
 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
  ОПШТИНЕ КУЛА 
 

 
 

Службени лист општине Кула излази по 

потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог броја 

је  70 примерака.  

К у л а 

11.  јул  2013. године 

Број  17                        Година 48 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел. 722-

333. Годишња претплата 2.500,00 дин.  

 
133. 

На основу члана 35 став 7 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 - УС, 24/11 и 121/12), 
члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 20 став 1 тачка 2 и члана 105 став 2 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 11. јула 
2013. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КУЛА 

 
1. 

 ДОНОСЕ СЕ Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Кула, 
као у предлогу. 
 

2. 
 Ову одлуку са елаборатом Измена и 
допуна Плана генералне регулације насељеног 
места Кула број 496/12, које је израдило Јавно 
предузеће "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" 
Кула, објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-350-33/13 
11. јул 2013. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р. 

 
134. 

На основу члана 35 став 7 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник 
Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10-
УС, 24/11 и 121/12), члана 20 став 1 тачка 2 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
Републике Србије", број 129/2007), члана 20 
став 1 тачка 2 и члана 105 став 2 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" број 
7/2013- пречишћен текст), Скупштина општине 

Кула, на седници одржаној 11. јула 2013. 
године, доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КУЛА 

 
УВОД 

 
На основу члана 46 Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), 
донета је Одлука о изради измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места 
Кула ("Сл. лист општине Кула", број 32/12). 

Одлуком о изради измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места 
Кула утврђено је да се не приступа изради 
Концепта плана. 

У складу са одлуком, приступило се 
изради нацрта измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Кула.  

За потребе измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Кула 
не приступа се Изради стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну 
средину што је такође утврђено Одлуком о 
изради Измена и допуна Плана генералне 
регулације насељеног места Кула. 

Измене и допуне Плана генералне 
регулације насељеног места Кула се доносе за 
део површина унутар грађевинског подручја 
насељеног места Кула. 

Предходни услови надлежних установа 
и предузећа, прибављени за потребе израде 
Плана генералне регулације насељеног места 
Кула ("Сл. лист општине Кула", број 16/11), су 
коришћени као документациона основа за 
израду измена и допуна. 

За израду Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Кула 
тражени су предходни услови надлежних 
предузећа: ЈКП "Комуналац" Кула, ЈП ЕПС 
Електровојводина, Електродистрибуције 
"Сомбор" - Погон Врбас и Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне 
сировине имајући у виду обим измена и будућу 
намену односно потенцијалну градњу соларних 
панела. 



Број 17 - страна 240                           Службени лист општине Кула                             11. јул 2013. године  

На простору дела Блока 66, који је 
предмет измена и допуна, врши се пренамена 
спортско рекреативних површина у радну зону. 

На простору дела блокова 1, 2 и 12 
мењају се површине утврђене за јавну намену 
(улични коридори) и површине за породично 
становање. Овим изменама би се стекли 
услови за легализацију бесправно саграђених 
објеката и реализација квалитетнијег 
саобраћајног повезивања овог дела насеља са 
државним путем II реда број 105. 
 
1. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

 
У поднаслову 1.6. Програми 

корисника простора, на страни 8, додаје се 
следећи текст: 

Корисник дела површина АМК 
Омладинац је доставио програм планиране 
изградње ауто-центра. У току израде нацрта 
плана одустало се од градње ауто центра пре 
свега због комуналне неопремљености 
предметне локације. Следећи захтев је био 
изградња соларних панела за производњу 
електричне енергије.  

У оба случаја захтеви се односе на 
обављање делатности на овом простору. Овим 
изменама и допунама део површина у блоку 66 
дефинисаних за спорт и рекреацију се 
пренамењују у радну зону.  

У току израде нацрта Измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места 
Кула достављени су захтеви приватних лица: 
Јововић Драгана и Трифуновић Неђељка, уз 
сагласност ЈП "Завод за изградњу Кула", за 
измену планског решења у делу блокова 1, 2 и 
12. 

Захтеви се односе на измену утврђених 
регулационих линија уличних коридора како 
би се повећале површине дефинисане за 
потребе породичног становања у делу Блока 
12, а у деловима блокова 1 и 2 да би се стекли 
услови за легализацију бесправно саграђених 
објеката и реализовао  планирани улични 
коридор.  
 
2. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИ 
КОРИШЋЕЊА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 
УСТАНОВА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 
На страни 11, након наведеног текста 

додају се подтачке: 
"18. ЈП "Комуналац" 
 19. Електродистрибуција 
 20. Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине." 
 
4. ГРАНИЦА ПЛАНА, ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА И 
НАМЕНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

 
Иза подтачке 4.1. Граница плана, на 

страни 23, после текста додаје се подтачка 

4.1.1. Граница обухвата измена и допуна 
плана са текстом који гласи: 

Граница обухвата измена и допуна 
Плана генералне регулације насељеног места 
Кула дефинисана је:  

У делу блока 66 - унутар граница 
обухвата измена и допуна налазе се 
катастарске парцеле број: 7079, 9080, 9081, 
9082, 9083 и 9086.  

Предложени простор обраде унутар 
наведене границе измена и допуна плана има 
површину од приближно 8,9 ha. 

У делу блокова 1 и 2 унутар граница 
обухвата измена и допуна налазе се 
катастарске парцеле број: 47, 48/1, 48/2, 
49/1, 49/2, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53/1, 
53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57/1, 62, 63, 64, 66, 
68, 72, 74/1, 76, 78, 79, 81, 91, 93, 95, 96, 98, 
100/1, 816/4, 817/2, 820/2, 822/2, 825/3, 
833/3, 834/4, 835/4, 836/2, 863/9, 868/3, 
882/2, 883/2, 884/3, 885/2, 887/2, 889/2, 
892/3, 893/2, 895/2, 898/12, 898/13, 921/3, 
920, 919, 916, 915/1, 913, 907 и 5901.   

Предложени простор обраде унутар 
наведене границе измена и допуна плана има 
површину од приближно 12,7 ha.  

У делу блока 12 унутар граница 
обухвата измена и допуна налазе се 
катастарске парцеле број: 1272/22, 1276/13, 
1286/2, 1284/6, 1284/3, 1284/4, 1284/5, 1284/2 
и 1284/1. 

Предложени простори обраде 
унутар граница измена и допуна плана има 
површину од приближно 0,14 ha. 

Укупна површина простора који су 
предмет измена и допуна Плана генералне 
регулације насељеног места Кула износи 
приближно 12,0ha.  

У случају  неусаглашености бројева 
наведених катастарских парцела из 
текстуалног и графичког дела, препознавање  
обухвата измена и допуна може се извршити 
са графичког прилога.  

У поднаслову 4.2.5. Намена 
површина, објеката и биланс површина у 
оквиру границе плана на страни 26 у табели 
4.-3 Биланс површина у оквиру граница плана, 
у делу исказаних планираних површине 
грађевинског подручја за спортско 
рекреативне површине и радне површине се 
бришу и сада износе:  
- планиране спортско рекреативне површине 
39-64-00 у процентима исказано је 3,16 
- планиране радне површине 191-93-00 у 
процентима исказано је 15,16. 
 
5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
У поднаслову 5.2. Подела грађевин-

ског подручја на блокове, табела 5.1. Попис 
блокова у насељу са зонама и површинама, на 
страни 29, Блок 66 планиране зоне претежне 
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намене се замењује речима: радне зоне 
(индустрија, складишта) 
 

Табела 5.1. Попис блокова у насељу са зонама и 
површинам

Блок Планиране зоне претежне намене 
Нето површина 

(ha) 
Просечне густине 

насељености 

66 радне зоне (индустрија, складишта), 62.3 - 

 
У поднаслову 5.5.4. Коридори и 

капацитети за енергетску инфраструктуру  
на страни 41 испред наведеног текста додаје 
се следеће: 

Концепција развоја енергетског 
система заснована је на обезбеђењу 
сигурности и економичности снабдевања 
привреде и становништва енергијом и 
успостављање нових квалитетних услова рада, 
пословања и развоја у производњи, преносу, 
дистрибуцији и потрошњи енергије, који ће 
подстицајно деловати на привредни развој, 
заштиту животне средине и интеграцију у 
регионално и европско тржиште енергије. 

