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
5. мај 2017. године
Број 9

Година 52

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

46.

На основу члана 92 Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015 и 99/2016), и члана 105 Статута општине Кула – пречишћен текст («Сл. лист општине
Кула» број 7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 5. маја 2017. године донела је
ОДЛУКУ
о ангажовању екстерне ревизије консолидованог
завршног рачуна буџета општине Кула за 2016. годину
1.
Ангажује се екстерна ревизија консолидованог завршног рачуна буџета општине Кула за
2016. годину од стране лица која испуњавају услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уз
претходно прибављену сагласност Државне ревизорске институције.
Избор екстерне ревизије извршиће се у складу са законом.
2.
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: 01-400-25/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

47.

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана
536 став 5 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11 и 99/11) и члана 40
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог извештаја
Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији
1.
УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула
- у ликвидацији, Лењинова 8, уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за привредне
регистре, број БД 100347/2016 од 15.12.2016. године, МБ 08662550, ПИБ 100261628, који је
саставио ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и
ревизија.
2.
Усвојени Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула
региструје се у складу са Законом о регистрацији.
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3.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-7/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

48.
На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и члана
40 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању финансијског извештаја
ЈП „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији
1.
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у
ликвидацији са стањем на дан 31.12.2016. године, који је саставио ликвидациони управник
Јавног предузећа „Завод за изградњу“ Кула - у ликвидацији 24.02.2017. године.
2.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-400-24/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

49.

На основу члана 6, 11 и 31 Закона о начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/15), тачке 7 и 8 Одлуке Владе РС о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Сл. гласник РС" бр. 101/15) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време
у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2015. годину
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе - општине Кула за 2015. годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/16 и 34/16) члан 2
мења се на начин да гласи:
„Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне
самоуправе - општине Кула је:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Општинска управа Кула
ЈКП "Комуналац" Кула
ЈКП "Радник" Сивац
ЈКП "Водовод" Црвенка
ЈКП "Руском" Руски Крстур
ПУ "Бамби" Кула
Туристичка организација Кула

116
76
30
33
18
120
3

5. мај 2017.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Спортски центар "Црвенка“ Црвенка
5
Народна библиотека Кула
13
Културни центар Кула
5
Дом културе Црвенка
4
Дом културе Сивац
5
Дом културе Руски Крстур
5
Месна заједница "Горњи град" Кула
3
Месна заједница "Доњи град" Кула
1
Месна заједница Црвенка
2
Месна заједница Сивац
3
Месна заједница Руски Крстур
2
Месна заједница Крушчић
1
Месна заједница Липар
3
Месна заједница Нова Црвенка
1
Општинско правобранилаштво
1
Центар за социјални рад
2
У к у п н о:
452

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-59/2015-4
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

50.

