
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  
 

 
140.  

На основу члана 27 став 10, члана 28 став 
2, члана 36 став 6, члана 49 став 3  Закона о јавној 
својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 
105/2014), члана 20 став 1 тачка 25 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) 
и члана 105 став 2 Статута општине Кула – 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 15. септембра 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се ближе уређују услови 

прибављања непокретности у јавну својину 
општине Кула, отуђења непокретности из јавне 
својине општине Кула (у даљем тексту: општина),  
давања непокретности у јавној својини општине 
Кула на коришћење, пренос права јавне својине на 
другог носиоца јавне својине (са накнадом или без 
накнаде) укључујући и размену и поступци јавног 
надметања, прикупљања писмених понуда и 
непосредне погодбе. 

Овом Одлуком се, у складу са законом: 
- одређују носиоци права коришћења ствари у 
својини општине, као и њихова овлашћења, 
- одређују корисници ствари у својини општине, 
као и њихова овлашћења, 
- утврђује надлежни орган општине за припрему и 
доношење аката у вези са прибављањем, 
коришћењем, управљањем и располагањем 
стварима у својини општине и одређује се лице 
надлежно да у име општине закључи уговор у вези 
са истима, 
- прописује надлежност за вођење евиденције 
ствари у својини општине и евиденције 
непокретности у јавној својини које користе 
органи општине и 
- прописује надлежност за вршење надзора над 
применом закона и других прописа који уређују 
јавну својину и над применом ове одлуке. 
 

Члан 2. 
Непокретности из члана 1 прибављају се, 

отуђују и дају у закуп у поступку јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда, а изузетно 
непосредном погодбом, под условима утврђеним 
Законом о јавној својини ("Службени лист РС", бр. 

72/2011, 88/2013 и 105/2014), Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда  ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012 и 
48/2015) и овом одлуком.  

Почетна, односно највиша купопродајна 
цена непокретности која се прибавља у јавну 
својину општине и почетна, односно најнижа 
купопродајна цена непокретности која се отуђује 
из јавне својине општине, утврђује се у висини 
тржишне вредности непокретности, изражене у 
еврима, с тим да се исплата врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

Купопродајна цена непокретности из 
претходног става утврђује се на основу акта 
надлежног пореског органа којим је извршена 
процена тржишне вредности непокретности. 
 
II. ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 
 

Члан 3. 
Непокретне ствари се прибављају у 

својину општине полазећи од тржишне вредности 
непокретности коју је проценио  орган надлежан 
за послове процене тржишне вредности 
непокретности, у поступку јавног надметања, 
односно прикупљањем писмених понуда.  

Прибављањем објеката, у смислу  става 1 
овог члана,  сматра се и размена и изградња 
објеката. 

Непокретне ствари се могу прибављати у 
јавну својину општине и бестеретним правним 
послом (наслеђе, поклон,  једнострана изјава 
воље или на други начин у складу са законом). 

Изузетно од става 1 овог члана  објекти се 
могу прибавити у јавну својину општине 
непосредном погодбом, на начин и под условима 
предвиђеним овом Одлуком.Предлог одлуке о 
прибављању непокретности непосредном 
погодбом  мора да садржи образложење. 
 
1.   Поступак прибављања непокретности у 
јавну својину општине јавним надметањем или 
прикупљањем писмених понуда 
 

Члан 4. 
Нацрт Одлуке о покретању поступка за 

прибављање непокретности у јавну својину 
општине Кула са нацртом текста јавног огласа, 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 

Службени лист ппштине Кула излази пп 
пптреби, на три језика: српскпм, 
мађарскпм и русинскпм. Тираж пвпг брпја 
је  50 примерака.  
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имовинско-правне послове подноси Општинском 
већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и предлог текста јавног огласа и доставља их 
Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о 
покретању поступка прибављања непокретности у 
јавну својину општине Кула, формира комисију 
коју чине председник и два члана и њихови 
заменици и објављује оглас о спровођењу 
поступка  јавног надметања или прикупљања 
понуда.  

 
Члан 5. 

 Оглас се објављује у листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике 
Србије и на званичном сајту општине Кула, 
најмање 30 дана пре дана одржавања јавног 
надметања, односно отварања понуда. 
 

