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Службени лист општине Кула излази по 
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Број  20                       Година 48 

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

 

150. 
На основу члана 40 и 97 Статута 

општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној  29. августа  2013. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 

1. 
 УСВАЈА СЕ Комуникациони план за 
пројекат изградње централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода Велики бачки 
канал (у даљем тексту комуникациони план) у 
смислу спровођења комуникационих 
активности предвиђених програмом 
комуникационог плана (анекс 1), осим у 
финансијском делу комуникационог плана, који 
ће се спроводити уз непходне корекције 
оквирне процене буџета, а сходно 
могућностима буџета општине Кула. 
Комуникациони план је израђен у оквиру 
МИСП-а (Програм подршке развоју 
инфраструктуре локалне самоуправе), а 
предвиђен Писмом о ангажовању Велики бачки 
канал – ЦППОВ Врбас/Кула општина Кула и 
Врбас и ЕЦ делегације у Републици Србији у 
циљу реализације „Пројекта сакупљања и 
пречишћавања отпадних вода – Велики бачки 
канал, општине Кула и Врбас, компонента Ц: 
Централно постројење за пречишћавање 
отпадних вода у Врбасу“. (Контактни број 
документа: 08СЕР01/13/31 од 22. септембра 
2010). 
 Циљеви које треба постићи 
спровођењем комуникационог плана су: 
− повећање опште информисаности 

становништва о значају изградње модерног 
постројења за прераду отпадних вода, 
његове користи и подршке ЕУ, 

− промовисање прикључења домаћинстава на 
канализациону мрежу и даљу едукацију 
корисника на тему прописаног и 
непрописаног одлагања различитих врста 
отпада у канализациони систем, 

− промовисање мера за штедњу воде и 
подизање еколошке свести грађана, 

− припремити становништво да прихвати 
плаћање виших накнада за сакупљање и 
пречишћавање отпадних вода. 

 
2. 

 Спровођење комуникационих активно-
сти ће се вршити у општинама Кула и Врбас, а 

активности ће вршити Комисија за спровођење 
Комуникационог плана за пројекат изградње 
централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода Велики бачки канал именована 
од стране Председника општине у сарадњи са 
партнерима из општине Врбас. 

 
3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Кула“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-501-150/2013 
29. август 2013. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
151. 

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 29. августа 2013. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
поништавању Одлуке о спровођењу Јавног 
конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа "Туристичка организација 
општине Кула" и Јавног конкурса за  

именовање директора Јавног предузећа 
"Туристичка организација општине Кула" 

 
 1. 

Поништава се Одлука Скупштине 
општине Кула о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног предузећа 
"Туристичка органи-зација општине Кула" број 
01-111-23 од 30. јула 2013. године, објављена 
у   „Сл. листу општине Кула“, бр. 18/13 и Јавни 
конкурс за  именовање директора Јавног 
предузећа "Туристичка организација општине 
Кула" број 01-111-23, који је објављен у „Сл. 
гласнику РС“ број 70 од 7. августа 2013. 
године, дневном листу „Дневник“ од  
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9.08.2013. године и интернет страници 
општине Кула. 

 
2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  "Сл. листу 
општине Кула", а објавиће се и у „Сл. гласнику 
РС“, дневном листу „Дневник“ и на  интернет 
страници општине Кула. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-111-23/2013-3 
29. август 2013. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
152. 

На основу члана 12 и 13 Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
119/12) и члана 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 29. августа 2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о поништавању Решења о именовању 

председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Туристичка 

организација  
општине Кула" 

 
1. 

Поништава се Решење о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Туристичка организација 
општине Кула"  број 01-02-64/2013 од 30. јула 
2013. године, које је објављено у „Сл. листу 
општине Кула“ број 18/13. 
 

2. 
Ово решење ступа на даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине 
Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-64/2013-2 
29. август 2013. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
153. 

На основу члана 26 Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), 
члана 3 Одлуке о образовању Комисије за 
именовања Скупштине општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 9/13) и члана 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 7/13), Скупштина општине 

Кула, на седници одржаној 29. августа 2013. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о поништавању Решења о именовању 

члана Надзорног одбора ЈП “Туристичка 
организација општине Кула“ у Комисију за 

именовања директора јавних и јавно-
комуналних предузећа чији је оснивач 

општина Кула 
 

1. 
Поништава се Решење о именовању 

члана Надзорног одбора ЈП“Туристичка 
организација општине Кула“ у Комисију за 
именовања директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач општина 
Кула, број 01-02-68 од 30. јула 2013. године а 
које је објављено у „Службеном листу општине 
кула“ бр. 18/ 13. 
 

2. 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-68/2013 -2 
29. август 2013. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
154. 