На основу члана 27 став 10 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и
105/14), члана 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 24/12, 48/15 и 99/15), члана 16 Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула"
бр. 21/15), члана 40 став 1 тачка 22 и члана 105 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13) Скупштина општине на седници одржаној дана 5. маја 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење непокретности
из јавне својине општине Кула
1.
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине Кула, у поступку
јавног надметања.
2.
Предмет отуђења су следеће непокретности:
1. Једнособан стан, број посебног дела 11, површине 23 м2, који се налази на трећем
спрату стамбено-пословне зграде у Црвенки, Моше Пијаде број 47/А, број улаза Ц, на
катастарској парцели број 3102/3, земљиште под зградом-објектом површине 4 а 22 м2, лист
непокретности број 5052 к.о. Црвенка.
Почетна цена: 4.976,90 евра.
2. Двособан стан, број посебног дела 2, површине 55 м2, који се налази на првом
спрату стамбене зграде за колективно становање у Крушчићу, Владимира Назора бр. 34, на
катастарској парцели број 578/2-земљиште под зградом-објектом површине 1 а 43 м2, лист
непокретности број 1429 к.о. Крушчић.
Почетна цена: 7.156,86 евра.
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3. Породична стамбена зграда број 1 у Руском Крстуру, ул. Маршала Тита бр. 94,
изграђена на катастарској парцели број 1788, и земљиште под зградом - објектом површине 1 а
96 м2, земљиште уз зграду - објекат површине 3 а 09 м2, укупне површине 5 а 05 м2, лист
непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур.
Почетна цена:14.176,79 евра.
4. Гарсоњера, број посебног дела 12, површине 20 м2, који се налази на четвртом
спрату стамбене зграде за колективно становање, број зграде 1, на кат. парцели број 2801/1,
у Кули, Светозара Марковића број 7, земљиште под зградом - објектом површине 189 м2, лист
непокретности број 9522 к.о. Кула
Почетна цена:4.794,00 евра.
5. Пословни простор - шест просторија за коју није утврђена делатност, површине 80
м2, број посебног дела 2, који се налази у приземљу стамбено пословне зграде у Кули,
Маршала Тита 95, број зграде 1, изграђене на катастарској парцели број 2851/4 к.о. Кула,
земљиште под зградом - објектом површине 271 м2, земљиште уз зграду - објекат површине
345 м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула.
Почетна цена:32.568,00 евра.
6. Пословни простор - осам просторија за коју није утврђена делатност површине 108
м2, број посебног дела 1, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде у Кули,
Јосипа Крамера 8, број зграде 1,
земљиште под зградом - објектом површине 373 м2,
земљиште под зградом - објектом површине 20 м2,
кат, парцела број 2801/6, лист
непокретности број 860 к.о. Кула
Почетна цена: 43.865,22 евра.
7.
Пословни простор - једна просторија угоститељства, површине 18 м2, број
посебног дела 2, који се налази у приземљу зграде угоститељства у Кули, Ђуре Стругара,
број зграде 1, кат. парцела број 4227, земљиште под зградом - објектом површине 99 м2,
лист непокретности број 860 к.о. Кула;
Почетна цена: 11.696,80 евра
8. Пословни простор - две просторије угоститељства, површине 57 м2, број посебног
дела 1, који се налази у приземљу зграде угоститељства у Кули, Ђуре Стругара, број зграде
1,
кат. парцела број 4227, земљиште под зградом - објектом површине 99 м2, лист
непокретности број 860 к.о. Кула.
Почетна цена: 41.155,50 евра.
9. Пословни простор - две просторије за који није утврђена делатност површине 43
м2, број посебног дела 1, који се налази у приземљу зграде занатства и личних услуга у
Кули, Јосипа Крамера 20/А, број зграде 1, кат. парцела број 2792/2 к.о. Кула, земљиште под
зградом - објектом површине 87 м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула.
Почетна цена: 27.978,65 eвра
10. Пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност површине 28
м2, број посебног дела 2, који се налази у приземљу зграде занатства и личних услуга у
Кули, Јосипа Крамера 20/А, број зграде 1, кат. парцела број 2792/2 к.о. Кула, земљиште под
зградом - објектом површине 87 м2, лист непокретности број 860 к.о. Кула;
Почетна цена: 18.218,65 евра
11. Породична стамбена зграда број 1 у Црвенки, Бранка Радичевића 41, кат. парцела
број 2183/1, земљиште под зградом - објектом површине 109 м2, земљиште под зградом објектом површине 14 м2, земљиште уз зграду - објекат површине 500 м2 и њива 1 класе
површине 147 м2, лист непокретности број 5052 к.о. Црвенка.
Почетна цена: 9.654,94 евра
3.
Почетне цене по којој се непокретности отуђују из јавне својине утврђене су у висини
тржишне вредности предметних непокретности на основу процена Пореске управе филијала
Кула, изражене у еврима, с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
4.
Поступак отуђења непокретности из тачке 2 ове Одлуке спровешће Комисија у саставу:
1. Калезић Пиндовић Добрила, председник комисије,
Дамјановић Васовић Радмила, заменик председника,
2. Maрјановић Ирена, члан комисије,
Томишић Браниславка, заменик члана комисије,
3. Илић Војкан, члан комисије,
Ђорђевић Сузана, заменик члана.