Члан 6. 
 Оглас обавезно садржи: 
1. Назив купца (општина Кула), 
2. Ближе податке о непокретности која се 
прибавља у јавну својину, 
3. Ближе услове за прибављање непокретности у 
јавну својину (рокове плаћања, дан увођења у 
посед и др.), 
4. Обавезу подносиоца пријаве за учествовање у 
поступку јавног надметања, односно понуде за 
учествовање у поступку прикупљања писмених 
понуда, да уз пријаву, односно понуду достави 
доказ о праву својине на непокретности која је 
предмет прибављања у јавну својину и  која је 
уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности 
и правима на њима, 
5. Обавезу власника непокретности да достави 
изјаву да на непокретности  која се нуди не 
постоје права трећих лица, да  није оптерећена 
теретима, да  није под спором нити забраном 
располагања, да није предмет теретног или 
бестеретног правног посла, нити уговора о 
доживотном издржавању и да не постоје друге 
сметње за пренос права својине, као и изјаву да 
уколико се утврди да на непокретности која се 
нуди постоји било какав терет, продавац се 
обавезује да га отклони о свом трошку, односно да 
купцу пружи заштиту од евикције и да сноси сву 
одговорност за евентуалне правне недостатке, 
6. Обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да 
достави доказ да су измирени сви трошкови 
коришћења непокретности која се нуди (утрошена 
електричн енергија, комуналије, порез на имовину 
и др); 
7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача. 
8. обавезан садржај пријаве, односно понуде и 
исправе које је потребно доставити уз пријаву, 
односно понуду, у складу са овом одлуком; 
9. Рок за подношење пријаве, односно понуде који 
не може бити дужи од 30 дана од дана 
објављивања огласа; 
10. Датум, место и време одржавања јавног 
надметања, односно отварања понуда 
11. Обавештење да подносиоци неблеговремене и 
неисправне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у јавном надметањум, односно 
прикупљању понуда, односно да ће исте бити 
одбачене. 

 

Члан 7. 
Пријава, односно понуда се доставља у 

затвореној коверти са видљивом назнаком на који 
се оглас односи и ко је подносилац пријаве, 
односно понуде. 

Понуда мора да садржи цену 
непокретности која се нуди. 

Пријава, односно понуда правног лица 
мора да садржи: назив, седиште и број телефона 
и мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица. Уз пријаву, односно понуду прилаже се 
извод из регистра привредних субјеката 
надлежног органа и потврда о ПИБ-у.  
            Пуномоћје за заступање правног лица мора 
бити специјално и судски оверено. 

Пријава, односно понуда физичког лица 
мора да садржи: име и презиме, адресу, број 
личне карте, матични број и број телефона, мора 
бити потписана, а ако је то лице приватни 
предузетник уз пријаву, односно понуду он 
доставља и извод из регистра надлежног органа и 
потврду о ПИБ-у. 

Пријава, односно понуда је непотпуна ако 
не садржи све што је прописано, ако није поднета 
на прописаном обрасцу, ако нису приложене све 
исправе како је то предвиђено, односно ако не 
садржи све податке предвиђене огласом или су 
подаци дати супротно објављеном огласу. 
 

 Члан 8. 
Подносиоци неблаговремене, односно 

непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку 
јавног надметања, а непотпуне, односно 
неблаговремене пријаве, односно понуде се 
одбацују 

Услови за спровођење поступка јавног 
надметања, односно разматрања писмених понуда 
су испуњени уколико пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава, односно понуда. 

Уколико подносилац благовремене и 
потпуне пријаве, односно понуде, не приступи 
јавном надметању, односно отварању писмених 
понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, 
односно понуде. 

 
Члан 9. 

 Поступак прибављања непокретности у 
јавну својину општине Кула спроводи Комисија из 
члана 4 ове Одлуке, која о току поступка води 
записник. У року од 8 дана од окончања  поступка,  
Комисија доставља записник са одговарајућим 
предлогом за избор најповољнијег понуђача 
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове које израђује нацрт 
одлуке  о избору најповољнијег понуђача и 
доставља га Општинском већу које утврђује 
предлог одлуке и доставља га Скупштини 
општине. 

Скупштина општине Кула доноси одлуку о  
избору најповољнијег понуђача и иста се доставља 
свим учесницима у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања понуда.  

Одлука Скупштине општине је коначна. 
 

Члан 10. 
Уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину општине Кула закључују  лице које је 
одлуком из члана 9 ове Одлуке изабрано као 
најповољнији понуђач и, у име општине Кула,  
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председник општине у року од 30 дана од дана  
доношења одлуке. 

Ако лице које је Одлуком из члана 9 ове 
Одлуке изабрано као најповољнији  понуђач, не 
приступи закључењу уговора из претходног става 
овог члана, Скупштина општине Кула ће 
поништити Одлуку из члана 9 став 2 ове одлуке. 

 
2. Поступак прибављања непокретности у 
јавну својину општине непосредном погодбом 

 
Члан 11. 

