са 77,3 %, 
као и просечном годишњом количином падавина око 600мм, чини општину погодним подручјем за гајење 
воћа и грожђа. Према подацима из пописа пољопривреде из 2012.године на територији општине 357 
газдинстава имају засађене воћњаке под бобичастим воћем, на укупној површини од 483 ха. Плантажни 
воћњаци подигнути су на 448 ха од чега су родни на површини од 361 ха. Број стабала под воћњацима 
износи 324.426 комада.У задњих неколико година тренд је да се повећавају површине нарочито под 
засадима лешника и малина, као и остале врсте воћака на територији наше општине, и то на значајним 
површинама, плантажног карактера, уз коришћење подстицајних средстава из домаћих извора. Приметно 
је веће инвестирање у наводњавање, противградну мрежу, као и повећање складишних и прерадних 
капацитета. Виноградарство које је имало дугу традицију, па готово замрло, поново оживљава и површине 
се шире, како под аутохтоним, тако и новим сортама грожђа. Према подацима из пописа пољопривреде 
2012.године на територији оштине Кула 76 газдинстава имају засађене винограде на површини од 25 ха и 
углавном су родни. Према сортама најзуступљеније су остале винске сорте на површини од 13 ха, затим 
следе сорте са географским пореклом у површини од 9 ха и сорте за јело на површини од 3 ха. 
Најпознатије винарије у општини су Винарија "Милисављевић" из Липара, Удружење виноградара и воћа 
"Стари подруми" из Црвенке и Удружење виноградара "Сивац" из Сивца. 
 
Структура врста воћа према броју стабала и површини 
 

Врсте воћа Површина (ха) Број стабала (ком.) 

ораси 122 40.725 

лешници 107 50.875 
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вишње 72 65.443 

кајсије 51 33.113 

шљиве 56 20.529 

јабуке 45 92.813 

крушке 23 19.740 

брескве 3 913 

малине 1 - 

 
Сточни фонд: Обрадиво пољопривредно земљиште као главни природни ресурс даје могућност за развој 
сточарства у општини, кроз производњу крмног биља као извора сточне хране, укључујући и површине 
под ливадама и пашњацима који се користе на површини од 1.759 ха. Што се тиче расположивости 
објеката за смештај стоке, према попису пољопривреде из 2012.године постоји велики број објеката на 
газдинствима различитог капацитета што даје основ за развој сточарства на територији општине. У 
задњих неколико година подижу се савремене фарме за узгој и држање домаћих животиња у насељеним 
местима наше општине.Према врсти домаћих животиња стање објеката по попису пољопривреде 
2012.године је следеће: објекти за смештај говеда - 816, објекти за смештај свиња - 4.258, објекти за 
смештај кока носиља - 1.801 и објекти за смештај остале стоке - 745. Сточарство у општини Кула има дугу 
традицију, међутим, оно као сектор пољопривреде бележи дуг период стагнације. Узрок таквог стања у 
првом реду су због недостатка одговарајуће стратегије развоја сточарства на нивоу Републике Србије, а 
без осмишљене стратегије не може се решавати проблем сточарства ни на микро нивоу. 
 
Сточни фонд на територији општине Кула 
 

Врста домаћих животиња Број газдинстава Број грла 

   

говеда 412 4.883 

свиње 1.992 21.532 

овце 280 3.266 

козе 503 1.637 

коњи 60 92 

магарци, мазге и муле 4 5 

живина 2.086 190.287 

кунићи 102 480 

пчеле 91 1.971 пчелиних друштава 

друге (непоменуте)животиње 41 - 

 
Механизација, опрема и објекти: Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава на 
територији општине Кула је на завидном нивоу са тенденцијом обнове захваљујући подстицајним мерама 
Владе Републике Србије. У последњих неколико година велики број пољопривредника је значајно 
обновио пољопривредну механизацију са савременијом и већим учинком обраде. За очекивати је да ће 
поред националних мера подршке у наредном периоду један део пољопривредника из наше општине 
аплицирати и за средства из претприступних фондова Европске уније, односно из ИПАРД-фондова у циљу 
обнове механизације, изградње нових пољопривредних објеката, као и за набавку нове опреме у области 
пољопривреде. 
 