5. мај 2017.
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Комисија ће спровести поступак отуђења непокретности у складу са одредбама Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда понуда
("Сл. гласник РС", бр. 24/12, 48/15 и 99/15) и Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 21/15).
5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-36/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

51.

На основу члана 34 Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/16) и члана
40 и 47а Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ број 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године донела је
ОДЛУКУ
о образовању и именовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора
1.
Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Кула (у даљем тексту: Комисија).
2.
Комисија има пет чланова, од којих је један председник.
Именују се у Комисију:
1. Бероња Чедомир, дипл. правник, за председника
2. Спасић Маја, дипл. правник, за члана
3. Илин Игор, дипл. економиста, за члана
4. Влаховић Ненад, дипл. инж. инд. менаџмента, за члана
5. Пикула Миладин, дипл. инж. грађевинарства за члана.

-

-

-

-

3.
Задатак Комисије је да:
спроводи јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кула,
на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса и огласа о јавном конкурсу за избор
директора,
доставља Оглас о јавном конкурсу ради објављивања у „Сл. гласнику Републике Србије” у
року који не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа, у „Сл. листу општине Кула“, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као
и на интернет страници општине Кула,
одбацује закључком неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази,
прегледа пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак,
у изборном поступку оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина утврђује
резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа,
доставља кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак писано обавештење о
томе када отпочиње изборни поступак, односно кад почиње наредни део изборног поступка
уколико се изборни поступак спроводи у више делова,
саставља ранг листу кандидата са највише три кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила прописана за избор директора јавног предузећа и доставља, са записником
о спроведеном изборном поступку Општинском већу, које припрема предлог акта о
именовању првог кандидата са ранг листе, са образложењем,
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омогући кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, увид у
конкурсну документацију у року од два дана од дана пријема захтева, у присуству члана
Комисије, и
ако утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове
за именовање спроведе нови јавни конкурс у складу са законом.

4.
Комисија ради у седницама. О раду на седници води се записник. Комисија пуноважно
одлучује када седници присуствује више од половине чланова.
5.
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за учешће у раду Комисије у
складу са одредбама Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима општине Кула и
њиховим радним телима ("Сл. лист општине Кула" бр. 19/14 и 23/15).
6.
Организационе и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља
надлежна организациона јединица Општинске управе.
7.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о образовању Комисије за именовања
Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 9/2013).
8.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-24/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

52.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 23 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о раду
Народне библиотеке Кула за 2016. годину
1.
Прихвата се Извештај о раду Народне библиотеке Кула за 2016. годину, који је
Управни одбор Народне библиотеке усвојио на седници одржаној 24.02.2017. године, као у
тексту.
2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-12/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

53.
На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 23 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о раду
Дома културе Руски Крстур за 2016. годину
1.
Прихвата се Извештај о раду Дома културе Руски Крстур за 2016. годину, који је
Управни одбор Дома културе усвојио на седници одржаној 6. априла 2017. године, као у
тексту.
2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-13/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

54.

На основу члана 69 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 71
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула са
законом о јавним предузећима – пречишћен текст ("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 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула усвојио на седници одржаној
01.02.2017. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-4/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

55.

На основу члана 69 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 71
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка са
законом о јавним предузећима – пречишћен текст ("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 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка усвојио на седници одржаној
1.02.2017. године.
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2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-3/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

56.
На основу члана 69 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 71
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац са законом
о јавним предузећима – пречишћен текст ("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 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац усвојио на седници одржаној
31.01.2017. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-9/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

57.
На основу члана 69 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16), члана 71
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур са
законом о јавним предузећима – пречишћен текст ("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 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур, који
је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур усвојио на седници
одржаној 30.01.2017. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-10/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.
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58.
На основу члана 32 став 1 тачка 19 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број
129/07) и члана 40 став 1 тачка 18 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула" број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу имена општине Кула
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на употребу имена општине Кула у називу привредног друштва - у
оснивању и то тако што ће се исти звати: „Istra Kula armatura“ d.o.o. Kula.
2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-18/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

59.