Развој енергетског сектора заснива се 
на повећаној рационалности и ефикасности у 
области производње, преносу, дистрибуцији и 
потрошњи енергије, као и на што већем 
коришћењу домаћих енергетских извора, као и 
на примени новоуспостављених закодавних, 
институционалних, структурно-организационих 
и економско-пословних оквира за рад, 
пословање и развој енергетског система. 

Основни циљ: обезбеђење сигурности 
и економичности снабдевања привреде и 
становништва енергијом,успостављање нових 
квалитетних услова рада, пословања  и развоја 
у производњи, потрошњи енергије и 
дистрибуцији енергије који ће подстицајно 
деловати на привредни развој, заштиту 
животне средине и интеграцију у регионално и 
европско тржиште енергије. 

Подручје насеља Кула располаже 
одређеним потенцијалима обновљивих извори 
енергије. Соларним атласом који је рађен за 
потребе покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине утврђена је 
могућност развоја пројеката фотонапонских 
електана у овом подручју, а регион расплаже 
и значајним  потенцијалом биомасе и биогаса.  

Основни циљ: повећање учешћа 
произведене енергије из обновљивих извора 
енергије уз смањење негативних утицаја на 
животну средину. 

У поднаслову 5.6. Урбанистичка 
регулација површина јавне намене и 
нивелација саобраћајница на страни 45 након 
другог става додаје се следеће: 

Реализација уличних коридора може се 
вршити фазно. 
 
6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА 

 

У поднаслову 6.1. Стратешка 
процена утицаја планских решења на 

животну средину на страни 50 након 
наведеног текста додаје се следеће: 

За потребе измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Кула 
не приступа се изради Стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну 
средину, што је утврђено одлуком о изради 
измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Кула. 

У поднаслову 6.9. Мере енергетске 
ефикасности на страни 63 у поднаслову 
Извори обновљиве енергије, након 
наведеног текста наводи се следеће: 

Изградња објеката за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора 
енергије могу се градити унутар радних зона 
уз прибављање посебних услова од надлежних 
установа за ову врсту делатности. 
 
7. МЕРЕ И УСЛОВИ  СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

 
У поднаслову 7.3. Локације које ће се 

разрађивати урбанистичким пројектима на 
страни 57, текст наведен у  првом ставу друга 
алинеја се брише.  

Иза подтачке 7.3. Локације које ће се 
разрађивати урбанистичким пројектима, на 
страни 57, после текста додаје се подтачка:  
 
7.4. Локација за коју је условљена реализација 

 
Затечени улични коридор се не може у 

целости пренаменити у складу са планским 
решењем, уколико се претходно не реализују 
планирани улични коридори, дефинисани на 
катастарским парцелама  број: 47, 48/2, 49/1 и 
50 са прикључком на коловоз државног пута II 
реда број 105. 
 
8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
У поднаслову 8.5. Правила грађења у 

зони мешовитог становања на страни 68,  
утврђена су између осталог и правила 
парцелације и препарцелације за објекте 
пословања а након наведеног текста додаје се 
следећи став: 

За затечене пословне комплексе може 
се формирати грађевинска парцела макималне 
површине 
4 500m². 

У поднаслову 8.9.3. Правила за 
изградњу мреже објеката електро-
енергетске инфраструктуре на страни 79, 
након четвртог става се додаје следећи 
ставови: 
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Објекти за производњу електричне 
енергије мање снаге ће бити укључени на 
постојећу 20 kV мрежу у Блоку "66". укључење 
ће бити 20kV кабловским водом одговарајућег 
типа и пресека. За укључење на 
електродистрибутивни систем потребно је 
изградити одговарајуће 20kV постројење. 
Детаљни услови прикључења ће бити издати 
од стране "Електровојводине" д.о.о. Нови Сад. 

Прикључење соларних панела за 
производњу електричне енергије веће снаге 
на електродистрибутивни систем ће се вршити 
у ТС 110/20 kV "Врбас 1" одговарајућим 
кабловским водовима уз детаљне услове 
прикључења које ће издати "Електровојводина" 
д.о.о. Нови Сад    
 

План ће се по доношењу израдити у 
три примерка у аналогном и у четири 
примерка у дигиталном облику. 

Један примерак, потписаног и 
овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак плана у дигиталном облику 
доставља се Служби органа општине, а два 
примерка, потписаног и овереног Плана у 
аналогном облику и два примерка плана у 
дигиталном облику доставља се Одељењу за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине. 

Један примерак донетог Плана, у 
дигиталном облику, доставља се Министарству 
животне средине и просторног планирања. 

По један примерак потписаног и 
овереног Плана, у аналогном облику, и један 
примерак плана у дигиталном облику чува се 
трајно у архиви Службе органа општине. 

Аналитичко-документациона основа на 
којој се заснива план су његов саставни део. 

План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Кула". 

 
135. 

На основу члана 35 став 7 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 - УС, 24/11 и 121/12), 
члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 20 став 1 тачка 2 и члана 105 став 2 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 11. јула 
2013. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЦРВЕНКА 

 
1. 

 ДОНОСЕ СЕ Измене и допуне Плана 
генералне регулације насеља Црвенка, као у 
предлогу. 
 

 

2. 
 Ову одлуку са елаборатом Измена и 
допуна Плана генералне регулације насеља 
Црвенка број 497/12, које је израдило Јавно 
предузеће "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" 
Кула, објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-350-34/13 
11. јул 2013. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
136. 

На основу члана 35 став 7 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/ 12), 
члана 20 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), 
члана 20 став 1 тачка 2 и члана 105 став 2 
Статута општине Кула (Сл. лист општине 
Кула", број 7/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 11. јула 2013.  године, доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЦРВЕНКА 

 
УВОД 

 

На основу члана 46 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 
72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011 и 
121/2012), донета је Одлука о зради Измена и 
допуна Плана генералне регулације насеља 
Црвенка (Сл. лист општине Кула", број 32/12). 

Одлуком о изради Измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Црвенка 
утврђено је да се не приступа изради Концепта 
плана. 

У складу са одлуком, приступило се 
изради нацрта Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Црвенка.  

За потребе Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Црвенка не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину, што 
је такође утврђено Одлуком о изради Измена и 
допуна Плана генералне регулације насељa 
Црвенка. 

Измене и допуне Плана генералне 
регулације се доносе за део површина унутар 
грађевинског подручја насеља Црвенка и то 
катастарске парцеле број: 666, 667, 668, 669, 
670, 671, 672 и 4957 к.о. Црвенка. 

Предходни услови надлежних установа 
и предузећа прибављени за потребе израде 
Плана генералне регулације насеља Црвенка 
("Сл.лист општине Кула" број 32/07) су  
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коришћени као документациона основа за 
израду измена и допуна плана. 

За израду Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Црвенка 
тражени су предходни услови надлежних 
предузећа и установа: ЈКП "Водовод" Црвенка, 
Електродистрибуција "Сомбор" и Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне 
сировине. 

На простору који је предмет измена и 
допуна врши се пренамена заштитног 
зеленила са спортско-рекреативним 
површинама у радну зону.  

Достављени програм за изградњу, 
потенцијалних инвеститора и власника делова 
површина у планираном радном комплексу, 
односи се на постављање соларних панела за 
производњу електричне енергије, што је 
условило исходовање предходних услова од 
надлежне Електродистрибуције "Сомбор" и 
Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине. 
  