Приказ бројног стања пољопривредне механизације на територији општине Кула 
 

Врста пољопривредне механизације Број 

трактори (једноосовински и двоосовински) 1.365 

комбајни (житни, силажни и остали) 211 

берачи заљ кукуруз 258 

плугови 1.274 

тањираче 473 

дрљаче 531 

сетвоспремачи 682 

ротофрезе 32 

растурачи менералних ђубрива 660 

растурачи стајњака 116 
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сејалице 689 

прскалице 699 

косилице 207 

приколице 1.603 

остало 3.111 

 
Пољопривредни објекти на газдинствима 
 

Врста пољопривредних објеката Број објеката 

објекти за смештај стоке 7.620 

објекти за смештај пољопривредних производа 2.101 

сушаре и објекти за силажу 21 

објекти за смештај пољопривредних машина и опреме и хладњаче 848 

стакленици и пластеници 110 

 
Радна снага: На територији општине према попису пољопривреде из 2012.годинеукупан број газдинстава 
износи 3.889, од чега према броју чланова и стално запослених на газдинству имамо следећу структуру 
(приказ у табели): Из горе наведеног уочава се да на преко 83 % газдинстава имамо свега 1-2 лица, што 
нам указује да се ради углавном о супружницима без деце и осталих чланова породице, што је свакако 
неповољна структура самих газдинстава у нашој општини. Посматрајући чланове газдинства и стално 
запослене на газдинству према полу и правном статусу, подаци су следећи: од укупног броја 7.430 лица 
жене чине 2.892, док мушкарци чине 4.538 лица. Од тога, на породичном газдинству имамо укупно 6.941 
лица, док на газдинству правног лица/предузетника имамо укупно 489 лица. Укупне годишње радне 
јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди на територији општине износе 3.242 лица. Носиоци 
газдинства учествују са 1.438 лица, чланови породице и рођаци који су обављали пољопривредну 
активност на газдинству учествују са 958 лица, стално запослених на газдинству учествују са 453 лица и 
сезонска радана снага и радна снага под уговором учествује са 393 лица. Највећи део сезонске радне 
снаге и лица ангажованих на основу уговора пољопривредну активност имају на породичним газдинствима 
са 267 лица, док је 126 лица ангажовано на газдинствима правних лица/предузетника. 
 
Структура пољопривредних газдинстава према броју чланова и стално запослених 
 

Број газдинстава Број чланова 

3.236 1-2 

595 3-4 

43 5-6 

15 7 и више лица 

 
Ниво обучености-квалификација носилаца, управника (менаџера),  
доносиоца одлука на пољопривредним газдинствима 
 

Обученост - квалификације Број 

пољопривредно искуство стечено праксом 1.700 

курсеви из области пољопривреде 38 

пољопривредна средња школа 302 

друга средња школа 1.532 

пољопривредна виша школа или факултет 106 

друга виша школа или факултет 220 

 
Структура пољопривредних газдинстава: Према попису пољопривреде из 2012.године укупан број 
уписаних пољопривредних газдинстава износи 3.889, од тога породична газдинства чине 3.864, док 
правна лица чине 25 газдинстава. Учешће газдинстава у односу на укупан број домаћинстава на 
територији општине износи 25,40 %. Просечно коришћење пољопривредног земљишта по газдинству је 
10,65 хектара (41.420/3.889). Највећи број газдинстава њих 2.870 према културама обрађује оранице и 
баште на површини од 39.038 ха, што чини преко 94 % укупно коришћеног пољопривредног земљишта на 
територији општине. Остала газдинства обрађују укупно 2.382 ха ливада и пашњака, воћњака, окућница, 
винограда и осталог земљишта. Из горе наведене табеле имамо учешће највећег броја газдинстава , њих 
1.551 који обрађују до 1 хектар земље на површини од свега 600 ха, што чини минорних 1,45 % укупно 
коришћеног пољопривредног земљишта на територији општине, док насупрот томе имамо учешће 
најмањег броја газдинства њих 61 који обрађују преко 100 хектара земље на површини од 18.514 ха, што 
чини огромних 44,70 % од укупно коришћеног пољопривредног земљишта наше општине. Према 
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евиденцији Управе за трезор - филијале у Врбасу број уписаних пољопривредних газдинстава са 
територије општине Кула за 2019.годину износи 2.701, што је 69,46 % у односу на податак из пописа 
2012.године када је било 3.889 пољопривредних газдинстава уписано у Регистар. 
 
