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
1. фебруар 2017. године
Број 2

Година 52

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

9.
На основу члана 62 став 5, 6 и 7 Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник, РС'', број
62/206, 41/05, 65/08 - др. закон 41/09 и 12/15) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст (Сл.
лист општине Кула'', број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овом одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у јавној
својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде и заштите
животне средине (у даљем тексту: Министарство), а које се налази на територији општине Кула услед
коришћења истог без правног основа.
Ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној својини
општине Кула, које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу без правног основа.
Члан 2.
Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике Србије којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства, које су обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Кула за текућу годину као и са грађевинског земљишта у јавној
својини општине Кула, а за које није закључен уговор о закупу.
Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у јавној својини без правног основа.
Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло до скидања усева од стране
узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у јавној
својини.
Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу - жетву.
Скидање усева ће се обављати на основу Решења о скидању усева, које на предлог Радне групе
за скидање усева, доноси председник општине Кула или лице које он овласти.
Решење из става 2. овог члана се односи на појединачна правна или физичка лица која су без
правног основа користила пољопривредно земљиште у јавној својини.
Скидање усева из става 1 и 2 овог члана извршиће се уз техничку и логистичку подршку:
1. Представника Општинске управе Кула,
2. Представника геодетских организација са лиценцом за рад,
3. Овлашћених лица МУП-а,
4. Пољопривредног инспектора.
Члан 4.
Након доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за текућу годину, Општинско веће општине Кула донеће Решење о формирању радне групе коју ће чинити
представници: Скупштине општине, Општинског већа, Општинске управе и друга стручна лица.
Начин рада и одлучивања Радне групе о скидању усева регулисаће се Решењем о именовању
Радне групе за скидање усева.
Административне послове за потребе Радне групе обављаће Општинска управа Кула.
Члан 5.
Пожњевени - убрани усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, према прописима о
складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће се старати Радна група из члана 3. ове
одлуке.
Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници ускладиштених усева, да
су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта и да су
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измирили све трошкове који су настали у вези са скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а
који су настали као последица узурпације земљишта.
Уколико у року који утврди Радна група нико не пружи доказ да је власник усева и да је измирио
обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у јавној својини, исти ће
бити продати по тржишним условима.
Након прилива средстава од продаје скинутог усева Радна група, писаним путем, одређује да
Одељење за финансије и привреду плати трошкове ангажованих лица на пословима скидања, транспорта
и складиштења усева, геометарским пословима, као и плаћања трошкова ПДВ-а, а да преостала средства
расподели у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту, односно уплати на уплатни рачун
јавног прихода буџета општине Кула.
Члан 6.
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће овлашћено лице из Општинске управе које одреди
начелник Општинске управе Кула.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општина Кула''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-320-14/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

10.
На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 536 став 2
Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11 и 99/11), тачке 6 став 2 Одлуке о покретању
поступка ликвидације Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 39/16) и
члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог биланса
Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији
1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у
ликвидацији, Лењинова 8, МБ: 08662550, ПИБ: 100261628, уписаног у регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре, број БД 100347/2016 од 15.12.2016. године, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
2.
Усвојени почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у
ликвидацији региструје се у складу са Законом о регистрацији.
3.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-1/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

11.
На основу члана 59 став 1 Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014 др. закон) и члана 77 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист општине Кула'' бр.7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
o изменама и допунама Одлуке о Општинској управи
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи (''Сл. лист општине Кула'' бр.16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 32/15 и
34/16), у члану 13 став 1, алинеја шест мења се и гласи: ''Одељење за утврђивање и наплату изворних
прихода општине Кула.

1. фебруар 2017.
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Члан 2.
У члану 16 став 1, алинеја седам мења се и гласи:
''послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки''.