 Непокретности се могу прибавити у јавну 
својину непосредном погодбом, али не изнад од 
стране надлежног пореског органа процењене 
тржишне вредности непокретности, ако у 
конкретном случају то представља једино могуће 
решење, а под којим се подразумева: 

1. Случај када непокретност која се 
прибавља у јавну својину општине Кула једина 
одговара потребама општине, с тим да предлог 
одлуке о оваквом располагању садржи 
образложење разлога оправданости и 
целисходности прибављања, односно интереса 
општине и разлоге због којих се прибављање не би 
могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда; 

2. Случај када се ради о међусобном 
располагању између општине Кула и других 
носилаца права јавне својине; 

3. Случај прибављања непокретности у јавну 
својину општине Кула путем размене, ако је та 
размена у интересу општине уз испуњење следећих 
услова: 
- ако се таквом разменом обезбеђују већи 

приходи за општину Кула или бољи услови за 
ефикасно вршење њених права и дужности: 

- ако се непокретности размењују по тржишним 
условима; 

- ако се, у случају кад је тржишна вредност 
непокретности у јавној својини већа од 
тржишне вредности непокретности која се 
прибавља у јавну својину на име размене, 
уговори доплата разлике у новцу, у року од 20 
дана од дана закључења уговора. 

 
Члан 12. 

Нацрт Одлуке о покретању поступка за 
прибављање непокретности у јавну својину 
општине Кула непосредном погодбом Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о 
покретању поступка прибављања непокретности у 
јавну својину општине Кула непосредном 
погодбом, формира комисију коју чине 
председник и два члана и њихови заменици. 

Комисија, по окончаном поступку 
непосредне погодбе, записник са одговарајуЋим 
предлогом, доставља Општинском већу које 
утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини 
општине ради доношења одлуке. 
 

Члан 13. 
Уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину општине Кула непосредном 
погодбом, закључују  се између лица од којег  се 

прибавља непокретност и, у име општине Кула,  
председник општине, у року од 30 дана од дана  
доношења одлуке из члана 12 став 4 ове одлуке. 

Ако лице од којег се прибавља 
непокретност у јавну својину општине Кула не 
приступи закључењу уговора из претходног става 
овог члана, Скупштина општине Кула ће 
поништити Одлуку из члана 12 став 4 ове одлуке. 

 
III. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ 
 

Члан 14. 
Под располагањем стварима у својини 

Општине, у смислу ове одлуке, подразумева се: 
1. Отуђење ствари 
2. Давање ствари на коришћење 
3. Давање ствари у закуп 
4. Пренос права јавне својине на другог носиоца 
јавне својине (са накнадом или без накнаде) 
укључујући и размену, 
5. Заснивање хипотеке на непокретностима 
 
1. ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 15. 
Непокретне ствари се отуђују из јавне 

својине општине Кула, полазећи од тржишне 
вредности непокретности, коју је проценио 
надлежни порески орган, у поступку јавног 
надметања, односно прикупљањем писмених 
понуда. 

Изузетно од става 1 овог члана, 
непокретне ствари се могу отуђити из јавне 
својине општине Кула непосредном погодбом на 
начин и под условима предвиђеним овом Одлуком. 
 
1.1  Поступак  отуђења непокретности из 
јавне својине општине јавним надметањем или 
прикупљањем писмених понуда 
 

Члан 16. 
Нацрт Одлуке о покретању поступка за 

отуђење непокретности из јавне својине општине 
Кула са нацртом текста јавног огласа  Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и предлог текста јавног огласа и доставља их 
Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о 
покретању поступка отуђења непокретности из 
јавне својине, формира комисију коју чине 
председник и два члана и њихови заменици, и 
објављује оглас о спровођењу поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда за 
отуђење непокретности из јавне својине општине 
Кула. Јавни оглас мора бити објављен у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије и у електронском облику путем 
интернета. 
 

Члан 17. 
 Оглас из претходног члана ове Одлуке 
обавезно садржи: 
1. Назив продавца (општина Кула); 
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2. Ближе податке о начину отуђења непокретности 
која се отуђује из јавне својине (јавно надметање 
или прикупљање писмених понуда); 
3. Опис непокретности која се отуђује из јавне 
својине; 
4. Почетну цену по којој се непокретност отуђује 
из јавне својине; 
5. Рокове плаћања; 
6. Критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
7. Висину и начин полагања депозита; 
8. Рок за повраћај депозита учесницима који нису 
успели на јавном надметању , односно у поступку 
прикупљања писмених понуда; 
9. Обавезан садржај пријаве, односно понуде и 
исправе које је потребно доставити уз пријаву, 
односно понуду; 
10. Адресу за достављање пријаве, односно 
понуде; 
11. Место и време увида у документацију у вези са 
непокретности која се отуђује из јавне својине  
(акти о власништву и измиреним трошковима 
коришћења непокретности); 
12. Рок за подношење пријаве, односно понуде; 
13. Место и време одржавања јавног надметања, 
односно отварања понуда; 
14. Обавештење да подносиоци неблаговремене, 
односно непотпуне пријаве, односно понуде неће 
моћи да учествују у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања понуда. 
 

Члан 18. 
 Одредбе члана 7 и 8 ове Одлуке сходно се 
примењују и у поступку отуђења непокретности из 
јавне својине општине Кула. 
 У поступку прикупљања писмених понуда 
у пријави се обавезно наводи износ који се нуди 
за предметну непокретност. 