1. ГЕНЕРАЛНО УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ И 
ФУНКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 

 
Иза подтачке 1.1.2. Грађевинско 

земљиште изван грађевинског реона 
насеља, на страни 5, после наведеног текста 
додаје се подтачка:  

"1.1.3. Граница простора обухва-
ћеног изменама и допунама" са текстом који 
гласи: 

"Граница обухвата измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Црвенка 
дефинисана је са северозапада међном 
линијом катастарских парцела број 666 са 
4934; граница обухвата измена и допуна плана 
са севера, североистока, истока и југоистока 
прати границу грађевинског подручја насеља 
до тромеђе катастарских парцела број 675, 
689/2 и 9619; граница затим прати међну 
линију катастарске парцеле број 675 са 
катастарским парцелама број 689/2, 689/1, 
684, 688, 676 до тромеђе катастарских парцела 
број 675, 676 и 667; граница затим прати међну 
линију катастарских парцела број 676 са 667 
до тромеђе катастарских парцела 676, 667 и 
4957; граница обухвата затим прати међну 
линију катастарских парцела број 667 са 4957 
до тромеђе катастарских парцела број 667, 
4957 и 4934; затим прати међну линију 
катастарских парцела број 667 са 4934 до 
почетне тачке границе обухвата измена и 
допуна плана. 

Предложени простор обраде унутар 
границе измена и допуна плана има површину 
од приближно 9,8 ha." 

У тачки 1.2. Опис и критеријуми 
поделе на зоне и биланс планираних 
површина унутар грађевинског реона, на 
страни 8, у табели Биланс површина у оквиру 
границе плана, у делу исказаних површина 
планираног стања, под тачком 4, радна зона, 

се мењају и сада износе 163,0 ha у процентима 
исказано 19,0 за позајмиште глине исказане 
површине у планираном стању се бришу а 
исказана површина за укупно радне зоне у 
планираном стању се мења и сада износи 
253,8 ha у процентима исказано 29,5. 

У истој табели, тачка 7, заштитно 
зеленило, исказана површина у планираном 
стању се мења и сада износи 25,0 ha у 
процентима исказано 2,7.  
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПРОСТОР УНУТАР 
ОБУХВАТА ПЛАНА 

 
У подтачки 2.9.1. Електроенергетска 

инфраструктура, на страни 24, иза четвртог 
става додаје се следећи текст: 

"Концепција развоја енергетског 
система заснована је на обезбеђењу 
сигурности и економичности снабдевања 
привреде и становништва енергијом и 
успостављање нових квалитетних услова рада, 
пословања и развоја у производњи, преносу, 
дистрибуцији и потрошњи енергије, који ће 
подстицајно деловати на привредни развој, 
заштиту животне средине и интеграцију у 
регионално и европско тржиште енергије. 

Развој енергетског сектора заснива се 
на повећаној рационалности и ефикасности у 
области производње, преносу, дистрибуцији и 
потрошњи енергије, као и на што већем 
коришћењу домаћих енергетских извора, као и 
на примени новоуспостављених закодавних, 
институционалних, структурно-организационих 
и економско-пословних оквира за рад, 
пословање и развој енергетског система. 

Основни циљ: обезбеђење сигурности 
и економичности снабдевања привреде и 
становништва енергијом, успостављање нових 
квалитетних услова рада, пословања  и развоја 
у производњи, потрошњи енергије и 
дистрибуцији енергије који ће подстицајно 
деловати на привредни развој, заштиту 
животне средине и интеграцију у регионално и 
европско тржиште енергије. 

Подручје насеља Црвенка, располаже 
одређеним потенцијалима обновљивих извори 
енергије. Соларним атласом који је рађен за 
потребе покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине утврђена је 
могућност развоја пројеката фотонапонских 
електана у овом подручју, а регион расплаже 
и значајним  потенцијалом биомасе и биогаса.  

Основни циљ: повећање учешћа 
произведене енергије из обновљивих извора 
енергије уз смањење негативних утицаја на 
животну средину." 
 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 
НАСЕЉА  
 

У подтачки 3.1. Подела грађевинског 
реона на блокове, на страни 33, у четвртом 
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ставу, текст наведен за Блок 3 се мења и сада 
гласи: 

"Намењен је делу коридора 
железничке пруге Богојево-Суботица, радној 
зони и насељском водозахвату. Површина 
блока је приближно 11 ha 75 a 20 m²."  
 

У подтачки 3.2.8. Радна зона, на 
страни 41, четврта алинеја се мења и сада 
гласи:  

"Радна зона издвојена у северо-
источном делу насеља је у функцији 
производних капацитета индустрије 
грађевинског материјала. Поред индустрије 
грађевинског материјала могу се градити и 
други привредни објекти" , а у поднаслову 
Позајмиште опекарске глине, на истој 
страни, након првог става додаје се следећи 
текст: 

"У складу са одредбама Закона о 
рударству и геолошким истраживањима ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/11), на простору обухвата 
Измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Црвенка, на простору дела Блока 3 
евидентиран је истражни простор и 
експлоатационо поље привредног друштва 
ИГМ "Јединство" Циглана Црвенка, које 
поседује одобрење за експлоатацију и решење 
којим су оверене билансне геолошке резерве. 

Одобрење за експлоатацију: лежиште 
"Црвеначка коса", решење број 115-310-
00005/2003-02 од 12.086.2003. издато од 
Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине, минерална сировина за 
експлоатацију је опекарска глина. 

Граница експлоатационог поља у Гаус 
Кригеровој пројекцији зона 6: 
 

ознака 
тачке 

y x 

1 6 615 942,56 5 058 133,85 

2 6 616 133,89 5 058 580,39 

3 6 615 625,76 5 058 831,54 

4 6 615 48557 5 058 545,04 

5 6 615 635,64 5 058 469,67 

6 6 615 56720 5 058 319,48 

 
односно у Гаус-Кригеровој пројекцији зона 7: 
 

ознака 
тачке 

y x 

1 7 382 177,446 5 058 1169,059 

2 7 382 385,363 5 058 608,123 

3 7 381 886,991 5 058 878,125 

4 7 381 736,170 5 058 597,074 

5 7 381 883, 314 5 058 516,137 

6 7 381 809,298 5 058 368,614 

 
Потврда о резервама: 

Лежиште "Црвеначка коса", решење број 115-
310-00164/2012-02, издато од Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне 

сировине, минерална сировина за 
експлоатацију је опекарска глина. 

Границе лежишта са овереним 
билансним резервама: 
 

тачка y x 

1 7 381 961 5 058 769 

2 7 382 291 5 058 606 

3 7 382 085 5 058 189 

4 7 381 797 5 058 332 

5 7 381 922 5 058 583 

6 7 381 914 5 058 615 

7 7 381 968 5 058 725 

8 7 381 947 5 058 743 

 
4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ПРОСТОРУ 

 
У подтачки 4.1. Стратешка процена 

утицаја планских решења на животну 
средину, на страни 56, након наведеног 
текста додаје се следеће: 

"За потребе Измена и допуна Плана 
генералне регулације насеља Црвенка не 
приступа се изради Стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину, што 
је утврђено Одлуком о изради измена и допуна 
Плана генералне регулације насеља Црвенка." 
 

У подтачки 4.4.1. Електроенергетски 
каблови на страни 61, осма алинеја се мења и 
сада гласи:  
 на местима укрштања са бетонским 

површинама и другим инсталацијама 
предвиђа се полагање каблова у заштитне 
цеви од тврде пластике. Испод постојећих 
коловоза заштитну цев положити 
подбушивањем, а на осталим местима 
раскопавањем. 