-

-

Члан 3.
После члана 16 додаје се члан 16а који гласи:
''Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула обавља следеће послове:
утврђивања и наплате пореза и других изворних јавних прихода из јавноправног односа који су у
надлежности општине;
води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију
нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на
основу расположиве документације;
води пореско књиговодство за изворне јавне приходе;
врши канцеларијску контролу ради провере тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно
другим прописом података исказаних у пореској пријави, рачуноводственим извештајима и другим
евиденцијама пореског обвезника и теренску контролу ради провере законитости у раду и правилност
испуњавања обавеза од стране пореских обвезника;
врши обезбеђење наплате изворних јавних прихода, редовну и принудну наплату изворних јавних
прихода;
одлучује о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку;
и остале стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина општине, Председник
општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.
Члан 4.
Члан 18а брише се.

Члан 5.
У члану 19в став 1 алинеја пет, после речи ''заштите животне средине'' додаје се запета и речи
''заштите пољопривредног земљишта''.
После алинеје шест додаје се нова алинеја седам, која гласи:
''врши контролни надзор на извршењем послова који су поверени јавним комуналним
предузећима и другим привредним субјектима.''
Досадашња алинеја седам постаје аленеја осам.
Члан 6.
У члану 5 став 1 речи: ''Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи.'' замењују се речима: ''Правилником о организацији и систематизацији радних места
који усваја Општинско веће.''
Став 2 и 3 бришу се.
Члан 7.
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: 01-020-11/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

12.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и члана 22
и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Центра за социјални рад општине Кула за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад општине
Кула за 2017. годину у делу који се финансира из буџета општине Кула, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 9.1.2017. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-5/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

1. фебруар 2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

13.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 10
Одлуке о оснивању Спортског центра Црвенка ("Сл. лист општине Кула" бр. 18/08 и 10/15), и члана 22 и
40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Спортског центра Црвенка за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Спортског центра Црвенка за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седници одржаној 9. јануара 2017. године, као у
предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-7/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

14.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 13
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/14) и члана 22
и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Туристичке организације општине Кула за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације општине
Кула за 2017. годину, који је Управни одбор установе усвојио на седницама одржаним 9. јануара и 12.
јануара 2017. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-8/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

15.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Кули ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11 и 19/14) и члана 22 и
40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Народне библиотеке Кула за 2017. годину

1. фебруар 2017.
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1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке Кула за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седници одржаној 10. јануара 2017. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-11/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

16.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Културног центра у Кули ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 22 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Културног центра Кула за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Културног центра Кула за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седницама одржаним 13. јула 2016. године и 9.
јануара 2017. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-17/2016
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

17.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Дома културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 22 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Дома културе Црвенка за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Дома културе Црвенка за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седници одржаној 18. јануара 2017. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-3/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор М илојичић, с. р.

18.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 22 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Дома културе Сивац за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са финансијским планом Дома културе Сивац за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седницама одржаним 24. новембра 2016. и 11. јануара
2017. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-6/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

19.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94), члана 6
Одлуке о оснивању Дома културе Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и 17/12) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом
Дома културе Руски Крстур за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома културе Руски Крстур са финансијским планом за 2017.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на седницама одржаним 9. јануара и 17. јануара 2017.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-4/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

20.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), члана 40 и 65
став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 7/13), Скупштина општине
Кула на седници, одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције члана Општинског већа општине Кула
1.
БЕРОЊА др ЉИЉАНИ из Куле престаје функција члана Општинског већа општине Кула, на основу
поднете писане оставке.
Именованој функција члана Општинског већа општине Кула престаје даном доношења овог
решења, односно одржавања ове седнице СО Кула.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-3/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

1. фебруар 2017.

