
На основу члана 99. став 1. и 2.  Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/2009,  121/2012, 132/2014,  145/2014 и 83/2018),  члана 3. и 7. Одлуке о отуђењу и давању у 

закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл.лист општине Кула" бр.36/2016) и тачке 2 и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог органа општине Кула 
("Службени гласник РС" бр.81/2018) Привремени орган општине Кула  на седници одржаној дана 
20 новембра  2018. године,  донео је 

 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ  

РЕШЕЊА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

 
 

Овим Решењем врши се измена Решења о расписивању јавног огласа за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Кула и измена Огласа о спровођењу поступка јавног 

надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула број 013-463-119/2018 од 
25 октобра 2018.године који је објављен у дневном листу "Дневник" Нови Сад дана 27.октобра 
2018.године, на следећи начин: 
 

1. 
У делу Огласа  II Услови пријављивања, у ставу  6 мења се део текста који се односи на 

рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању, тако да уместо: 
"Рок за подношење пријаве са документацијом је 26.11.2018.године (понедељак) до 12,00 

часова".  
текст гласи: 

"Рок за подношење пријаве са документацијом је 31.01.2019.године (четвртак) до 
12,00 часова". 

 
2. 

У делу Огласа  III Поступак јавног надметања и избор најповољнијег понуђача, у ставу  1 
мења се део текста који се односи на датум одржавања јавног надметања, тако да уместо: 

"Јавно надметање ће се одржати 27.11.2018.године (уторак) у 11,00 часова у малој сали 
општине Кула, ул.Лењинова број 11" 
текст гласи: 

"Јавно надметање ће се одржати 01.02.2019.године (петак) у 11,00 часова у малој 

сали општине Кула, ул.Лењинова број 11". 
 

3. 
Преостали део текста Oгласа остаје непромењен. 

 
4. 

  Ово Решење објавити на огласној табли Општинске управе Кула, у дневном листу 
Дневник Нови Сад и на интернет страни www.kula.rs. 

 