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом
Дома здравља Кула за 2017. годину
1.
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом Дома здравља Кула за
2017. годину у делу који се финансира из буџета општине Кула, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 27.01.2017. године, као у предлогу.
2.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-14/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

60.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 34 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 17 Закона
о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС" бр. 52/11), члана 14 Одлуке о
оснивању Народне библиотеке Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 15/11) и члана 40 став 1
тачка 9 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, број 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Народне библиотеке Кула
1.
ТАТАЛОВИЋ СНЕЖАНА, дипломирани компаративист и дипломирани библиотекар из
Црвенке, именује се за директора Народне библиотеке Кула почев од 05.05.2017. године, на
период од 4 (четири) године.
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2.
Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду закљученим између Управног
одбора Народне библиотеке Кула и именованог директора.
3.
Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-8/2017-3
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

61.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/07), члана 34, 38 и 39 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 6
став 1 алинеја 7 Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и
члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула на седници одржаној 05. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Дома културе Сивац
1.
ЈАЊУШ ГОРАНУ, машинском техничару за компјутерско конструисање из Сивца,
престаје дужност директора Дома културе Сивац са 5.05.2017. године, разрешењем пре истека
мандата.
2.
Ово решење објавиће се у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-21/2017-3
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

62.

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/07), члана 37 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09), члана 15 Одлуке о оснивању
Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Дома културе Сивац
1.
Медојевић Миљана, из Сивца, именује се за вршиоца дужности директора Дома културе
Сивац, почев од 6.05.2017. године, на период до 6 (шест) месеци.
2.
Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду
закљученим између Управног одбора Дома културе Сивац и именованог вршиоца дужности
директора.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".

5. мај 2017.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-21/2017-4
5. мај 2017. године
Кула
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63.
На основу члана 54 и члана 55 став 3 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16-Одлука УС) и члана 40 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 5. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње стручне школе у Црвенки
1.
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки
Граховац Вања, Барзут Слободан и Сич Михајло из реда представника социјалних партнера, пре
истека мандата.
2.
У Школски одбор Средње стручне школе у Црвенки именују се Дамјановић Душко, Пена
Драженко и Гостовић Синиша, за чланове Школског одбора из реда представника социјалних
партнера.
3.
Мандат чланова Школског одбора из тачке 2 овог решења траје до истека мандата
Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-22/2017
5. мај 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

64.