а након наведеног текста додаје се следећи 
текст: 

"Обезбеђење прикључака постројења 
за производњу електричне енергије у Блоку 3 
на електродистрибутивну мрежу вршиће се у 
складу са условима достављеним од надлежне 
електродистрибуције "ЕД Сомбор" из Сомбора: 
 напон на ком је могуће вршити 

прикључење постројења за производњу 
електричне енергије је 20 kV; 

 место прикључења за планирану снагу 
производње електричне енергије од 10 MV 
мора бити у трафостаници 110/20 kV 
"Црвенка" 

 за прикључење система соларних панела 
на електродистрибутивни систем 
планиране снаге од 10 MV неопходно је 
изградити надземни или подземни 
прикључни вод у складу са важећим 
стандардима и законским нормама од 
предметне локације до 20 kV ћелије у 
трафостаници 110/20 kV "Црвенка". 
Изградњу прикључног вода изводио би 
инвеститор и исти би био његово основно 
средство. Опремање 20 kV ћелије  у 
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трафостаници 110/20 kV "Црвенка" би 
изводила надлежна електродистрибуција 
"ЕД Сомбор" из Сомбора. Трошкове у 
целости сноси инвеститор. 

 одступања од наведених услова су могућа 
уз сагласност надлежне 
електродистрибуције "ЕД Сомбор" из 
Сомбора." 

 
5. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

 
У подтачки 5.1. Локације прописане 

за даљу планску обраду, на страни 72, након 
наведеног текста у трећем ставу додаје се 
следећи текст: 

"На просторима који ће се разрадити 
плановима детаљне регулације дозвољена је 
градња објеката комуналне инфраструктуре."    
 
6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У НАСЕЉУ 

 
У подтачки 6.7. Правила грађења у радној 

зони на страни 84, у поднаслову Правила 
регулације, десета и једанеста алинеја се 
мењају и сада гласе: 
 грађевинске парцеле се могу ограђивати 

транспарентном, зиданом и комбинованом 
оградом до висине 2,2 m, тако да ограда и 
стубови ограде буду на грађевинској 
парцели која се ограђује; врата капије на 
уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије; 

 максимална спратност објеката у овој зони 
је за пословне објекте П+2+Пот, а за 
производне, складишне и пратеће објекте 
је П+0, изузетно и више, што зависи од 
технологије производње и складиштења; 
објекти могу имати подрумске или 
сутеренске просторије, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке 
природе. 

 
А након наведеног текста додаје се 

следећи текст: 
"Изградња објеката за производњу 

електричне енергије из обновљивих извора 
енергије у границама експлоатационог поља, 
инвеститор је дужан да у свему поступи у 
складу са чланом 53 Закона о рударству и 
геолошким истраживањима: 

Изградња зграда, јавних путева, 
железничких пруга, канала и других 
саобраћајница, као и електричних водова 
високог напона са одређеним заштитним 
стубовима на експлоатационом пољу, као и 
осталих инфраструктурних објеката, може се 
одобрити по предходној прибављеној 
сагласности Министарства. 

Пре издавања локацијске дозволе која 
се издаје у складу са посебним прописима за 
изградњу објеката из става 1 овог члана, 
прибавља се мишљење привредног субјекта 
који врши експлоатацију о предложеном 

правцу и положају ових објеката на 
експлоатационом пољу. 

Носилац експлоатације који врши 
експлоатацију има право на накнаду стварне 
штете проузроковане изградњом објеката из 
става 1 овог члана." 
 
137. 

На основу члана 23 Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за спорт, туризам, омладину и рекреацију 
"Цестор" Кула („Сл. лист општине Кула“ бр. 
12/13), члана 40 став 1 тачка 8 Статута 
општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула”, бр. 7/13), члана 65 став 3 и 
члана 148 Пословника Скупштине општине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 37/12), Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине општине Кула, на седници 
одржаној дана 9. јула 2013. године,  утврдила 
је пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа "Туристичка организација општине 
Кула".     

 
О Д Л У К А 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА    
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЛА 

Пречишћен текст 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Јавно 
предузеће "Туристичка организација општине 
Кула", за обављање делатности од општег 
интереса у области физичке културе и 
туризма, као и других делатности неопходних 
за рад органа општине Кула (у даљем тексту: 
Јавно предузеће).  

Оснивач Јавног предузећа је општина 
Кула, у чије име оснивачка права врши 
Скупштина општине Кула, Лењинова бр. 11. 

 
Члан 1а. 

У циљу усклађивања оснивачког акта 
Јавног предузећа из члана 1 ове одлуке са 
одредбама Закона о јавним предузећима, врше 
се измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за спорт, туризам, омладину и 
рекреацију "Цестор" Кула, којом је основано 
Јавно предузеће спорт, туризам, омладину и 
рекреацију "Цестор" Кула и уписано у регистар 
Агенције за привредне регистре, решењем БД 
бр. 61972 од 14.05.2012. године. 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 2. 

Пословно име Јавног предузећа гласи: 
Јавно предузеће "Туристичка организација 
општине Кула". 
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Скраћено пословно име Јавног 
предузећа гласи: ЈП "Туристичка организација 
општине Кула". 

Седиште Јавног предузећа је у Кули, 
Лењинова бр. 11/IV спрат. 

 
ДЕЛАТНОСТ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 3. 

У оквиру делатности, Јавно предузеће 
обавља  следеће послове: 
− промоцију туризма општине; 
− координира активности и сарадњу између 

привредних активности у складу са 
плановима и програмима јавног предузећа; 

− доноси годишњи програм и план 
промотивних активности у складу са 
плановима и програмима јавног предузећа; 

− обезбеђује информативно пропагандни 
материјал којим се промовишу туристичке 
вредности општине (штампане 
публикације, аудио и видео промотивни 
материјал, интернет презентација, 
сувенири и друго), а у сарадњи са 
надлежним органима и обезбеђује 
туристичку сигнализацију; 

− прикупља и обезбеђује информације о 
целокупној туристичкој понуди на својој 
територији, као и друге послове од значаја 
за промоцију туризма;  

− организује и учествује у организацији 
туристичких, научних, стручних, 
спортских, култрурних и других скупова и 
манифестација; 

− организује туристичко информативни 
центар (за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, 
прикупља податке за потребе 
информисања туриста, упознаје туристе са 
квалитетом туристичке понуде општине 
идруго); 

− посредује у пружању услуга у домаћој 
радиности; 

− подстиче реализацију програма изградње 
туристичке инфраструктуре и уређења 
простора и 

− друге активности на промоцији туризма у 
складу са овом одлуком и Статутом Јавног 
предузећа. 

 
Члан 3а. 

Претежна делатност Јавног предузећа  
је: 

84.13 Уређивање пословања и допринос 
успешнијем пословању у области економије. 

Поред делатности из става 1 овог члана, 
туристичка организација може обављати и 
следеће делатности: 
18.20  Умножавање снимљених записа; 
47.19 Остала трговина на мало 
неспицијализованим продавницама; 
47.61 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама; 

47.62 Трговина на мало новинама и канцела-
ријским материјалом у специјализованим 
продавницама; 
47.63 Трговина на мало музичким и видео 
записима у специјализованим продавницама; 
47.78 Остала трговина на мало новим произво-
дима у специјализованим продавницама 
(сувенири и рукотворине); 
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак; 
55.30 Делатност кампова, аутокампова и 
кампова за туристичке приколице; 
55.90 Остали смештај; 
56.10 Делатности ресторана и покретних 
угоститељских објеката; 
56.21 Кетеринг; 
56.29 Остале услуге припремања и послужи-
вања хране; 
56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића; 
58.14 Издавање часописа и периодичних 
издања; 
58.19 Остала издавачка делатност; 
59.20 Снимање и издавање звучних записа, 
музике и видео записа; 
63.11 Обрада података, хостинг и сл., 
63.12 Веб-портали; 
73.11 Делатност рекламних агенција; 
73.12 Медијско представљање; 
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за 
рекреацију и спорт; 
79.11 Делатност путничких агенција; 
79.12 Делатност тур-оператора; 
79.90 Остале услуге резервације и делатности 
повезане са њима; 
82.30 Организовање састанака и сајмова; 
90.01 Извођачка уметност; 
91.03 Заштита и одржавање непокретних 
културних добара, културно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких 
споменика; 
93.29 Остале забавне и рекреативне 
делатности. 

