
На основу члана 60 и члана 116 став 5 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", 
бр. 13/19), члана 2 и 3 Одлуке о приступању изменама и допунама Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула", бр. 4/21) и члана 67 Пословника Општинског већа општине Кула 
("Сл. лист општине Кула", бр. 8/19), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  26. 
априла 2021. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула у тексту који 
је саставни део овог закључка а који је израдила Комисија за израду нацрта Одлуке о 
изменама и допунама Статута општине Кула.  

 
2. 

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула упућује се на јавну 
расправу. 

 
3. 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула, у 
трајању од 15 (петнаест) дана,  спровешће се почев од 27. априла 2021. године и трајаће 
закључно са 11. мајом 2021. године.  

 
4. 

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула ће се 
спровести истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Кула, Лењинова бр. 11, 
објављивањем на сајту Општине Кула www.kula.rs и на огласним таблама месних заједница 
на територији општине Кула.  

Примедбе и предлози на нацрт Одлуке о измени и допуни Статута општине Кула могу 
се,  у писаном облику, доставити  Скупштини општине Кула, Лењинова бр. 11, са назнаком 
“за Комисију за израду нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула“.  

  
5. 

Овај закључак са текстом нацрта Одлуке о измени и допуни Статута општине Кула 
објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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НАЦРТ 
 
На основу члана 32 став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/14 - други закон, 101/16 - други закон и 47/18), члана 39 став 1 тачка 1 и члана 
116 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној ________ 2021. године, дoнела је   

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA СТАТУТА ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 1. 
У Статуту општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19) члан 6. став 5 мења се и 

гласи: 
 
Блазон великог грба гласи: штит са мотивом основног - малог грба, надвишен 

сребрном бадемском круном са три видљива мерлона, из које израстајући златни лав 
оријентисан на десно, вијори стег Републике Србије, обема шапама држећи га за копље; на 
постаменту две роде чувари придржавају штит, са сваке стране по једна, придржавајући и 
окована и у тло пободена копља са којих се у поље вију оперважени стегови Аутономне 
Покрајине Војводине (традиционални) десно и титулара лево; стег титулара понавља мотив 
са основног штита; на постаменту доле је водени ток изнад кога је златно поље са четири 
подрумска отвора затворених врата; изнад свега, остатак поља постамента је травом 
обрастаоприродни пејзаж равнице; у подножју постамента - трака са ћириличним натписом 
"КУЛА". 

Члан 2. 
У члану 7. став 3 мења се и гласи: 
„Изглед и употреба грба и заставе Општине ближе се уређује посебном одлуком 

Скупштине општине.“  
Члан 3. 

У члану 56. став 1 тачки 9 после речи: ''уговоре'', тачка и запета се брише и додају 
речи: ''и одлучује о свим питањима који проистекну из закључених уговора;'' 

После тачке 19. додаје се тачка 20., која гласи: 
''20. Даје сагласност/дозволу за брисање терета уписаних у регистру непокретности 

на основу осигурања стамбених кредита добијених од правних претходника ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула;''. 

Досадашња тачка 20. постаје тачка 21. 
 

Члан 4. 
У члану 60. став 1 тачки 17 речи: ''и врши друге послове у вези са коришћењем 

пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине'', замењују се речима: ''и 
врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, стамбених зграда, станова и 
гаража  и др. у јавној својини, у складу са законом и другим актима Општине;'' 

 
Члан 5. 

У члану 116. после става 7 додаје се нови став 8 који гласи: 
„Изузетно, када се доношење и промена Статута врши ради усаглашавања са законом, 

предлог Статута утврђује Општинско веће без примене поступка из претходних ставова.“ 
 

Члан 6. 
У осталом делу Статут остаје непромењен. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Кула“. 
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Аутономна Покрајина Војводина  
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