На основу члана 38 и 42 Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС" бр. 45/13) а у
вези са чланом 15 Закона о јавном здрављу (″Сл. гласник РС″ бр. 15/16), члана 60 став 1 тачка
14 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 28. априла 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за здравље општине Кула
1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље општине Кула, као посебно радно тело Општинског већа
општине Кула.
2.
Савет за здравље општине Кула се образује у следећем саставу:
1. Бероња др Љиљана, специјалиста педијатрије, представник локалне самоуправе,
председник
2. Кираљ Валерија, представник локалне здравствене установе, члан
3. Зечевић Драган, представник удружења грађана - корисника услуга, члан
4. Тинда Дудаш Сеги, представник приватне здравствене праксе, члан
5. Кадовић Негослава, представник Репуб. фонда за здравствено осигурање - филијала
Кула, члан
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6. Врањеш др Јадранка, доктор медицине-специјалиста социјалне медицине, представник
Завода за јавно здравље Сомбор, члан.
3.
Задаци Савета су:
1. Да прати и координира рад установа примарне здравствене заштите чији је оснивач
општина Кула;
2. Да спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
−
разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених
и прикупљених доказа и утврђених чињеница,
−
о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке,
−
разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на
територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената,
−
подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Општинском већу општине Кула, министарству надлежном за послове
здравља, покрајинском органу управе надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и заштитнику
грађана;
3. Прати здравствeно стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља општине;
4. Унапређује односе са републичким и регионалним инсититуцијама у области здравства,
установама и организацијама;
5. Обавља међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и
усмеравање спровођења активности у области деловања јавног здравља на локалном
нивоу, заједничком активношћу са органом аутономне покрајине, општине, носиоцима
активности и другим учесницима у систему јавног здравља;
6. Прати извештаје института и Завода за јавно здравље о анализи здравственог стања
становништва на територији општине ако општина за то наменски определи средства у
оквиру посебних програма из области јавног здравља предвиђених законом, предлаже
мере за њихово унапређење, укључујући мере за развој интегрисаних услуга у
општини;
7. Доноси предлог плана јавног здравља на локалном нивоу, који усваја скупштина
јединице локалне самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из
области јавног здравља;
8. Иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођења мера за
очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних
незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији општине кроз посебне
програме из области јавног здравља;
9. Даје мишљења на извештај о остваривању посебног програма у области јавног
здравља, које доноси општина;
10. Учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним
ситуацијама предвиђених законом;
11. Јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног
здравља;
12. Обавештава јавност о свом раду;
13. Даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља
на својој територији, у складу са законом;
14. Извештава Завод односно институт за јавно здравље о свом раду у областима деловања
јавног здравља;
15. Предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља
становништва.
4.
Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама
Пословника о раду Општинског већа општине Кула и одредбама Пословника о раду Савета за
здравље.
5.
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге: Решење о образовању Савета за
здравље општине Кула бр. 013-02-61/2016 од 13.06.2016. године и Решење о разрешењу и
именовању председника Савета за здравље општине Кула број: 013-02-61/2016-2 од 30.06.
2016. године.
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6.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-61/2017
28. април 2017. године
К у л а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

65.
Општинско веће општине Кула, сходно одредби члана 3 Закона о пољопривредном
земљишту („Сл. гласник РС“ бр.62/06, 41/09 и 112/15 ) и члана 88 став 3 Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 121/12, 132/14 и 145/14) а на основу члана 60 Статута
општине Кула („Сл. лист општине Кула“ бр. 7/13 – пречишћен текст), на седници одржаној 28.
априла 2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1.
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско
земљиште, односно земљиште којем је планским документом промењена намена
у
грађевинско до привођења земљишта намени, а на којем је уписано право јавне својине
општине Кула, може се користити за пољопривредну производњу и не може се користити у
друге сврхе.
Земљиште из претходног става даје се у закуп на одређено време до 31. октобра 2017. године.
Наведено земљиште даје се у закуп путем јавног оглашавања, односно путем јавног
надметања.
Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп грађевинског земљишта у пољопривредне
сврхе путем јавног надметања доноси Председник општине Кула.
Председник општине Кула именује Комисију за спровођење предметног поступка.
Комисија спроводи припремне радње као и поступак у целости закључно са сачињавањем
уговора о закупу за излицитиране парцеле.
Уговоре са корисницима предметних парцела закључује председник општине.
2.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула које се не може отуђити по одредбама
Закона о планирању и изградњи (баште ) може се дати на коришћење, на одређено време ради
одржавања и коришћења тог земљишта, власницима земљишта иза чијих парцела се налазе
баште, односно другим заинтересованим лицима.
Уговоре о коришћењу земљишта из претходног става, без накнаде, припрема Оделење за
инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент и доставља Председнику
општине.
Уговори се могу једнострано раскинути од стране закуподавца и пре истека рока на који је
сачињен у случају привођења намени предметног грађевинског земљишта.
Овим закључком се омогућује расписивање нових јавних огласа за случајеве проналажења и
других грађевинских парцела које се могу давати у закуп у пољопривредне сврхе (на одређено
време).
3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Кула“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-463-34/2017
28. април 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.
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