Газдинства према величини коришћења пољопривредног земљишта 
 

Величина коришћеног пољопривредног 
земљишта 

Број 
газдинстава 

Коришћена површина 
(ха) 

до 1 ха 1.551 600 

од 1 -2ха 585 825 

од 2 -5ха 606 1.969 

од 5 -10ха 296 2.063 

од 10 -20ха 173 2.396 

од 20 -30ха 79 1.887 

од 30 -50ха 83 3.320 

од 50 - 100 ха 139 9.846 

преко 100 ха 61 18.514 

 
газдинства према броју условних грла 
 

Број условних грла Број газдинстава 

до 4 3.531 

од5-9 207 

од10-14 50 

од15-19 23 

од20-49 52 

од50-99 13 

од 100 - 499 10 

преко 500 3 

 
Производња пољопривредних производа: Од укупно коришћеног пољопривредног земљишта на оранице 
и баште односи се 39.037,89 ха при чему су житарице као кључне културе гајене на 26.235,72 ха, 
индустријско биље на 6.786,78 ха, поврће (укључујући бостан и јагоде) на 588,64 ха, крмно биље на 
525,84 ха, шећерна репа на 4.738,62 ха као и друге културе. Кукуруз и пшеница су најзаступљеније 
културе и њихов удео у житним површинама износи преко 95 % (појединачо кукуруз са преко 62 % а 
пшеница са преко 33 %). Укупна годишња производња кукуруза на подручју општине Кула је на нивоу од 
око 69.801 тона, а пшенице око 24.446 тона (узети су просечни приноси за 2015.годину). Када је реч о 
површинама под индустријским биљем доминира шећерна репа, сунцокрет и соја. Према подацима пописа 
пољопривреде из 2012.године поврће се гаји на значајним површинама, на преко 588 хектара, где је 
највише заступљена паприка на 391 ха, грашак на зелено на 114 ха и друго поврће на површини од 83 
хектара. У највећем делу паприка се гаји у Руском Крстуру који је препознат и у Републици Србији по 
производњи и квалитету гајења паприке. Егзактнији подаци за општину Кула о бројчаном стању стоке 
приказани су кроз поглавље - Сточни фонд, као и подаци о воћу који су обрађени кроз поглавље - 
Вишегодишњи засади, према подацима пописа пољопривреде из 2012. године. Што се тиче органске 
производње и њене присутности на простору наше општине немамо званичне податке у делу броја 
произвођача сертификованих органских пољопривредних производа нити оне који су у поступку 
конверзије. 
 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:Сам процес транзиције друштвеног у приватни 
капитал утицао је и на стање задругарства и у нашој општини. Данас на територији општине постоји и 
функционише 20-25 земљорадничких задруга , што у задружном власништву, што у приватном 
власништву, као и породичне задруге основане за потребе газдинства, у свим насељеним местима 
општине. Земљорадничке задруге које су у задружном власништву су задруге са најдужим трајањем и 
данас су успешне у пословању, као што су ЗЗ "Сивац" из Сивца, ЗЗ "Соколац" из Липара и друге. Ове 
задруге се суочавају са доста застарелом механизацијом у већем делу и објектима који су у доста лошем 
стању. Сасвим другачија ситуација је у задругама које су у приватној својини и које су делом и породичне 
задруге, као што су ЗЗ "Ново" из Црвенке, ЗЗ "Агро МВ" из Сивца, ЗЗ "Јуарбис" из Руског Крстура, ЗЗ 
"Луцерка" из Куле и друге. Значају оснивања земљорадничких задруга у последњих неколико година 
придаје и држава кроз значајне подстицаје у циљу развоја задругарства у руралним подручјима као 
неопходан предуслов за побољшање положаја становништва, првенствено пољопривредника на простору 
сваке јединице локалне самоуправе па тако и наше. На подручју општине постоји оформљено неколико 
удружења који своје активности спроводе у области пољопривреде. Најзначајнија удружења по својим 
активностима су: Удружење паприкара из Руског Крстура, Удружење малинара из Куле, Пчеларско 
друштво из Сивца, Удружење воћара и виноградара из Црвенке и други. На територији општине Кула 



Број 18 - страна 271                           Службени лист општине Кула                                6. август 2020. 