 
Члан 19. 

 Поступак отуђења непокретности из јавне 
својине општине Кула спроводи комисија из члана 
16 ове Одлуке. 
  

Члан 20. 
 Поступак разматрања приспелих понуда 
спровешће се и уколико на оглас пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна понуда. 
 Поступак јавног надметања спровешће се 
и у случају да пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава на основу које се 
подносилац региструје и проглашава купцем, ако 
почетну цену по којој се непокретност отуђује из 
јавне својине прихвати као купопродајну цену, с 
тим да уколико не прихвати купопродајну цену, 
губи право на повраћај депозита. 
 Учесник који понуди највиши износ 
купопродајне цене потписује изјаву о висини 
понуђене цене коју је дужан да уплати у року 
утврђеном огласом. 

Уколико учесник из става 3 овог члана не 
закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 
предвиђеном року, губи право на повраћај 
депозита. 

Основни критеријум за избор 
најповољнијег понуђача је висина купопродајне 
цене. 

Уколико је огласом предвиђено полагање 
депозита у поступку прикупљања писмених 
понуда, а учесник који је изабран за 

најповољнијег понуђача не закључи уговор и не 
плати купопродајну цену, у року утврђеном 
огласом, губи право на повраћај депозита. 

Учесници поступка јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда који нису 
изабрани за најповољнијег понуђача имају право 
на повраћај депозита у року који је утврђен 
огласом. 
 

Члан 21. 
 О току поступка из члана 20 ове Одлуке, 
Комисија води записник и по окончаном поступку 
јавног надметања, односно отварања писмених 
понуда, записник са одговарајућим предлогом 
доставља Општинском већу које утврђује предлог 
одлуке и доставља га Скупштини општине Кула. 
 Одлуку да се непокретност у јавној 
својини општине Кула отуђи понуђачу који је 
понудио најповољније услове доноси Скупштина 
Општине Кула. 
 Уговор о отуђењу непокретности из јавне 
својине општине Кула закључује се између лица из 
става 2 овог члана и председника општине у року 
од 30 дана од дана доношења одлуке из става 2 
овог члана  
 Ако лице које је одлуком из става 2 овог 
члана изабрано као понуђач који је понудио 
најповољније услове, не приступи закључењу 
уговора из става 3 овог члана, Скупштина општине 
Кула ће поништити одлуку из става 2 овог члана. 
 Лице из става 4 ове овог члана нема право 
на повраћај депозита. 
 
1.2  Поступак отуђења непокретности из 
јавне својине општине непосредном погодбом 
 

Члан 22. 
 Непокретности у јавној својини општине 
Кула, могу се отуђити из јавне својине 
непосредном погодбом, али не испод од стране 
надлежног пореског органа процењене тржишне 
вредности непокретности, ако у конретном случају 
то представља једино могуће решење, уз посебно 
образложење разлога оправданости и 
целисходности отуђења и разлога због којих се 
отуђење не би могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. 

Нацрт  Одлуке о покретању поступка за 
отуђење непокретности из јавне својине општине 
Кула непосредном погодбом, Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове подноси Општинском већу. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Скупштина општине доноси Одлуку о 
покретању поступка отуђења непокретности у 
јавну својину општине Кула непосредном 
погодбом, формира комисију коју чине 
председник и два члана и њихови заменици, која 
по окончаном поступку непосредне погодбе 
записник са одговарајуЋим предлогом, доставља 
Општинском већу које утврђује предлог одлуке и 
доставља га Скупштини општине ради доношења 
одлуке о отуђењу. 
 

Члан 23. 
Уговор о отуђењу непокретности из јавне 

својине општине Кула непосредном погодбом, 
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закључују  се између лица коме се отуђује 
непокретност и, у име општине Кула,  
председника општине, у року од 30 дана од дана  
доношења одлуке о отуђењу. 

Ако лице коме се отуђује непокретност из 
јавне својине општине Кула не приступи 
закључењу уговора из претходног става овог 
члана, Скупштина општине Кула ће поништити 
одлуку из члана 22 став 4 ове одлуке. 

 
1.3  Отуђење непокретности испод тржишне 

цене, односно без накнаде 
 

Члан 24. 
Изузетно, општина Кула може отуђити 

непокретност из јавне својине и испод тржишне 
цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за 
таквим располагањем, као што су: 
1. Отклањање последица елементарних непогода; 
2. успостављање добрих односа са другим 

државама, односно међународним 
организацијама; 

3. Други случајеви отуђења непокретности 
предвиђени посебним законом. 

 
Члан 25. 

Нацрт  Одлуке  за отуђење непокретности 
из јавне својине општине Кула испод тржишне 
цене, односно без накнаде, Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове подноси Општинском већу са 
образложењем из којег се може утврдити 
постојање разлога из става 1 овог члана. 

Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Одлуку о  отуђењу непокретности из јавне 
својине општине Кула испод тржишне цене, 
односно без накнаде, доноси Скупштина општине 
Кула. 
 

Члан 26. 
Уговор о отуђењу непокретности из јавне 

својине општине Кула испод тржишне цене, 
односно без накнаде, закључују  се између лица 
коме се отуђује непокретност и, у име општине 
Кула,  председника општине у року од 30 дана од 
дана  доношења одлуке из члана 25 става 3 овог 
члана. 

Ако лице коме се отуђује непокретност из 
јавне својине општине Кула не приступи 
закључењу уговора из претходног става овог 
члана, Скупштина општине Кула ће поништити 
одлуку из члана 25 става 3 ове Одлуке. 

 
2. ДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  
ОПШТИНЕ НА КОРИШЋЕЊЕ 
 

Члан 27. 
 Носиоци права коришћења ствари у 
својини општине  су месне заједнице, као и 
установе и друге организације чији је оснивач 
општина Кула на стварима које су им пренете на 
коришћење. 

Одлуку о давању непокретности у јавној 
својини општине Кула  на коришћење доноси 
Скупштина општине Кула. 

Право коришћења на непокретностима у 
јавној својини уписује се у јавне књиге о 
непокретностима и правима на њима, на основу 

одлуке Скупштине општине, а у складу са законом 
којим се уређује упис права на непокретностима. 
  

Члан 28. 
 Носиоци права коришћења из члана 27 
став 1 ове одлуке имају право да ствар држе и да 
је користе у складу са природом и наменом исте 
ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у 
складу са законом. 
 Давање у закуп ствари у својини општине 
врши се по претходно прибављеној сагласности 
скупштине општине. 
 Актом скупштине општине из претходног 
става овог члана даје се начелна сагласност да се 
ствари дају  у закуп, опредељује њена намена за 
време трајања закупа, али не и будући закупац и 
остали услови закупа.  

Уговор о закупу закључен без сагласности  
скупштине општине ништав је. 
 

Члан 29. 
 Скупштина општине може одлучити да се 
непокретност у јавној својини општине, на којој 
постоји право коришћења из члана 27 ове одлуке, 
која није у функцији остваривања надлежности, 
односно делатности носиоца права коришћења на 
тој ствари, као и непокретност која се користи 
супротно закону, другом пропису или природи и 
намени непокретности, одузме од носиоца права 
коришћења. 
 Скупштина општине може одлучити да се 
непокретност у јавној својини општине, на којој 
постоји право коришћења из члана 27 ове одлуке, 
одузме од носиоца права коришћења и у 
случајевима који нису наведени у ставу 1 овог 
члана, под условом да се носиоцу права 
коришћења обезбеди коришћење друге 
одговарајуће непокретности.  

Одредбе става 1 и 2 овог члана се не 
примењују код одузимања права коришћења на 
непокретностима у јавној својини општине Кула, 
када је одузимање ових права уређено посебним 
законом.  
 Право коришћења на непокретности у 
јавној својини општине  из члана 27 ове одлуке, 
престаје и у случају њеног отуђења из јавне 
својине, на основу Одлуке Скупштине општине 
Кула, независно од воље носиоца права 
коришћењана тој непокретности, у случају 
престанка носиоца права коришћења, као и у 
другим случајевима утврђеним законом. 
 О давању на коришћење непокретности 
одузете у складу са ставом 1 до 4 овог члана, као 
и о непокретности коју општина стекне наслеђем, 
поклоном или једностраном изјавом воље, 
одлучује скупштина општине.  
 
3.  КОРИСНИЦИ СТВАРИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 30. 
Корисници ствари у својини општине су 

органи и организације општине 
Органи општине су скупштина општине, 

општинско веће, председник општине, општинска 
управа и општинско правобранилаштво. 

Органи и организације општине користе 
непокретне и покретне ствари у својини општине 
које су намењене извршавању њихових 
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надлежности и које су прибављене за потребе тих 
органа или су им дате на коришћење.  

Корисници ствари у својини општине могу 
бити и јавна предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач општина 

Корисницима ствари у својини општине из  
става 1 и 4 ове одлуке, ствари се дају на 
коришћење закључком Општинског већа. 

Ствари у својини општине не могу бити 
пренете у својину корисника. 

Корисници ствари у својини општине не 
могу ствари давати у закуп. 
 На основу закључка Општинског већа 
закључује се уговор између општине и корисника 
ствари, а којим уговором се регулише начин 
коришћења и управљања стварима. 

 
Члан 31. 

 Органи и организације општине, носиоци 
права коришћења из члана 27 став 1 ове одлуке и 
члана 30 став 4 Ове одлуке управљају покретним и 
непокретним стварима у јавној својини које 
користе.  

Управљање стварима у јавној својини у 
смислу претходног става овог члана представља 
њихово одржавање, обнављање и унапређивање.  
 