На основу члaна 97 Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 81/09, 24/11 и 121/12), члана 3, 11 и 12 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 6/11 и 15/11), члана 105 став 2 
Статута општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 7/13 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 29. 
августа 2013. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. 
             Отуђује се из јавне својине општине 
Кула неизграђено грађевинско земљиште у 
Црвенки, уписано у лист непокретности бр. 
3434 к.о. Црвенка, парцела број 1940, укупне 
површине од 17 ари  41 м2  - њива 1 класе,  и 
то 28/35 дела односно 13 ари и 92 м2 и то за 
износ од  211.705,60 динара у корист,  односно 
у својину Петровић Ђуји из Црвенке, Симе 
Шолаје 48, ради стамбене изградње као 
најповољнијем учеснику јавног надметања. 
 

2. 
                По коначности решења из тачке 1 
овог решења,  у року од 30 дана Петровић Ђуја  
и ЈП "Завод за изградњу" Кула закључиће 
уговор којим ће регулисати међусобна права и 
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обавезе, сходно члану 97 став 8 Закона о 
планирању и изградњи  и члану 12 Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта. 
 

3. 
             Петровић Ђуја је дужна  да утврђени 
износ за купљену парцелу из тачке 1 овог 
решења од 211.705,60 динара уплати на  рачун 
бр. 840-742153843-66 на име прихода од 
закупнине за грађевинско земљиште у корист 
нивоа општине. 
 

4. 
    Против овог решења може се 
покренути управни спор пред надлежним судом 
у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
 

5. 
             Ово решење објавити у "Службеном  
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-463-31/2013 
29. август  2013. године 
К у л а     

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Мркаић Снежана, с. р.  

 
155. 

На основу члaна 45 став 1, члана 72 
став 7, члана 82 став 2 и 6 Закона о јавној 
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/11), члана 9 
став 1 Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС",  бр. 119/12), члана 32 став 1 
тачка 6 Закона о локалној сљамоуправи ("Сл. 
гласник РС" бр. 129/07),  члана  40 став 1 
тачка 32 и члана 105 став 2 Статута општине 
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 29. августа 2013. године, 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности за упис права 

својине на име  ЈП "Завод за изградњу" 
Кула на парцели бр. 1515/7 к.о. Кула 

 
1. 

             ДАЈЕ СЕ сагласност да се у јавним 
књигама о евиденцији непокретности и 
правима на њима  изврши упис права својине 
на име и у корист Јавног предузећа "Завод за 
изградњу" Кула у листу непокретности бр. 871 
к.о. Кула и то:  
стамбено - пословна зграда бр. 1 у Кули, Улица 
М. Тита бр. 272, изграђена на кат. парц. бр. 
1515/7, земљиште под зградом - објектом, 
површине 154 м2. 
 

2. 
          Ова сагласност се даје ЈП "Завод за 
изградњу" Кула ради уписа права својине на 
име овог пртедузећа, сагласно члану 82 став 2. 

и 6 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" 
бр 72/2011), обзиром да се ради о 
непокретностима на којима је оно за сада 
уписано као носилац права коришћења. 
 

3. 
         Констатује се да су од стране републичке 
Дирекције за имовину РС прибављене обе 
потврде ради уписа права својине ЈП "Завод за 
изградњу" Кула и то: 
− потврда бр. 954-2219/2013-02 од 

2.08.2013. године, да је непокретност 
пријављена за јединствену евиденцију 
непокретности у државној својини, 
сагласно члану 82 став 2 Закона о јавној 
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011) и 

− потврда бр. 462-2075/2013-02 од 
2.08.2013. године да за непокретност није 
поднета пријава за враћање одузете 
имовине у складу са Законом о 
пријављивању и евидентирању одузете 
имовине ("Сл. гласник РС" бр. 45/05),  за 
коју обавеза ради уписа произилази из 
члана 78 став 4 Закона о јавној својини 
("Сл. гласник РС" бр. 72/2011). 

 
4. 

        Ово решење објавити у "Службеном  
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-463-30/2013 
29. август  2013. године 
К у л а     

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Мркаић Снежана, с. р.  

 
156. 

Република србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-06-96/2013 
29. јул 2013. године 

К  у  л  а 
 
 На основу члана 75 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), 
члана 27 Одлуке о месним заједницама ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 38/12 и 2/13) и члана 
60 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско 
веће општине Кула, на седници одржаној 29. 
јула 2013. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на финансијске 

планове месних заједница за 2013. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на финансијске 

планове месних заједница Сивац, Црвенка, 
Нова Црвенка, "Горњи град" и "Доњи град" у 
Кули, Липар, Руски Крстур и Крушчић, који су 
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усклађени са Одлуком о ребалансу буџета 
општине Кула  од 11. јула 2013. године.  

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Драган Трифуновић, с. р. 
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