 

оформљена је Локална Акциона Група (ЛАГ) "Срце Бачке" која покрива и обухвата сва насеља наше 
општине. Основни циљ оснивања ЛАГ-а је унапређење руралног развоја и побољшање квалитета живота 
локалног становништва кроз подстицање локалних иницијатива и партнерства у складу са ЛИДЕР 
приступом (везе међу активностима за развој руралне економије), уз уважавање правила постављених 
ИПАРД (Програм претприступне помоћи за рурални развој) програмом за Србију и уз усаглашавањем са 
кључним националним и ЕУ стратешким оквирима. ЛАГ интезивно ради на доношењу Локалне стратегије 
руралног развоја за наредни период после 2020. године(постоји усвојена Стратегија одрживог развоја до 
2020. године) којом ће се дефинисати мере и активности саме стратегије за нашу општину. 
 
Трансфер знања и информација: Општа је констатација да се из године у годину повећава 
заинтересованост свих субјеката у области пољопривреде у стицању нових знања и вештина.Трансфер 
знања и информација се врши у сврху прихватања нових технологија и нових производа кроз присуство на 
семинарима, обукама и тренинзима организованих у сарадњи са институцијама у пољопривреди, научним 
институцијама (институти и факултети), развојним регионалним агенцијама и другим релевантним 
чиниоцима руралног развоја и пољопривреде. Информисаност се спроводи путем јавног информисања о 
актуелностима у пољопривреди и селу (локалне Телевизије, штампа, друштвене мреже и сл.) и путем 
организованих скупова са пољопривредницима. Према информацијама Пољопривредне саветодавне 
стручне службе (ПССС) из Врбаса која покрива и општину Кула преко 350 пољопривредних газдинстава 
укључено је у саветодавни систем. Канцеларија за локални економски развој Општинске управе Кула 
пружа консултантске услуге приликом конкурисања и писања пројеката за све заинтересоване грађане, 
удружења и предузетнике из области пољопривреде. Такође, Туристичка организација општине Кула 
организује манифестације локалног карактера, као што су: Жене у акцији, Сајам зимнице, Сајам цвећа и 
слично. ЛАГ "Срце Бачке" Кула ће кроз реализацију Стратегије укључити више иновативних приступа у 
смислу информатизације подручја, и боље промоције и презентације путем интернета, веб, друштвене 
мреже и слично. 
  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 
 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици 

мере (апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО       
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 
 

Редни 
број Назив мере 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке по 
кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 
Пренете 
обавезе 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Кредитна 
подршка 100.2 4.000.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 

 

 УКУПНО  4.000.000,00      
 
Табела 3. Мере руралног развоја 
 

Редни 
број Назив мере 

Шифра 
мере 

Планирани буџет за 
текућу годину без 

пренетих обавеза (у 
РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику (%) (нпр. 

30%, 50%, 80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

 

 

 

 

 

 

 



6. август 2020.                                    Службени лист општине Кула                        Број 18 - страна 272 

 

        

 УКУПНО       

 
Табела 4. Посебни подстицаји 
 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици 

мере (апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

 
 
 
 
 
 

 

 

         

 УКУПНО        

 
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера 
руралног развоја и посебних подстицаја 
 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 

без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици 

мере (апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

Пренете 
обавезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 УКУПНО        

 
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет 
Вредност у 

РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 4.000.000,00  

Планирана средства за директна плаћања 0,00  

Планирана средства за кредитну подршку 4.000.000,00  

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 0,00  

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00  

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00  

Пренете обавезе 0,00  

 
 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Крајњи корисници мере су физичка лица - 
носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом и имају пребивалиште на територији општине Кула. Овом мером се 
омогућава корисницима да обезбеде новчана средства под изузетно повољним условима у циљу 
заснивања нове производње, чиме се стварају предуслови за повећање продуктивности и ефикасности на 
породичним пољопривредним газдинствима. 
 
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Потенцијални корисници ове мере биће 
упознати и информисани путем Јавног позива који ће бити објављен на сајту општине Кула, кроз локални 
лист "Кулска комуна", као и кроз друге видове информисања као што су локалне телевизије и радија, 
путем друштвених мрежа, смс порука и слично. 
 