Члан 32. 
 Под непокретним стварима, у смислу ове 
одлуке, подразумевају се службене зграде и 
пословне просторије, стамбене зграде и станови, 
гараже и гаражна места. 

Службене зграде и пословне просторије, у 
смислу ове одлуке су: зграде, делови зграда и 
просторије изграђене, купљене и на други начин 
прибављене од стране општине. 

Службене зграде и пословне просторије 
за рад органа општине утврђује и распоређује 
Општинско веће општине. 
 Стамбеним зградама, у смислу ове 
одлуке, сматрају се стамбене зграде, станови, 
гараже и пословни простор у стамбеним зградама, 
које су изградњом, куповином или по другом 
основу прибављени у својину општине за потребе 
органа Општине. 
 

Члан 33. 
Услови, начин коришћења и поступак 

располагања покретним стварима у јавној својини 
општине Кула регулисан је Одлуком о коришћењу, 
одржавању и располагању покретним стварима у 
јавној својини општине („Сл. лист општине Кула“ 
бр. 2/2013). 
 
4. ПРЕНОС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДРУГОГ 
НОСИОЦА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ (СА НАКНАДОМ ИЛИ 
БЕЗ НАКНАДЕ) УКЉУЧУЈУЋИ И РАЗМЕНУ 
 

Члан 34. 
 Нацрт Одлуке о преносу права јавне 
својине општине Кула на другог носиоца јавне 
својине, са накнадом или без накнаде, укључујући 
и размену, припрема Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
и доставља га Општинском већу. 

У случају преноса права јавне својине на 
непокретности између општине Кула и других 
носилаца јавне својине, непокретности се могу 
преносити испод тржишне цене, односно без 

накнаде, с тим да такво располагање мора бити 
посебно образложено. 
 Општинско веће утврђује предлог Одлуке 
и доставља га Скупштини општине на доношење. 

Одлуку о  отуђењу непокретности из јавне 
својине општине Кула испод тржишне цене, 
односно без накнаде, доноси Скупштина општине 
Кула. 

 
Члан 35. 

 На основу одлуке из претходног члана ове 
одлуке закључује се уговор о преносу права јавне 
својине, са накнадом или без накнаде, укључујући 
и размену. 

Нацрт уговора из претходног става овог 
члана израђује Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове. 

Уговор о преносу права јавне својине, са 
накнадом или без накнаде,  закључује, у име 
општине, председник општине.  
 
5. ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ НА   НЕПОКРЕТНОСТИ 
 

Члан 36. 
 Нацрт одлуке о заснивању хипотеке на 
непокретности у јавној својини општине подноси 
Одељење за  финансије и привреду. 
 Хипотека на непокретности се заснива у 
складу са прописима којима се уређује хипотека. 
 Одлуку о заснивању хипотеке на 
непокретности у јавној својини општине доноси 
Скупштина општине. 
 
6. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И 
ПРИПРЕМУ АКАТА 

 
Члан 37. 

Скупштина општине је надлежна да за 
непокретне ствари доноси одлуке о: 
1. Прибављању непокретности у јавну својину 

општине, 
2. Отуђење непокретности из јавне својине 

општине, 
3. Давању непокретности на коришћење, 
4. Давању непокретности у закуп, 
5. Преносу права јавне својине на другог носиоца 

јавне својине (са накнадом или без накнаде) 
укључујући и размену 

Уговоре о прибављању и располагању 
непокретностима у јавној својини општине 
закључује председник општине. 

Ништав је акт о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
који је донео ненадлежни орган, као и уговор 
закључен на основу таквог акта. 

 
Члан 38. 

Припрему аката и уговора из члана 37. 
ове одлуке врши Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове.  
 
 
IV. КОРИШЋЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
СТВАРИМА 
 

Члан 39. 
Органи општине су дужни да ствари у 

својини Општине користе на начин којим се 
обезбеђује ефикасно вршење њихових права и 
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дужности, као и рационално коришћење и 
оЧување тих ствари.  

Функционер који руководи органом 
општине се стара о законитости и одговоран је за 
законито коришћење и управљање стварима у 
јавној својини које користи орган. 

Запослени у органима општине су 
одговорни за савесно и наменско коришћење 
ствари у својини општине које користе у 
обављању послова. 

 
 

V.  ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ 
КУЛА 
 

Члан 40. 
 Уговори о прибављању и отуђењу 
непокретности у јавној својини општине Кула, 
закључују се по претходно прибављеном 
мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 
 Општинско правобранилаштво је дужно да 
мишљење из става 1 овог члана да у року од 30 
дана од дана пријема захтева за давање 
мишљења. 

Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове jе дужно да 
један примерак закључених Уговора из става 1 
овог члана достави Општинском 
правобранилаштву Кула, а један Одељењу за 
финансије и привреду као надлежном органу, 
ради увођења у евиденцију непокретности у јавној 
својини општине Кула, сагласно одредбама 
Закона, у року од 15 дана од дана закључења 
уговора. 

