
 

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 
 

09. јун 2020. године 
 
  Број  13                      Година  55 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  
Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
58. 

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 Кула, на седници одржаној дана 09. јуна 2020. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 

Дрвара у Сивцу, ул. Рибарска  
 

1. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини која се налази у Сивцу, на 

парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска,  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 94 м2,  
-  помоћне зграде број 2 и земљишта под зградом-објектом површине 79 м2,  
-  помоћне зграде број 3 и земљишта под зградом-објектом површине 39 м2, 
-  помоћне зграде број 4 и земљишта под зградом-објектом површине 58 м2, 
-  помоћне зграде број 5 и земљишта под зградом-објектом површине 1 а 73 м2,  
-  помоћне зграде број 6 и земљишта под зградом-објектом површине 70 м2   
и њиве 2 класе површине 9 а 47 м2, укупне површине 14 ари 60 м2, 

 
која је утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених активности Кула, у 

износу од 1.908.323,11 динара, у противвредности од 16.230,00 евра, умањује се на 80% од 
почетне процењене вредности на износ од 1.526.658,48 динара,  у противредности  12.984,00 
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 oдлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-49/2020-1                         Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а  
 
 
59. 

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 Кула, на седници одржаној дана 09. јуна  2020. године, донела је 
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О Д Л У К У 

о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 
Двособан стан површине 62 м2, у Кули, 12. Војвођанске бригаде број 39 

 
1. 

Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини 
 
- Двособан стан, површине 62 м2, број посебног дела 11,  који се налази на трећем спрату 

стамбено-пословне зграде, у Кули, 12. Војвођанске бригаде број 39, на катастарској парцели број 
3143/6 к.о. Кула и заједнички удео на земљишту, уписана у лист непокретности број 9532 к.о. Кула 

  
која је утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених активности Кула, у 

износу од 2.740.970,40 динара, у противвредности од 23.307,84 евра, умањује се на 80% од 
почетне процењене вредности на износ од 2.192.776,32 динара,  у противредности  18.646,27 
евра. 

 
2. 

Скупштина општине ће донети Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Кула по почетној цени утврђеној у тачкки 1 ове Одлуке. 
 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-49/2020-2                          Велибор Милојичић, с. р.     
09. јун 2020. године 
К у л а  
 
60. 

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 Кула, на седници одржаној дана 09. јуна 2020. године, донела је 

 
 

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 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 80% од 
почетне процењене вредности на износ од 1.044.844,19 динара, у противредности  8.886,89 
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". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-49/2020-3                       Велибор Милојичић, с. р.     
09. јун 2020. године 
К у л а  
 
61. 

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 Кула, на седници одржаној дана 09. јуна 2020. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 

Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул. 7. јула бр. 4 
 

1. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини: 
 

 - породичне стамбене зграде у Крушчићу, ул. 7. јула бр. 4, број зграде 1, површине 110м2, која је 
изграђена на катастарској парцели број 208  к.о. Крушчић, земљиште под зградом-објектом 
површине 1ар 10м2, земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површине 2ара 05м2, 
укупне површине 8ари 15м2,  уписана у лист непокретности број 139 к.о. Крушчић,  
 

 која је утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених активности Кула, у 
износу од 542.307,60 динара, у противвредности од 4.606,25 евра, умањује се на 60% од почетне 
процењене вредности на износ од 325.384,56 динара, у противредности  2.763,75 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: 01-463-49/2020-4                             Велибор Милојичић, с. р.     
09. јун 2020. године 
К у л а  
 
62. 

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 Кула, на седници одржаној дана 09. јуна 2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о умањењу вредности  непокретности у јавној својини општине Кула 

2 пословна простора у Кули, ул. 12 Војвођанске бригаде број 37 
 

1. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини: 
- пословни простор површине 29м2,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде  у 

Кули, ул. 12 Војвођанске бригаде бр. 37, број зграде 1, која је изграђена на катастарској парцели 
број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 352м2 и њива 1 класе површине 
2ара 48м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула  
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која је утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених активности Кула, у 

износу од 1.501.910,00 динара, у противвредности од 12.778,23 евра, умањује се на 60% од 
почетне процењене вредности, на износ од 901.146,00 динара,  у противредности  7.666,94 
евра. 

2. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини: 
- пословни  простор  површине 13м2,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде  

у Кули, ул. 12 Војвођанске бригаде бр. 37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској парцели 
број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 352м2 и њива 1 класе површине 
2ара 48м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула  

 која је утврђена од стране Пореске управе Одсек контроле издвојених активности Кула у 
износу од 673.270,00 динара, у противвредности 5.728,17 евра, умањује се на 60% од почетне 
процењене вредности, на износ од 403.962,00 динара, у противвредности  3.436,90 евра. 
 

3. 
Скупштина општине ће донети Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење 

непокретности из јавне својине општине Кула по почетним ценама утврђеним у тачкама 1 и 2 ове 
Одлуке. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-49/2020-5               Велибор Милојичић, с. р.     
09. јун 2020. године 
К у л а 
 
63. 

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 09. јуна 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. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, 
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, 
Почетна цена: 12.984,00  евра.  
 
2. Двособан стан, површине 62м2, број посебног дела 11,  који се налази на трећем спрату 
стамбено-пословне зграде, број зграде 1, која се налази у Кули, 12 Војвођанске бригаде број 39 на 
катастарској парцели број 3143/6 к.о. Кула и заједнички удео на стамбено пословној згради, уписан 
у лист непокретности број 9532 к.о. Кула. 
Почетна цена: 18.646,27 евра. 
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3. 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: 8.886,89 евра. 
 
4. Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, број зграде 1, површине 110м2,   
која је изграђена на катастарској парцели број 208  к.о. Крушчић, и земљиште под зградом-
објектом површине 1ар 10м2, земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површине 2ара 
05м2, укупне површине 8ари 15м2,  уписана у лист непокретности број 139 к.о. Крушчић.  
Почетна цена: 2.763,75 евра. 
 
5. Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена  делатност,  површине 29м2,  број 
посебног дела  2,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде  у Кули, ул.12 Војвођанске 
бригаде бр.37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, 
земљиште под зградом-објектом површине 352м2, њива 1 класе површине 2ара 48м2,  уписана у 
лист непокретности број 860 к.о. Кула.  
Почетна цена: 7.666,94 евра 
 
6.  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, ул.12 Војвођанске 
бригаде бр.37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, 
земљиште под зградом-објектом површине 352м2 и њива 1 класе површине 2ара 48м2,  уписана у 
лист непокретности број 860 к.о. Кула.  
Почетна цена: 3.436,90 евра 
 
7. 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: 5.258,70 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  
    Дамјановић Васовић Радмила, заменик председника  
2. Maрјановић Ирена, члан  
    Томишић Браниславка,  заменик члана  
3. Илић Војкан, члан  
   Ђорђевић Сузана, заменик члана  
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: 01-463-50/2020-1       Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а  
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64. 

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-други 
закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 537 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 
36/11, 99/11, 83/14 - други закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја 
Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији 

 
 

1. 
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у 

ликвидацији, Лењинова 8, уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за привредне 
регистре, број БД 100347/2016 од 15.12.2016. године, МБ 08662550, ПИБ 100261628, који је поднео 
ликвидациони управник дана 25.05.2020. године.  
 

2. 
Усвојени Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у 

ликвидацији региструје се у складу са Законом о регистрацији.  
 

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

 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-6/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а  

 
65. 

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-други 
закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 
13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању финансијског извештаја 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији 
 
 

1. 
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у ликвидацији 

за 2019. годину са стањем на дан 31.12.2019. године, који је саставио ликвидациони управник Јавног 
предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у ликвидацији 20.02.2020. године.  
 

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

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-6/2020-2      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а  
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66. 

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 09. јуна 2020. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду  

Народне библиотеке Кула за 2019. годину 
 
 

1. 
 Усваја  се  Извештај о раду Народне библиотеке Кула за 2019. годину, који је Управни 
одбор Народне библиотеке усвојио на седници одржаној 26.02.2020. године, као у  тексту.  

 
2. 

Ову oдлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-9/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године  
К у л а 
 
67. 

На основу члана 59 и 60 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је  
 
 

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

ЈКП "Водовод" Црвенка за 2020. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа  "Водовод" 

Црвенка за 2020. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници 
одржаној 28. маја 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: 01-400-56/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а 
 
 
68. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 50, 57 и 64 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана  

Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Кула 
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1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине 
Кула Дивић Александра, пре истека мандата. 
 

2. 
          Бира се Крешкаи Алиса за члана Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине 
општине Кула. 
 

3. 
Мандат члана Комисије за буџет, финансије и привреду из тачке 2. овог решења траје до 

истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 16. децембра 
2018. године. 

 
4. 

          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-24/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а   
 
 
69. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 50, 57 и 65 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности  

и заштиту животне средине Скупштине општине Кула 
 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине Скупштине општине Кула Дивић Александра, пре истека мандата. 
 

2. 
          Бира се Крешкаи Алиса за члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине Скупштине општине Кула. 
 

3. 
Мандат члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне 

средине из тачке 2. овог решења траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула 
изабраних на изборима одржаним 16. децембра 2018. године. 

 
4. 

          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-25/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а   
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70. 

На основу члана 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 50, 
57 и 66 Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина 
општине Кула на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Комисије за друштвене делатности  

Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Кула 
Булат Јован, на лични захтев. 
 

2. 
          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-19/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године 
К у л а   
 
71. 

На основу члана 18 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС“" бр. 42/91 и 71/94),  члана 
19 Одлуке о оснивању Спортског центра "Црвенка" Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 18/08 и 
10/15) и члана 39 став 1 тачка 12 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора 
Спортског центра "Црвенка" у Црвенки 

 
1. 

Утврђује се да РАЧИЋ ВЛАДАНУ, професору физичког васпитања из Црвенке престаје 
дужност директора Спортског центра "Црвенка" Црвенка, због истека мандата.  
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-26/2020      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године  
К у л а                                                                    
 
72. 

На основу члана 18 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 19 
и 24 Одлуке о оснивању Спортског центра "Црвенка" Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 18/08 и 
10/15) и члана 39 став 1 тачка 12 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Спортског центра "Црвенка" у Црвенки 
 

1. 
           РАЧИЋ ВЛАДАН, професор физичког васпитања из Црвенке, именује се за вршиоца дужности 
директора Спортског центра "Црвенка" Црвенка, почев од 10.06.2020. године, до именовања 
директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период до једне године.  



Број 13 - страна 122                          Службени лист општине Кула                                          9. јун 2020. 

 
 

2. 
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду закљученим 

између Управног одбора Спортског центра "Црвенка" и именованог вршиоца дужности директора. 
 

3. 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-26/2020-2      Велибор Милојичић, с. р.   
09. јун 2020. године  
К у л а                                                                    
 
 
73. 

На основу члана 39 и 63 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19) 
Скупштина општине Кула на седници одржаној 09. јуна 2020. године, донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Кула пре и за време 

ванредног стања у Републици Србији број 03-87-80/2020 од 29. маја 2020. године. 
 

2. 
Овај Закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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