Службени лист општине Кула
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21.
На основу члана 32 став 1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07),
члана 40 и 58 став 4 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 7/13) и члана
29 Пословника Скупштине општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" број 8/14),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, тајним гласањем, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Кула
1.
НОВАКОВ ЈОВАН, пољопривредни техничар из Сивца, БИРА СЕ, на предлог Председника општине
Kула, за члана Општинског већа општине Кула, почев од 1. фебруара 2017. године.
2.
Мандат члана Општинског већа општине Кула из тачке 1 овог решења траје до истека мандата
сазива Скупштине општине Кула, изабраног на локалним изборима 24. априла, 30. априла и 5. маја 2016.
године.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-5/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

22.
На основу члана 130 став 3, 132 и 133 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 5 Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача у области примарне здравствене заштите према Дому здравља Кула ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/07 и 20/07) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома здравља Кула
1.
ШЕВИН др ЖАРКО, специјалиста ургентне медицине, из Куле, именује се за директора Дома
здравља Кула, почев од 5. фебруара 2017. године, на период од 4 (четири) године.
2.
Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду, закљученим између Управног одбора
Дома здравља Кула и именованог директора.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-2/2017-1
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

23.
На основу члана 135 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 5 Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача у области
примарне здравствене заштите према Дому здравља Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/07 и 20/07) и
члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Дома здравља Кула
1.
Утврђује се да Шевин др Жарку, специјалисти ургентне медицине из Куле, престаје дужност
директора Дома здравља Кула дана 4. фебруара 2017. године, због истека мандата.
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2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-2/2017-2
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

24.
На основу члана 130 став 2 и 3, 132 и 133 Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр.
107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 5 Одлуке о преузимању права и
обавеза оснивача у области примарне здравствене заштите према Дому здравља Кула ("Сл. лист општине
Кула" бр. 7/07 и 20/07) и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број
7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 1. фебруара 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању заменика директора Дома здравља Кула
1.
БЕРОЊА др ЉИЉАНА, специјалиста педијатрије, из Куле, именује се за заменика директора
Дома здравља Кула, почев од 5. фебруара 2017. године, на период од 4 (четири) године.
2.
Права и обавезе заменика директора биће уређена Уговором о раду, закљученим између
Управног одбора Дома здравља Кула и именованог заменика директора.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-2/2017-3
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

25.
На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 1. фебруара 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Економско-трговинске школе у Кули
1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора Економско-трговинске школе у Кули Котлица
Гордана, члан из реда родитеља, због поднете оставке.
2.
У Школски одбор Економско-трговинске школе у Кули именује се Бојић Слађана, за члана
Школског одбора из реда родитеља.
3.
Мандат члана Школског одбора из тачке 2 овог решења траје до истека мандата Школског одбора
Економско-трговинске школе у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-1/2017
1. фебруар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

1. фебруар 2017.

Службени лист општине Кула
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26.
На основу члана 58 став 3 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 70
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
21/2016) и члана 57 и 76 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника Председника општине Кула
1.
ЂУРИЧИЋ ТИХОМИР из Липара, Мире Ратковић бр. 44, поставља се за помоћника председника
општине за област привреде, пољопривреде и инфраструктуре (у даљем тексту: помоћник председника).

−
−
−
−
−

2.
Помоћник председника обавља следеће послове:
успоставља сарадњу са свим привредним и пољопривредним субјектима било правним или
физичким лицима у складу са потребама,
успоставља сарадњу и одржава контакт са вишим органима власти - покрајинским
секретаријатима и републичким министарствима,
покреће иницијативу за доношење програма и израдама стратегија у свим областима, а у
сарадњи са општинским и другим јавним службама чији је оснивач општина,
остварује сарадњу са јавним предузећима и другим субјектима који се баве интраструктурном
мрежом у општини Кула,
ради на привлачењу инвестиција и остварења повољне пословне климе како за домаће тако и
стране инвеститоре.

3.
Помоћник председника поставља се у Кабинету председника општине на одређено време, док
траје дужност председника општине.
Помоћник председника из тачке 1 овог решења остварује права, обавезе и одговорности из рада
и по основу рада у складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе и
одговорности запослених лица у јединицама локалне самоуправе.
Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2 као
постављено лице, у складу са законом.
4.
Помоћник председника општине наставља да обавља послове помоћника председника општине на
које је постављен Решењем председника општине бр. 03-02-67/2016 од 22.06.2016. године.
5.
Овим решењем замењује се Решење о постављењу помоћника председника општине Кула бр. 0302-67/16 од 22.06.2016. године.
6.
Ово решење ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина КУла
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-67/2016-2
4. јануар 2017. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Перица Видекањић, с. р.