Јавно предузеће  може без уписа у 
регистар да врши и друге делатности 
утврђене Статутом, које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те 
делатности испуњава услове предвиђене 
законом. 

О промени делатности Јавног 
предузећа, као и о обављању других 
делатности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
претходну сагласност оснивача, у складу са 
законом. 
 

Члан 4. 
Јавно предузеће не  може променити 

пословно име и седиште без сагласности 
оснивача. 
 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 5. 
Јавно предузеће је организовано као 

економска и пословна целина. 
За обављање послова из оквира 

делатности Јавног предузећа могу се 
образовати сектори, службе, одељења и 
друге унутрашње организационе целине.  

Унутрашња организација Јавног 
предузећа, врста послова, врста и степен 
стручне спреме и други посебни услови за 
рад на тим пословима, као и начин обављања 
делатности Јавног предузећа,  уређују се 
Правилником о организацији и 
систематизацији послова. 
 

ЦИЉ ОСНИВАЊА И ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6. 

Јавно предузеће основано је ради 
трајног обављања делатности од општег 
интереса и уредног задовољавања потреба 
корисника услуга, унапређивања стручног 
рада у области туризма у општини и развоја 
туристичких активности, стицања добити и 
остваривања другог законом утврђеног 
интереса. 

 
ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 7. 

Имовину Јавног предузећа чине право 
својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и хартијама 
од вредности и друга имовинска права која су 
пренета у својину Јавног предузећа, 
укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини општине. 

Јавно предузеће  може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, 
у складу са законом, одлуком оснивача и 
посебним уговором којим се регулишу 
међусобни односи, права и обавезе Јавног 
предузећа  са једне и општине, као оснивача, 
са друге стране. 

 
Члан 8. 

Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу 
са законом и актима Скупштине општине. 

По основу улагања средстава из става 1 
овог члана општина стиче уделе у Јавном 
предузећу, као и права по основу тих удела. 

Капитал у Јавном предузећу подељен на 
уделе уписује се у регистар. 

О повећању или смањењу основног 
капитала Јавног предузећа одлучује општина, 
као оснивач, у складу са законом. 
 

Члан 9. 
Располагање у смислу ове одлуке је 

прибављање, размена и изградња објеката, 
отуђење, давање у закуп, односно коришћење 

и стављање под хипотеку, односно залогу 
објеката.  

Прибављање и отуђење имовине веће 
вредности врши се уз сагласност оснивача.  

Под прибављањем и отуђењем имовине 
веће вредности сматра се пренос, чији је 
предмет прибављање или отуђење имовине 
чија тржишна вредност у моменту доношења 
одлуке представља најмање 30% од 
књиговодствене вредности имовине исказане 
у последњем билансу стања. 

Јавно предузеће може прибављати и 
отуђивати, без сагласности  оснивача, 
покретну имовину мање вредности у смислу 
Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 9а. 

Јавно предузеће не може да отуђи, 
односно располаже објектима и другим 
непокретностима, постројењима и уређајима 
који су у функцији обављања претежне 
делатности, осим ради њихове замене због 
дотрајалости, модернизације или техничко – 
технолошких унапређења, без сагласности 
оснивача.  
 

ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗЕ   
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 10. 

Јавно предузеће има својство правног 
лица. 

Својство правног лица Јавно предузеће 
стиче уписом у Регистар привредних 
субјеката. 

Јавно предузеће самостално иступа у 
правном промету, у своје име и за свој рачун. 

За своје обавезе и за обавезе према 
трећим лицима, настале у пословању јавног 
предузећа, јавно предузеће одговара 
целокупном својом имовином.   
 

ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 11. 

Јавно предузеће заступа директор,  кога 
именује и разрешава оснивач.  

Поред директора јавно предузеће 
заступају и друга лица које оснивач именује 
својом одлуком,  са својством лица 
овлашћеног за заступање.  
 

СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 12. 

Основни капитал Јавног предузећа 
уписан у регистар Агенције за привредне 
регистре износи: 
− уписани новчани капитал 55.000,00 РСД, 
− уплаћени новчани капитал 55.000,00 РСД, 

са стањем на дан 14.05.2012. године. 
Висина, опис, врсту и вредност 

неновчаног улога, као и поделу на уделе у 
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номиналној вредности по основу улагања 
средстава, утврдиће се у складу са законом. 
 

Члан 13. 
Јавно предузеће стиче средства за 

остваривање своје делатности у складу са 
законом и то: 
− из буџета општине, 
− прихода остварених обављањем сопствене 

делатности, 
− од закупа простора и опреме са којом 

располаже, 
− од кредита, 
− од спонзорства 
− и из других извора у складу са законом. 

Јавно предузеће може остваривати и 
друге видове прихода, и у оквиру тих прихода,  
јавно предузеће може остваривати добит или 
губитак у пословању и само сноси ризик за 
лоше пословање,  односно,  задржава добит.  
 

Члан 14. 
Јавно предузеће може да оснује зависно 

друштво капитала за обављање делатности из 
члана 3 и 3а ове одлуке, у складу са Законом о 
привредним друштвима. 

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1 овог члана има 
права, обавезе и одговорности које има 
општина као оснивач према Јавном предузећу.   

На одлуку из става 1 овог члана 
сагласност даје Скупштина општине. 

 
Члан 15. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у 
складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за 
друге намене, у складу са законом и актима 
оснивача и овом одлуком. 

Пословни резултат Јавног комуналног 
предузећа утврђује се у временским 
периодима, на начин и по поступку утврђеним 
законом.  

Одлуку о распоређивању добити доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 
општине. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси 
Надзорни одбор јавног предузећа уз 
сагласност оснивача. 

Јавно предузеће се може задужити само 
под условом да је финансијски и кредитно 
способно да преузме отплату зајма.  

Ако се ради о дугорочном задуживању 
ради финансирања капиталних инвестиционих 
расхода предвиђених програмом пословања, 
потребна је претходна сагласност оснивача. 

 
Члан 16. 

Планови и програми Јавног предузећа  
су: 
− план и програм развоја Јавног предузећа, 
− финансијски планови и 
− други планови и програми, 

Планови и програми Јавног предузећа за 
наредну годину достављају се Скупштини 
општине најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину. 

Планови и програми се сматрају донетим 
када сагласност на њих да Скупштина 
општине. 
 

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
Управљање у Јавном предузећу је 

организовано као једнодомно. 
Органи јавног предузећа су: 

− Надзорни одбор 
− Директор. 

 
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 18. 

Надзорни одбор је орган управљања 
Јавним предузећем.  

Надзорни одбор има председника и два 
члана које именује Скупштина општине, на 
период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се  
из реда запослених, на начин и по поступку 
који је утврђен Статутом Јавног предузећа. 
 

Члан 19. 
За председника и чланове Надзорног 

одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 
1. Да је пунолетно и пословно способно; 
2. Да има стечено високо образовање трећег 

или другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године; 

3. Да је стручњак у једној или више области 
из које је делатност од општег интереса за 
чије обављање је оснивано јавно 
предузеће; 

4. Најмање три године искуства на 
руководећем положају; 

5. Да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративног 
управљања; 

6. Да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног 
предузећа. 

Лица из става 1 овог члана дужна су да у 
поступку именовања доставе доказе о 
испуњености услова из става 1 тачке 1- 6 овог 
члана. 
 

Члан 20. 
Мандат председнику и члановима 

Надзорног одбора престаје истеком периода 
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на који су именовани, оставком или 
разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани уколико: 
− надзорни одбор не достави оснивачу на 

сагласност годишњи програм пословања, 
− оснивач не прихвати финансијски извештај 

јавног предузећа, 
− пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 
постојања сумње 

− да одговорно лице јавног предузећа делује 
на штету јавног предузећа кршењем 

− директорских дужности, несавесним 
понашањем и на други начин. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
могу се разрешити пре истека периода на који 
су именовани уколико предузеће не испуни 
годишњи програм пословања или не оствари 
кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше 
своје дужности до именовања новог Надзорног 
одбора, односно именовање новог 
председника или члана Надзорног одбора. 
 

