
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-02-16/2017-1 
21.04.2017. године  
К  у  л  а  
 
 
 

На основу члана 76. став 4. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 
30/16-испр.), члана 7. став 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16), члана 57 
став 17. и члана 105 став 3. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13 – 
пречишћен текст), Председник општине, доноси:    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор пројеката у области музичке културне делатности 
 

1. 
ОБРАЗУЈЕ се Комисија за избор пројеката у области музичке културне делатности 

(стваралаштво, продукција, интерпретација) у саставу: 
 

1. Мандић Гордана - члан оркестра ''Дома културе Сивац'', Сивац, С.Милетића 56 
2. Павловић Љубомир - народни гуслар, Кула, Р.Дакића 20 
3. Малацко Владимир - музички сарадник, Р.Крстур, Русинска 5 

 
Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира рад Комисије и 

води седнице.Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 
 

2. 
Задатак комисије из тачке 1. овог решења је да у складу са  чланом 4. Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16) спроведе поступак и размотри 
пристигле пријаве за финансирање пројеката у култури који се финансирају/ суфинансирају 
из буџета општине Кула и предложи Председнику општине избор пројеката који ће се 
финансирати/суфинансирати из буџета општине Кула. 
 

3. 
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Одељења за друштвене делатности. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Видекањић Перица 
 
1. Члановима комисије 
2.  Одељење за друштвене делатности 
3. А р х и в и. 
 
 
 
 



 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-02-16/2017-2 
21.04.2017. године  
К  у  л  а  
 
 
 

На основу члана 76. став 4. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 
30/16-испр.), члана 7. став 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16), члана 57 
став 17. и члана 105 став 3. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13 – 
пречишћен текст), Председник општине, доноси:    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор пројеката у области позоришне уметности 
 

1. 
ОБРАЗУЈЕ се Комисија за избор пројеката у области позоришне уметности 

(стваралаштво, продукција, интерпретација) у саставу: 
 

1. Бертић Каменко - директор ''Културног центра Кула'', Кула, Виноградска 70 
2. Јотановић Драгица - члан драмског ансамбла ''Културног центра Кула'' Кула, М.Тита 19 
3. Ђуричић Драгиша - радник у култури -''Културни центар Црвенка'', Црвенка, Н.Тесле 22 
 

Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира рад Комисије и 
води седнице. Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 

 
2. 

Задатак комисије из тачке 1. овог решења је да у складу са  чланом 4. Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16) спроведе поступак и размотри 
пристигле пријаве за финансирање пројеката у култури који се финансирају/ суфинансирају 
из буџета општине Кула и предложи Председнику општине избор пројеката који ће се 
финансирати/суфинансирати из буџета општине Кула.  
 

3. 
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Одељења за друштвене делатности. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Видекањић Перица 
 
1. Члановима комисије 
2. Одељење за друштвене делатности 
3. А р х и в и. 
 
 
 
 



 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-02-16/2017-3 
21.04.2017. године  
К  у  л  а  
 
 
 

На основу члана 76. став 4. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 
30/16-испр.), члана 7. став 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16), члана 57 
став 17. и члана 105 став 3. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13 – 
пречишћен текст), Председник општине, доноси:    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор пројеката у области уметничке игре - класичан балет, 
народна игра,савремена игра  

 
1. 

ОБРАЗУЈЕ се Комисија за избор пројеката у области уметничке игре - класичан 
балет,народна игра,савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у саставу: 

 
1. Јоаким Рац - кореограф, Руски Крстур, Лењинова 138.  
2. Обрадов Мирјана - стручни сарадник кореографа, Кула, Д. Максимовић 9  
3. Паљенкаш Саша - стручни руководилац фолклора, Руски Крстур, Народног фронта 

46 
 
Комисија на првој седници бира председника комисије, који координира рад Комисије и 

води седнице.Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 
 
 

2. 
Задатак комисије из тачке 1. овог решења је да у складу са  чланом 4. Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16) спроведе поступак и размотри 
пристигле пријаве за финансирање пројеката у култури који се финансирају/ суфинансирају 
из буџета општине Кула и предложи Председнику општине избор пројеката који ће се 
финансирати/суфинансирати из буџета општине Кула. 
 

3. 
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Одељења за друштвене делатности. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Видекањић Перица 
 
1. Члановима комисије 
2. Одељење за друштвене делатности 
3. А р х и в и. 