Општинско правобранилаштво је дужно да 
поднесе тужбу за поништење уговора из става 1 
овог члана који је закључен супротно прописима, 
односно ако уговорена накнада одступа од 
прописане накнаде или од накнаде која се могла 
остварити у време закључења уговора. Тужба се 
подноси у законом утврђеном року, а ако тај рок 
није утврђен законом, у року од једне године од 
дана закључења уговора. 
 
VI. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 41. 
Одељење за финансије и привреду води 

евиденцију, у складу са законом, о стању, 
вредности и кретању средстава у својини општине  
које користе органи, организације и установе 
општине. 
 О непокретности у јавној својини које 
користе органи Општине, Одељење за финансије и 
привреду у складу са уредбом Владе Републике 
Србије, води посебну евиденцију. 

Јединствену евиденцију непокретности у 
својини општине, у складу са Уредбом Владе 
Републике Србије, води одељење за финансије и 
привреду. 
 
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 42. 
 Поступак и начин отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Кула регулисан је Одлуком о отуђењу и 
давању у закуп и прибављању грађевинског 

земљишта („Сл. лист општине Кула“ бр. 10/2015),  
у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 43. 
 На све што није прописано овом Одлуком, 
примењиваће се одредбе Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 
105/2014), Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 
24/2011 и 48/2015) и други прописи којима је 
регулисана ова област. 
 

Члан 44. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Кула.“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-463-45/2015 
15. септембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
 
141. 

На основу члана 18 Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и 
члана 23 и 40 став 1 тачка 42 Статута општине Кула 
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 15. септембра 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о прихватању Извештаја о пословању 

ЈКП "Водовод" Црвенка за 2014. годину 
 

1. 
 Прихвата се Извештај о пословању Јавног 
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка за 2014. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор јавног 
предузећа на седници одржаној 29.07.2015. 
године.  

 
2. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-21/2015 
15. септембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
142. 

На основу члана 49 став 1 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 
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општине Кула, на седници одржаној 15. септембра 
2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о расподели 

добити ЈKП "Водовод" Црвенка за 2014. 
годину 

 
1. 

Даје се сагласност Јавном комуналном 
предузећу "Водовод" Црвенка на Одлуку о 
расподели добити за 2014. годину, коју је донео 
Надзорни одбор јавног комуналног предузећа на 
седници одржаној 29.07.2015. године, као у 
предлогу. 

 
2. 

Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-21/2015-2 
15. септембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
143. 

На основу члана 10 и 15 Одлуке о 
оснивању Спортског центра "Црвенка" у Црвенки 
("Сл. лист општине Кула" бр. 18/08 и 10/15), члана 
40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној  15. 
септембра 2015. године, донела је  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама 

Статута  Спортског центра "Црвенка"  
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 

Статута Спортског центра "Црвенка" у Црвенки коју 
је Управни одбор установе усвојио на седници 
одржаној 07. маја 2015. године.  
 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-110-44/15 
15. септембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
144. 

На основу члана 45 Статута општине Кула 
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 
7/13) и члана 50 и 66 Пословника Скупштине 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула" број 8/14), Скупштина општине 

Кула, на седници одржаној 15. септембра 2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о избору председника, 

заменика председника и чланова 
Комисије за кадровска и административна 

питања и радне односе Скупштине општине 
Кула 

 
1. 

У Решењу о избору председника, 
заменика председника и чланова Комисије за 
кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула, тачка 2 мења се 
и гласи: 

"Начелник Општинске управе општине 
Кула, Владимир Павков је члан Комисије за 
кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула по функцији."  

 
2. 

          Мандат члана Комисије за кадровска и 
административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кула из тачке 1. овог решења, 
траје до истека мандата одборника Скупштине 
општине Кула изабраних на изборима 6. маја 2012. 
године. 

  
3. 

          Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:  01-02-53/2015 
15. септембар 2015. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
145. 

На основу члана 12, 13 и 17 Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 
119/12) и члана 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 15. септембра 2015. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције и именовању 

председника и члана Надзорног одбора Јавног 
комунaлног предузећа "Водовод" Црвенка 

 
1. 

Латиновић Стојану, дипломираном 
инжењеру менаџмента из Горње Рогатице, 
престаје функција председника Надзорног одбора 
Јавног комунaлног предузећа "Водовод" Црвенкa 
пре истека мандата и Гајић Нестору, 
дипломираном правнику из Куле престаје 
функција члана Надзорног одбора Јавног 
комунaлног предузећа "Водовод" Црвенка због 
поднете оставке. 
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2. 
Именује се Шкрбић Владе, дипломирани 

економиста из Црвенке за председника Надзорног 
одбора Јавног комунaлног предузећа "Водовод" 
Црвенка и Пајичић Биљана, мастер економиста из 
Куле за члана Надзорног одбора Јавног 
комунaлног предузећа "Водовод" Црвенка, до 
истека мандата Надзорном одбору Јавног 
комунaлног предузећа.  
 