Члан 21. 
Надзорни одбор: 

− утврђује пословну стратегију и пословне 
циљеве јавног предузећа и стара се о 
њиховој реализацији; 

− усваја извештај о степену реализације 
програма пословања; 

− доноси годишњи програм пословања, уз 
сагласност оснивача; 

− надзире рад директора; 
− врши унутрашњи надзор над пословањем 

јавног предузећа; 
− успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 

− утврђује финансијске извештаје јавног 
предузећа и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности; 

− доноси Статут уз сагласност оснивача; 
− одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност оснивача; 

− доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност оснивача; 

− даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са законом, 
статутом и одлуком оснивача; 

− закључује уговоре о раду на одређено 
време са директором јавног предузећа,  

− врши друге послове у складу са законом,  
Статутом и прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности 

на директора или друго лице у јавном 
предузећу. 
 

Члан 22. 
Председник и чланови Надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач. 
 

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 23. 

Директора Јавног предузећа именује 
Скупштина општине на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовања коју именује Скупштина општине.   

Комисија има председника и четири  
члана, од којих  председника и два члана 
именује Скупштина општине на период од три 
године, једног члана именује Скупштина на 
предлог Сталне конференције градова и 
општина на период од три године,  док једног 
члана именује Скупштина за свако појединачно 
именовање директора. 

Члан који се именује за свако 
појединачно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити члан 
Надзорног одбора предузећа у коме се именује 
директор. 

На услове за именовање директора 
Jавног предузећа сходно се примењују 
одредбе Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09). 

Статутом Jавног предузећа одређују се  
и други услови које лице мора испунити да би 
могло бити именовано за директора Jавног 
предузећа и поступак именовања, а у складу 
са Законом. 

Директор Јавног предузећа заснива 
радни однос на одређено време.  

Директор Jавног предузећа је јавни 
функционер у смислу закона којим се 
регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 24. 
Директор Јавног предузећа: 

− представља и заступа предузећа; 
− организује и руководи процесом рада; 
− води пословање предузећа; 
− одговара за законитост рада предузећа; 
− предлаже годишњи програм пословања и 

предузима мере за његово спровођење; 
− предлаже финансијске извештаје; 
− извршава одлуке надзорног одбора; 
− врши друге послове утврђене законом и 

Статутом предузећа. 
 

Члан 25. 
Директор има право на зараду одређену 

општим актом Јавног предузећа или одлуком 
Надзорног одбора. 
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Директор може имати право и на 
стимулацију под условом да Јавно предузеће 
послује позитивним пословним резултатом. 

Одлуку о исплати стимулације доноси 
Скупштина општине. 
 

Члан 25а. 
Мандат директора престаје истеком 

периода на који је именован, оставком или 
разрешењем. 

 
Члан 25б. 

Оставка се у писаној форми подноси 
органу надлежном за именовање директора 
јавног предузећа. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан није 
одређен даном подношења оставке. 

Мандат директора престаје даном истека 
периода на који је именован. Ако нови 
директор или вршилац дужности није 
именован, директор чији је мандат истекао, 
дужан је да настави са обављањем функције 
директора до именовања новог. 

Мандат директора који је разрешен 
престаје даном разрешења, ако у одлуци о 
разрешењу није одређен неки други датум. 
 

Члан 25в. 
Предлог за разрешење директора јавног 

предузећа може поднети Надзорни одбор 
предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 25г. 
Скупштина општине разрешиће 

директора пре истека периода на који је 
именован: 
− уколико у току трајања мандата престане 

да испуњава услове за директора јавног 
предузећа утврђене Статутом јавног 
предузећа, 

− уколико се утврди да је,  због нестручног,  
несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњи доброг 
привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у јавном  предузећу,  
дошло до знатног одступања од 
остваривања основног циља пословања 
јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа; 

− уколико у току трајања мандата буде 
правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора; 

− у другим случајевима прописаним законом. 
 

Члан 25д. 
Оснивач  Јавног предузећа може 

разрешити  директора пре истека периода на 
који је именован: 
- уколико не спроведе годишњи програм 

пословања; 

- уколико не испуњава обавезе из уговора о 
правима, обавезама и одговорностима 
закљученим између Јавног предузећа и 
оснивача; 

- уколико не поштује рокове за измирење 
обавеза Јавног предузећа према 
привредним субјектима утврђене законом, 

- уколико не извршава одлуке надзорног 
одбора; 

- уколико се утврди да делује на штету 
Jавног предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем или на 
други начин; 

- уколико се утврди да је,  због нестручног,  
несавесног обављања дужности и 
поступања супротног пажњи доброг 
привредника и озбиљних пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у јавном предузећу,  
дошло до одступања од остваривања 
основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања 
јавног предузећа; 

- уколико не примени предлоге Комисије за 
ревизију или не примени рачуноводствене 
стандарде у припреми финансијских 
извештаја; 

- у другим случајевима прописаним законом. 
 

Члан 25ђ. 
Уколико против директора ступи на 

снагу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, орган надлежан за именовање 
директора јавног предузећа доноси решење о 
суспензији. 

Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
 јавног предузећа 

 
Члан 26. 

Скупштина општине именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима: 

- уколико директору престане мандат због 
истека периода на који је именован, због 
подношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата; 

- уколико буде донето решење о суспензији 
директора; 

- у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. 

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од шест 
месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а 
ради спречавања настанка материјалне штете, 
орган надлежан за именовање директора 
јавног предузећа може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на 
још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћење директора. 
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Обезбеђивање заштите општег интереса 

 
Члан 27. 

Ради обезбеђења заштите интереса 
општег интереса у јавном предузећу, 
надлежни орган општине даје сагласност на: 
− Статут, 
− Програм пословања, 
− давање гаранција, авала, јемстава, залога 

и других средстава обезбеђења за послове 
који нису из оквира делатности од општег 
интереса, 

− одлуку о ценама,  
− улагање капитала у друга друштва 

капитала, 
− статусне промене и промене правне форме 

предузеће, 
− акт о процени вредности државног 

капитала и исказивању тог капитала у 
акцијама, као и на програм приватизације 
и проспект за приватизацију, 

− одлуку о издавању акција без накнаде. 
 

Члан 28. 
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа, оснивач ће предузети мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности 
од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито: 
− разрешење Надзорног одбора и директора, 
− ограничење права огранка Јавног 

предузећа да иступа у правном промету са 
трећим лицима,   

− ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини, 

− промену унутрашње организације Јавног 
предузећа, 

− друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
Одлуком.  

 
Члан 28а. 

У Јавном предузећу право на штрајк 
запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом 
оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног 
предузећа, мора се обезбедити минимум 
процеса рада у обављању делатности од 
општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном 
одлуком утврђује Општинско веће  у складу са 
законом. 
 

Члан 28б. 
Статутом, општим актима и другим 

актима Јавног предузећа ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, 
делокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са 
законом и овом Одлуком. 

 
Члан 28в. 

Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се 
колективним уговором Јавног предузећа  у 
складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Јавног предузећа  
мора бити сагласан са законом, општим и 
посебним колективним уговором. 
 

Члан 28г. 
Права, обавезе и одговорности у вези 

са безбедношћу и здрављем на раду остварују 
се у складу са законом и прописима донетим 
на основу закона, а ближе се уређују 
колективним уговором, општим актима Јавног 
предузећа  или уговором о раду. 
 

Члан 28д. 
Рад Јавног предузећа  је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа  
одговоран је директор. 
 Доступност информација од јавног 
значаја Јавно предузеће  врши у складу са 
одредбама закона који регулише област 
слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 
 

Члан 28ђ. 
 Пословном тајном сматрају се исправе 
и подаци утврђени одлуком директора или 
Надзорног одбора Јавног предузећа  чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању Јавног предузећа и 
штетило би његовом пословном угледу и 
интересима. 