27.
На основу члана 58 став 3 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 70
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
21/16) и члана 57 и 76 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13 – пречишћен текст),
Председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника председника општине Кула
1.
Поставља се ОГЊЕН КОВАЧЕВИЋ, за помоћника председника општине за комуналну делатност,
месне заједнице, заштиту животне средине, омладину и спорт (у даљем тексту: помоћник председника
општине).
2.
Помоћник председника општине за комуналну делатност, месне заједнице, заштиту животне
средине, омладину и спорт обавља следеће послове:
− покреће иницијативу за доношење програма развоја за комуналну област,
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предлаже израду пројеката за локални развој за комуналну област,
даје мишљење за унапређење комуналне области,
остварује сарадњу са јавним предузећима и месним заједницама и другим субјектима у областима
комуналне делатности, анализира стање у комуналној области, покреће иницијативе за решавање
питања из комуналне области и заштите животне средине,
обавља послове за спорт,
покреће иницијативе за доношење програма развоја спортских друштава, установа, удружења и
клубова, координира рад спортских друштава, удружења и клубова,
учествује у организацији спортских приредби и манифестација,
предлаже финансијске планове за спортска друштва, установе, удружења и клубове.

3.
Помоћник председника поставља се у Кабинету председника општине на одређено време, док
траје дужност председника општине.
Помоћник председника из тачке 1 овог решења остварује права, обавезе и одговорности из рада
и по основу рада у складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе и
одговорности запослених лица у јединицама локалне самоуправе.
Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2 као
постављено лице, у складу са законом.
4.
Помоћник председника општине наставља да обавља послове помоћника председника општине на
које је постављен Решењем председника општине бр. 03-112-127/2013 од 12.07.2013. године.

5.
Овим решењем замењује се Решење о постављењу помоћника председника општине Кула бр. 03112-127/13 од 12.07.2013. године.
6.
Ово решење ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина КУла
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-112-127/2013-2
4. јануар 2017. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Перица Видекањић, с. р.

28.
На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16),
Одлуке о буџету општине Кула за 2017. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 40/16) и члана 60 и 94 став 2
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 27. јануара 2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Финансијски план месне заједнице
Липар за 2017. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план месне заједнице Липар за 2017. годину, усклађен са
одобреним апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула за 2017. годину, који је Савет месне
заједнице Липар усвојио на седници одржаној 17. јануара 2017. године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула"
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-15/2017
27. јануар 2017. године
К у л а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

1. фебруар 2017.
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29.
По сравњењу са изворним текстом Решења о одређивању накнаде за привремено заузимање јавне
површине ради постављања привремених мањих монтажних објеката и покретних привремених објеката
број: 013-352-2/2017 од 13. јануара 2017 године, утврђено је да се поткрала техничка грешка па се даје
ИСПРАВКА
РЕШЕЊА
о одређивању накнаде за привремено заузимање јавне површине ради постављања привремених
мањих монтажних објеката и покретних привремених објеката
("Сл. лист општине Кула", бр. 1/2017)
1.
У Решењу о одређивању накнаде за привремено заузимање јавне површине ради постављања
привремених мањих монтажних објеката и покретних привремених објеката, број 013-352-2/2017 од 13.
јануара 2017. године, објављеном у "Службеном листу општине Кула" број 1/2017, врши се следећа
исправка, која гласи:
У члану 1 став 1 тачка 5, после речи ''Билборд'', уместо речи ''6.000,00 динара/м2 годишње''
треба да стоје речи ''6.000,00 динара годишње''
2.
Ову Исправку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-352-2/2017-2
1. фебруар 2017. године
К у л а

Исправку даје
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Владимир Павков, с. р.
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