 
 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       
Број: 01-02-51/2015 
15. септембар 2015. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р. 

 
146. 

На основу члана 34. Статута Месне заједнице „Доњи град“ Кула и сходне примене одредби Закона 
о локалним изборима  („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 34/2010), Изборна комисија за избор чланова 
Савета МЗ „Доњи град“ у Кули, на седници одржаној 14.09.2015. године, донела је 
 

И З В Е Ш Т АЈ 
о резултатима гласања за избор чланова  
Савета МЗ „Доњи град“ Кула одржаних 

13. септембра 2015. године 
 

1. Седница комисије почела је у 09,30 часова 14. септембра 2015. године, у згради МЗ „Доњи град“ 
Кула, П. Драпшина 128. 

2. Седници комисије присуствовали су: Трпчевски Јован председник комисије, Павков Владимир 
заменик председника, Валка Карољ члан, Лазар Бела заменик члана, Сабо Кишкарољ Илона члан, 
Вујашковић Љиљана заменик члана.  

3. Комисија је утврдила да је од укупно 5 бирачких одбора у МЗ „Доњи град“ Кула примила 
материјал од 5 бирачких одбора. 

4. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 
 

- да је за изборе Бирачким одборима предато укупно гласачких листића .................. 5243  
- да је остало неупотребљено гласачких листића ................................................. 3558 
- да према изводима из бирачких спискова има уписаних бирача ............................. 5220  
- да је према изводима из бирачких спискова на изборима гласало бирача ................. 1711  
       

  што износи ..................................... 31,533 % 
 

- да је број бирача који су гласали ван бирачког места ..........................….............  65     
- да је број гласачких листића који су нађени у гласачким кутијама ....................... 1646 
- да је било неважећих гласачких листића .........................................................   64  
- да је било важећих гласачких листића ............................................................ 1582 
- да су кандидати добили следећи број гласова: 

 
Ред. 
Бр. 

 
Презиме и име кандидата 

Број гласова 
које је добио кандидат 

1 
Бедичин Слободан 

960 

2 
Блашко Имре 

1017 

3 
Богојевац Игор- Ципи            

229 

4 
Бугарин Зоран 

955 

5 
Бурић-Балинт Мелинда,        

965 

6 
Виг Пал - Палика 

310 

7 
Влашкалић Стеван 

200 

8 
Гажо Антал 

250 

9 
Гога Жолт 

1006 

10 
Голочорбин Саша 

1026 

11 
Гонцзлик Золтан 

951 

12 
Данилов Милош 

969 

13 
Ђођић Јована 

223 

14 
Ђурђевац Данило 

150 
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15 
Зорић Дарко - Гиго 

216 

16 
Зорић Предраг 

875 

17 
Јут Јожеф 

924 

18 
Катић Милош 

266 

19 
Каћански Драгана 

862 

20 
Кикић Миљан 

243 

21 
Ковачев Драган 

237 

22 
Леђенац Ђено 

913 

23 
Мађар Доријан 

232 

24 
Миловић Анђелка 

253 

25 
Нађ Данијел 

191 

26 
Паланчаји Меланија 

233 

27 
Пронек Филип 

358 

28 
Пузић Раде 

170 

29 
Рашковић Зоран 

1037 

30 
Резичка Игор 

196 

31 
Смиљанић Радослав 

828 

32 
Стаменић Јасминка 

178 

33 
Сујић Бранко 

203 

34 
Томић Милош 

230 

35 
Ћаласан Бранко 

198 

36 
Црњански Милорад 

187 

37 
Шајин Снежана 

958 

 
5. Највећи број гласова добило је следећих 15 кандидата: 
 

Ред. 
Бр. 

 
Презиме и име кандидата 

Број гласова 
које је добио кандидат 

1 Рашковић Зоран 1037 

2 Голочорбин Саша 1026 

3 Блашко Имре 1017 

4 Гога Жолт 1006 

5 Данилов Милош 969 

6 Бурић-Балинт Мелинда 965 

7 Бедичин Слободан 960 

8 Шајин Снежана 958 

9 Бугарин Зоран 955 

10 Гонцзлик Золтан 951 

11 Јут Јожеф 924 

12 Леђенац Ђена 913 

13 Зорић Предраг 875 

14 Каћански Драгана 862 

15 Смиљанић Радослав 828 

 
6. Чланови Изборне комисије МЗ „Доњи град“ Кула НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата 

избора. 
7. Изборна комисија је завршила рад 14.09.2015. године у 10,15 часова. 
 

Изборна комисија МЗ „Доњи град“ 
Број: 02-50/25            
Дана: 14.09.2015. године  
К У Л А 

Председник Комисије 
Јован Трпчевски, с. р.  
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