 
ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 29. 

Општи акти јавног предузећа су Статут 
и други општи акти.  

Статут је основни општи акт којим се 
утврђују најважнији односи и питања у јавном 
предузећу.   

 
Члан 30. 

Други општи акти јавног предузећа су 
колективни уговор, правилници и одлуке 
којима се на општи начин уређују одређена 
питања.   

Други општи акти јавног предузећа 
морају бити у сагласности са Статутом.  

Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у јавном предузећу, 
морају бити у складу са општим актима Јавног 
предузећа. 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 31. 

Предузеће ће се старати о заштити 
животне средине и у том циљу ће се 
придржавати свих одредаба Закона о заштити 
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животне средине и других позитивно-правних 
прописа који регулишу ову материју.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

До именовања директора Јавног 
предузећа у складу са Законом и овом 
одлуком, дужност директора наставља да 
обавља именовани вршилац дужности 
директора Jавног предузећа.  

 

Члан 33. 
Јавно предузеће "Туристичка органи-

зација општине Кула" је дужно да Статут 
Јавног предузећа усагласи са овом одлуком у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке и достави га оснивачу на сагласност. 

Остале опште акте јавно предузеће је 
дужно да усагласи у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу Статута Jавног предузећа. 

Управни одбор у Јавном предузећу 
наставља да обавља послове Надзорног 
одбора прописане законом и овом Одлуком до 
именовања председника и чланова Надзорног 
одбора  из члана 18 ове одлуке. 

Даном именовања председника и 
чланова Надзорног одбора у складу са 
одредбама ове Одлуке, престаје са радом 
управни одбор Јавног предузећа, а његовом 
председнику и члановима престаје мандат. 

Оснивач ће именовати директора 
Јавног предузећа по спроведеном  јавном 
конкурсу, у складу са Законом и овом 
одлуком. 
 

Члан 34. 
 Овлашћује се вршилац дужности 
директора Јавног предузећа да изврши упис 
промене података код Агенције за привредне 
регистре. 

 

Члан 35. 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа "Туристичка организација 
општине Кула" садржи текст: Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за спорт, туризам, 
омладину и рекреацију „Цестор“ Кула, бр. 01-
023-8/12 од 11. априла 2012. године, који је 
објављен  у ''Сл. лист општине Кула", бр. 
11/12; Одлуке о изменама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за спорт, туризам, омладину 
и рекреацију "Цестор" Кула, бр. 01-023-8/12 -1 
од 24. априла 2012. године, који је објављен у 
''Сл. листу општине Кула", бр. 15/12 и Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за спорт, туризам, омладину 
и рекреацију "Цестор" Кула, бр. 01-023-23/13 
од 6. јуна 2013. године, који је објављен у "Сл. 
листу општине кула" бр. 12/13. 

Пречишћен текст Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа "Туристичка организација 
општине Кула"  не садржи одредбе које се 
односе на то када одлуке из става 1 овог члана 
ступају на снагу.  

Члан 39. 
Пречишћен текст Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа "Туристичка организација 
општине Кула"  објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Комисија за статутарна питања,  
организацију и нормативна акта 
Број: 01-023-28/2013 
9. јул 2013. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Душко Кончар, с. р. 

 

138. 
На основу члана 28 Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), 
члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и 
члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), на предлог 
Општинске управе Кула, Скупштина општине 
Кула на седници одржаној 11. јула 2013. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора јавних предузећа и јавних 
комуналних предузећа у општини Кула 

 
1. 

 Расписује се јавни конкурс за 
именовање директора: 
1. ЈП "Завод за изградњу" Кула  
2. ЈКП "Комуналац" Кула  
3. ЈКП "Водовод" Црвенка  
4. ЈКП "Радник" Сивац  
5. ЈКП "Руском" Руски Крстур. 

Овом одлуком утврђује се начин 
спровођења јавног конкурса за именовање 
директора јавних и јавних комуналних 
предузећа из става 1 овог члана. 
 

2. 
 На конкурсу могу учествовати сва 
заинтересована лица која испуњавају услове 
конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако физичко 
лице које поднесе пријаву на конкурс. 
 Сви учесници истовремено добијају све 
информације за конкурс и прописују им се 
исти услови и рокови. 
 

3. 
 Учесник на конкурсу не може бити: 

 лице које је непосредно ангажовано на 
припреми и спровођењу конкурса, 

 лице које је члан органа управљања јавног 
предузећа или јавног комуналног предузећа, 
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 лице које је осуђивано за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности, 

 лицу којем је изречена мера безбедности 
забрана обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа или 
јавног комуналног предузећа. 

 
4. 

 Услови за учешће на конкурсу су 
минимални захтеви који се постављају 
учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су 
објављени у Огласу јавног конкурса и сматрају 
се саставним делом ове Одлуке. 
 Услови за учешће на конкурсу не могу 
имати дискриминаторски карактер у било ком 
смислу. 
 Комплетна документација и информа-
ције везане за конкурс су доступне јавности. 
 

5. 
 Општи и посебни услови и критеријуми 
за именовање директора јавног предузећа и 
јавног комуналног предузећа, прописани су 
Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС" бр. 119/12) и Статутом јавног предузећа 
односно јавног комуналног предузећа. 
 

6. 
 Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања огласа о 
јавном конкурсу у "Службеном гласнику РС". 
 Оглас о јавном конкурсу за именовање 
директора објавиће се и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији РС, у року од осам дана од 
дана доношења ове Одлуке, као и на интернет 
страници општине Кула, с тим што се мора 
навести и када је оглас о јавном конкурсу 
објављен у "Службеном гласнику РС". 
 

7. 
 Јавни конкурс за именовања директора 
јавних предузећа из тачке 1. ове Одлуке 
спроводи Комисија за именовања  коју је 
именовала Скупштина општине Кула (у даљем 
тексту: Комисија). 
 

8. 
 По истеку рока за подношење пријава 
на конкурс, председник Комисије односно 
најстарији члан Комисије, заказује седницу 
Комисије, на којој ће се евидентирати и 
прегледати све приспеле пријаве и поднети 
докази.  

На седници Комисија обавезно 
проверава: 
− да ли су све пријаве достављене у року 

који је одређен огласом у јавном конкурсу, 
− да ли су пријаве разумљиве, односно да ли 

се из пријаве може јасно закључити да се 
ради о пријави на предметни конкурс и 

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

 
9. 

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

10. 
 Након извршене провере  из тачке 8 
ове Одлуке, Комисија, посебним актом 
саставља списак кандидата који испуњавају 
услове за именовање и међу њима спроводи 
изборни поступак - усменом провером. 
 У изборном поступку из става 1 ове 
тачке, Комисија врши оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата 
ради састављања ранг листе кандидата. 
 Комисија у вршењу послова из става 2 
ове тачке, треба да буде стручна, независна и 
непристрасна. 
 

11. 
У изборном поступку Комисија врши 

проверу и оцењивање стручне оспособље-
ности, знања и вештине кандидата усменом 
провером и оценом приложене документације. 
 Усменом провером Комисија ће вршити 
проверу и оцену кандидата у вези : 
− познавања система локалне самоуправе, 
− познавања система, односно функциони-

сања јавних предузећа у складу са Законом 
о јавним предузећима, обављања 
делатности од општег интереса у складу са 
законом којим се  регулишу те делатности 
и одлукама донетим од стране Скупштине 
општине Кула. 

 Комисија ће вршити оцену  приложене 
документације која се односи на планове или 
програме рада кандидата везаних за 
пословање јавног предузећа. 
 