Мониторинг и евалуација: Начин реализације одобрених средстава за суфинансирање камата и/или 
накнада за пољопривредне кредите и обавезе корисника прецизираће се уговором. На основу закљученог 
уговора о пословној сарадњи са изабраним банкама преко којих ће се вршити реализација овог програма у 
смислу одобравања кредита корисницима који ће аплицирати за ову меру, достављаће се благовремено 
информација Општини Кула око реализованих кредита за сваког корисника појединачно. 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка 
 
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице 
локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на кредитну подршку. мКредитна подршка ће се 
реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. Пољопривреда је делатност у којој се 
ангажује велика количина новчаних средстава сваке године, било да се ради о улагању новца у 
репроматеријал, било да се ради уо улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање, прераду и 
остала улагања.Перманентни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и 
за одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако комерцијално пољопривредно газдинство које 
жели да успешно послује, пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и 
повећања профита. Међутим, тренутно банке не препознају мала и средња газдинства, која доминирају на 
територији општине, као озбиљне клијенте, већ као клијенте са већим степеном ризика. Ово произилази, 
пре свега, из чињенице да се већи део прихода газдинстава не одвија преко рачуна. Поред високих 
каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате, са роковима прилива средстава на 
пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода са врстом производње, односно 
инвестицијом. додатни проблем је и начин обезбеђења кредита - хипотека на објектима у руралним 
подручјима су често неприхватљиво обезбеђење. Ова мера је у складу са националном и локалном 
аграрномк политиком, односно Стратешким планом одрживог развоја општине Кула 2014-2020.године. 
 
2.1.2. Циљеви мере: Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст 
конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на пољопривредним 
газдинствима су општи циљеви мере, а модернизација производње и унапређивање квалитета производа 
са могућношћу укључивања у шеме квалитета (заштита географских ознака органска производња и сл.). 
повећање површине под засадима и другим културама, повећање сточног фонда, представљају 
специфичне циљеве. 
 
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Није применљиво. 
 
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованих 
пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 
на територији општине Кула. 
 
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева за средства не мора да докаже економску одрживост 
улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта пошто се ради о краткорочним пољопривредним 
кредитима са ограниченим износом кредита који су дефинисани самим јавним позивом пољопривредним 
произвођачима заинтересованим за субвенционисање камате и наменом кредита за набавку обртних 
средстава, већ својом вредношћу производње. 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој мери су: 
пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, 
пребивалиште и производња на територији општине Кула и измирене обавезе по основу јавних прихода 
према ЈЛС (општини). 
 
2.1.7. Специфични критеријуми: Физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства 
могу да остваре право на суфинансирање камате када је намена кредита следећа: набавка обртних 
средстава за пољопривредну производњу (набавка репроматеријала за пољопривредну производњу). 
Минимални износ подршке је одређен у износу кредита од 100.000,00 динара, док је максимални износ 
ограничен без обзира на кредитну способност до 1.000.000,00 динара по једном захтеву. 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.9. Критеријуми селекције: 
 

Редни број 
 

Тип критеријума за 
избор 

Да/Не Бодови 

1  не  

 
 

Шифра 
инвестиције Назив инвестиције 

 

 

 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите  



6. август 2020.                                    Службени лист општине Кула                        Број 18 - страна 274 

 

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за ову меру износи 100 % за камату и/или накнаду на 
одобрене кредите. 
 
2.1.11. Индикатори/показатељи: 
 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева, број корисника кредитних линија са суфинансираном 
каматом и укупан износ ангажованих средстава пословне банке. 

 
2.1.12. Административна процедура: Суфинансирање камата за пољопривредне кредите спроводи се 
путем јавног позива за остваривање права на кредитну подршку који расписује Председник општине Кула. 
Јавним позивом ће се дефинисати прихватљиви трошкови, потребна документација. Потенцијални 
корисник кредита подноси Општинској управи Кула (Комисији) захтев за давање сагласности за 
финансирање камате. Након добијања сагласности корисник доставља изабраној пословној банци 
сагласност и потребну документацију (коју прописује банка) ради одобравања кредита и закључења 
уговора о кредитирању са пословном банком. Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају 
услове, редом на основу поднетих комплетних и прихватљивих захтева до утрошка расположивих 
средстава а најкасније до 31.12.2020. године. 
 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 
Табела: Општи подаци и показатељи 
 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка  

и година 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина Војводина рзс*  

Регион Регион Војводине рзс*  

Област Западнобачка област рзс*  

Град или општина општина рзс*  

Површина 481 км2 рзс*  

Број насеља 7 рзс*  

Број катастарских општина 6 рзс*  
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) не   

