СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.

Кула
14. новембар 2018. године
Број 33

Година 52

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

189.
На основу члана 12 и 14 Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 54/11) и
тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привеменог органа
општине Кула („Сл. гласник РС“, бр. 81/18), Привемени орган општине Кула на седници одржаној
14. новембра 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције заменика члана
Општинске изборне комисије у сталном саставу
1.
Утврђује се престанак функције заменика члана Општинске изборне комисије у сталном
саставу Савић Зорици дана 08.11.2018. године, прихватањем кандидатуре за одборника Скупштине
општине Кула, на изборима расписаним за 16. децембар 2018. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-02-72/2018
14. новембар 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић, с. р.

190.
На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и
образовању Привременог органа општине Кула ("Сл. гласник РС", бр. 81/18), Привремени орган
општине Кула на седници одржаној 14. новембра 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
основне школе «Иса Бајић» у Кули
1.
Разрешавају се дужности члана школског одбора основне школе "Иса Бајић" у Кули
Максимовић Бојана, Јовановић Милица и Ловренчић Славко из реда локалне самоуправе, пре истека
мандата.
2.
У школски одбор основне школе "Иса Бајић" у Кули именују се Вигњевић Дијана, Мосорка
Александар и Глушац Дражена, за чланове школског одбора из реда локалне самоуправе.
3.
Мандат чланова школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата школског
одбора основне школе «Иса Бајић» у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
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Службени лист општине Кула

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-02-73/2018
14. новембар 2018. године
Кула

14. новембар 2018.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић, с. р.

191.
На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и
образовању Привременог органа општине Кула ("Сл. гласник РС", бр. 81/18), Привремени орган
општине Кула на седници одржаној 14. новембра 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули
1.
Разрешавају се дужности члана школског одбора Средње техничке школе "Михајло Пупин" у
Кули Заковић Љубиша и Мијановић Борис из реда родитеља, због престанка својства по којем су
именовани.
2.
У школски одбор Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули именују се Митић Тамара и
Ковачевић Синиша, за чланове школског одбора из реда родитеља.
3.
Мандат чланова школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата школског
одбора Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-02-58/2018
14. новембар 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић, с. р.

192.
На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"
бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и
образовању Привременог органа општине Кула ("Сл. гласник РС", бр. 81/18), Привремени орган
општине Кула, на седници одржаној 14. новембра 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
основне школе "Петефи бригаде" у Кули
1.
Разрешавају се дужности члана школског одбора основне школе "Петефи бригаде" у Кули
Радосављевић Снежана, из реда родитеља због престанка својства по коме је именована и Тот
Валентина, из реда родитеља, због поднете оставке.
2.
У школски одбор основне школе "Петефи бригаде" у Кули именују се Јовановски Игор и
Миљанић Бојана, за чланове из реда родитеља.
3.
Мандат чланова школског одбора тачке 2. овог решења, траје до истека мандата школског
одбора основне школе "Петефи бригаде" у Кули.

14. новембар 2018.

Службени лист општине Кула
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4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-02-57/2018
14. новембар 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић, с. р.

193.
На основу члана 116 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и
образовању Привременог органа општине Кула ("Сл. гласник РС", бр. 81/18), Привремени орган
општине Кула на седници одржаној 14. новембра 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу
1.
Разрешава се дужности члана школског одбора основне школе «Вељко Влаховић» у
Крушчићу Бркић Слободанка, из реда родитеља, због престанка својства по којем је именована.
2.
У школски одбор основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу именује се Алексин
Данијела, за члана школског одбора из реда родитеља.
3.
Мандат члана школског одбора из тачке 2. овог решења траје до истека мандата школског
одбора основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-02-52/2018
14. новембар 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић, с. р.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