12. 
 Усмена провера стручности кандидата 
врши се разговором Комисије са кандидатом. 
 За усмену проверу, Комисија унапред 
припрема питања која ће бити постављена 
кандидатима. 
 Свим кандидатима се постављају иста 
питања и по истом редоследу, максималан 
број питања је 15. 
 Комисија може у току разговора да 
постави додатна питања, ако су неопходна 
додатна објашњења. 
 Приликом усмене провере, сваки члан 
Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког 
кандидата понаособ. 
 Након завршене провере, утврђује се 
укупан број бодова који је добио сваки 
кандидат понаособ, тако што се прво саберу 
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сви бодови чланова Комисије који је освојио 
један кандидат, а затим се утврди просечна 
оцена поделом добијеног збира са бројем 
чланова Комисије. 
 О датуму, времену и месту обављања 
усмене провере Комисија обавештава 
кандидате најкасније  5 дана пре дана 
одређеног за усмену проверу. 
 

13. 
 Оцена приложене документације врши 
се прегледом и бодовањем приложених 
писаних предлога: планова или програма рада 
кандидата везаних за пословање предузећа за 
које конкурише, везаних за унапређење рада и 
функционисање предузећа и за квалитетније, 
ефикасније и економичније обављање 
делатности од општег интереса предузећа за 
које конкурише, као и других писаних 
предлога које је кандидат доставио у 
документацији а односе се на његову 
стручност и квалификованост за обављање 
функције на коју конкурише. 
 Приликом оцене сваки члан Комисије 
бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 
понаособ, с тим што је мерило за бодовање 
квалитет, а не квантитет достављене 
документације. 
 Након оцене из става 1 и 2 ове тачке 
утврђује се укупан број бодова који је добио 
сваки кандидат понаособ, тако што се прво 
саберу сви бодови чланова Комисије, које је 
освојио један кандидат, а затим се утврди 
просечна оцена поделом добијеног збира са 
бројем чланова Комисије. 
 Коначна оцена кандидата представља 
збир појединачних оцена које је освојио 
кандидат након провере из тачака 12 и 13 ове 
одлуке. 
 

14. 
Комисија, након спроведене провере и 

оцењивања, на основу укупног броја бодова  
који је освојио сваки кандидат, саставља ранг 
листу свих кандидата који су бодовани у 
изборном поступку. 
 Уколико два или више кандидата имају 
једнак број бодова, тако да није могуће 
одредити листу за именовање са три најбоље 
рангирана канидата, Комисија ће одредити 
додатну усмену проверу кандидата са истим 
бројем бодова, 
 За додатну усмену проверу Комисија 
унапред припрема додатних 5 питања која ће 
бити постављена кандидатима са истим бројем 
бодова. 
 О датуму, времену и месту обављања 
додатне усмене провере Комисија ће писаним 
путем обавестити кандидате из става  2 овог 
члана, најкасније у року од пет (5) дана пре 
дана одређеног за вршење провере. 
 У погледу начина бодовања и 
утврђивања укупног резултата сваког 

кандидата у додатној усменој провери 
примењују се одредбе члана 12 ове одлуке. 

 
15. 

 Уколико се након додатне усмене 
провере не може саставити листа за 
именовање, Комисија ће извршити додатно 
бодовање кандидата са истим бројем бодова. 
Додатних пет (5) бодова може остварити 
кандидат : 
− који је обављао послове директора 

предузећа (без обзира на облик 
организовања и структуру капитала) дуже 
од 4 година, 

− чије је предузеће или он лично, за време 
његовог руковођења добио неко 
међународно или државно признање 
везано за рад и функционисање тог 
предузећа. 

 
16. 

 Кандидате који су испунили мерила 
прописана  за именовања директора, Комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовања 
са највише три најбоље рангирана кандидата 
са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима прописаним за 
именовање, доставља се Општинској управи 
општине Кула - Служби Скупштине општине и 
Општинског већа. 
 Истовремено, Комисија доставља и 
записник о изборном поступку. 

 
17. 

 Општинско веће општине Кула на 
основу листе за именовање и записника о 
изборном поступку, утврђује предлог акта о 
именовању и доставља га Скупштини општине 
Кула на разматрање и одлучивање. 
 

18. 
 Скупштина општине Кула, након 
разматрања достављене листе и предлога 
акта, одлучује о именовању директора јавног 
предузећа односно јавног комуналног 
предузећа, доношењем решења о именовању 
предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са листе. 
 Решење о именовању директора 
коначно је. 

 
19. 

 Решење о именовању доставља се 
лицу које је именовано и објављује се у 
"Службеном листу општине Кула". 
 Решење из става 1 ове тачке са 
образложењем обавезно се објављује на 
интернет страници општине Кула. 
 По примерак решења о именовању са 
образложењем доставља се и свим 
кандидатима који су учествовали у поступку 
јавног конкурса. 
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20. 
 Кандидату који је учествовао у 
изборном поступку, на његов захтев, Комисија 
је дужна да у року од два дана од дана 
пријема захтева омогући увид у документацију 
јавног конкурса под надзором Комисије. 
 

21. 
 Именовани кандидат дужан је да ступи 
на рад у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању. 
 Рок из става 1 ове тачке Скупштина 
општине Кула, из оправданих случајева, може 
продужити за још осам дана. 
 

22. 
 Ако именовано лице не ступи на рад у 
року који му је одређен, Скупштина општине 
Кула може да именује неког другог кандидата 
са листе кандидата. 
 Ако нико од кандидата са листе за 
именовање не ступи на рад у року који му је 
одређен или ако ни после спроведеног јавног 
конкурса Скупштини општине Кула не буде 
предложен кандидат за именовање због тога 
што је Комисија утврдила да ниједан кандидат 
који је учествовао у изборном поступку, не 
испуњава услове за именовање или ако 
Скупштина општине Кула не именује 
предложеног кандидата или другог кандидата 
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на 
начин и по поступку прописаним законом. 

 
23. 

 Ову одлуку доставити Комисији за 
именовања и надзорном одбору јавног 
предузећа,  одн. јавног комуналног предузећа. 
 

24. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Сл. листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-111-16/13 
11. јул  2013. године 
K у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
139. 

На основу члана 57 став 1 тачка 20 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/13), Председник 
општине Кула, дана 11. јуна 2013. године, 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА "МЕЂУСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ДО 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА" 

1. 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности Миле Тадић, 

члан пројектног тима за реализацију пројекта 
"Међусекторском сарадњом до локалног 
економског развоја", због престанка радног 
односа у Општинској управи Кула са 
10.06.2013. године.  
 

2. 
Уместо разрешеног члана, Председник 

општине Кула, посебним решењем, именује 
новог члана тима за реализацију пројекта, који 
ће учествовати у реализацији преосталих 
пројектних активности и изради финансијског 
и наративног извештаја који се доставља 
донатору - Покрајинском секретаријату за 
међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу.  

 
3. 

Ступањем на снагу овог решења 
престаје обавеза општине Кула за исплату 
накнаде.  

 
4. 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-02-18/2013-1 
11. јун 2013. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Трифуновић, с. р.  

 
140. 
 На основу члана 57 став 1 тачка 20 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/13), Председник 
општине Кула, дана 11. јуна 2013. године, 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКТА "МЕЂУСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ДО 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА" 

 
1. 

За члана пројектног тима за 
реализацију пројекта "Међусекторском 
сарадњом до локалног економског развоја" 
именује се Блажо Костић, руководилац 
Одељења за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Кула.  
 

2. 
Задатак именовног члана пројектног 

тима је да учествује у реализацији пројектних 
активности пројекта "Међусекторском 
сарадњом до локалног економског развоја", да 
учествује у изради финансијског и наративног 
извештаја који се доставља донатору - 
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Покрајинском секретаријату за међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу.  
 

3. 
Ступањем на снагу овог решења 

именовани члан стиче право на накнаду за свој 
рад у складу са одобреним буџетом пројекта.  
 

4. 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-02-18/2013-2 
11. јун 2013. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Трифуновић, с. р. 
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