Демографски показатељи   

Број становника 43.101 рзс**  

Број домаћинстава 15.313 рзс*  

Густина насељености (број становника/површина, km2) 89,61   

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

- у руралним подручјима АП/ЈЛС нема података рзс**  

Становништво млађе од 15 година (%) 14,26 % рзс**  

Становништво старије од 65 година (%) 18,03 % рзс**  

Просечна старост 43,68 рзс*  

Индекс старења 147,80 рзс*  

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем % 13,90 % рзс*  
    

Основно образовање (%) 19,77 % рзс*  

Средње образовање (%) 56,27 % рзс*  

Више и високо образовање (%) 9,96 % рзс*  

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 20 % Процена  

Природни услови   

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

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа 

На лесној заравни-черномез са 
својим варијететима. На лесној 
тераси-ливадске црнице. Интерни 

 
 
 
 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено континентална Интерни  

Просечна количина падавина (mm) 589 мм Интерни  

Средња годишња температура (оС) 10,7 Интерни  
 Канал ДТД, део канала Бездан- 

Бечеј, део канала Н.Сад-С.Село, 
део канала Бечеј-Богојево и канал 
Косанчић-Мали Стапар 

  

Хидрографија (површинске и подземне воде) Интерни 
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Површина под шумом (hа) 45 рзс*  

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 0,11 % рзс*  

Пошумљене површине у претходној години (hа) нема рзс*  

Посечена дрвна маса (m3) 658 м3 рзс*  
    

 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 3.889 рзс***  

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 2.701 
Управа за  

трезор  

- породична пољопривредна газдинства (%) 98,60 %   

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

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 41.420 рзс***  

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 94,06 %   
    

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало (18) (ha, %) 
 

оранице и баште 39.038 ха, рзс***  
воћњаци 478 ха, виногради 25 
ха, ливаде и пашњаци 1.759 
ха и остало 12 ха   

 Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (19) (ha, %) 

 
жита 26.236 ха, индустријско  
биље 6.787 ха, поврће 589 ха, 
крмно биље 526 ха и остало 
4.900 ха рзс***  

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

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 45.156 Интерни  

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) нема података Интерни  

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 318 рзс***  

Одводњавана површина КПЗ (ha) 22.488 Интерни  

Наводњавана површина КПЗ (ha) 2.695 рзс***  
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

8.778 Интерни 
 

територији АП(20) (ha)  

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у закуп 
(ha): 7.766 Интерни  

- физичка лица (%) 45 % Интерни  

- правна лица (%) 55 % Интерни  

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

говеда-4.883, свиње-21.532,   

овце-3.266, козе-1.637, рзс***  

живина-190.287, пчеле-1.961   

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 
трактори-1.977, комбајни-210, 

рзс*** 
 

прикључне машине-7.224  

Пољопривредни објекти (број) 10.568 рзс***  

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 
хладњаче-16, сушаре-6, 

рзс*** 

 

стакленици и пластеници-110  

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља (ha, број 
ПГ) 

минерална ђубрива-36.685 ха   

(2.482 ПГ), чврсти и течни   

стајњак-2.911 ха (1.188 ПГ), рзс*** 

 

 

средства за заштиту-32.601 ха   

(2.237 ПГ)   

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 11.212 рзс***  
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha) 93,42 % : 6,58 % рзс***  

Годишње радне јединице (број) 3.242 рзс***  

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 25 Интерни  
    

Производња пољопривредних производа (количина):    

- биљна производња (t) 
пшеница 34.655 т, кукуруз 
86.419 т. 

рзс*** 
 

 

- сточарска производња (t, lit, ком.) 
свиње 493 т, говеда 13 т, 
млеко 2.386.000 лит. 

Интерни 
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

 
Рурална инфраструктура   

 
Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева (km) 204,58 рзс*  

Поште и телефонски претплатници (број) 8 пошта, 13.742 тел.претплатника рзс*  

Водопривредна инфраструктура   
    

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 14.987 рзс*  

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 4.200 рзс*  

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 1.413 хиљ.м3 рзс*  

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) нема података рзс*  

Енергетска инфраструктура   
    

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) нема података Интерни  

Социјална инфраструктура   
    

Објекти образовне инфраструктуре (број) 23 рзс*  

Број становника на једног лекара 893 рзс*  

Број корисника социјалне заштите 5.118 рзс*  

Диверзификација руралне економије   
    

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број) 532 рзс* рзс***  

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) број 135 рзс***  

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број) 
туристи-891, просечан број ноћења 
-1,82 рзс*  

Трансфер знања и информација   
    

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) не Интерни  

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број) 350 ПССС  
 

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

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-320-56/2020        Бобан Дамјановић, с. р.   
06. август 2020. године  
К у л а  
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