
            
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА

   

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

 
  Број  

 
131. 

На основу члана 12 став 1 Одлуке о 
општине Кула'', бр. 18/20) и члана 39 Статута општине 
општине Кула, на седници одржаној 03. новембра
 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КУЛА

Поводом обележавања Дана општине Кула
Кула у 2020. години, у знак јавног и посебног друштвеног признања за доказане заслуге током епидемије 
корона вируса и успешног функционисања општине Кула у време ванредног 
 

1. AD „CRVENKA“ Fabrika šećera Crvenka
2. DOO „JAFFA“ Fabrika biskvita Crvenka
3. DOO „SIGMA“ Кula, 
4. RODIĆ MB EUROTRADE DOO Kula,
5. Дому здравља Кула, 
6. МУП Републике Србије, ПУ Сомбор,  Полицијској станици Кула
7. Удружењу за помоћ МНРО „Плава птица“ 

 

Годишња награда општине Кула
 

Годишња награда општине Кула
се одржати 16. новембра поводом Дана општине 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број: 01-020-26/2020   
03. новембар 2020. године 
К у л а 
 
132. 

На основу члана 38 став 2 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14
закон и 47/18) и члана 39 став 1 тачка 11 Статута о
предлог Општинског већа општине Кула, Скупштина општине Кула
године, донела је 
 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНУКРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

 

 Расписује се јавни конкурс за 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА 

К у л а 
 

3. новембар 2020. године 

Број  25                         Година  55 

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

Одлуке о јавним признањима и наградама општине Кула
члана 39 Статута општине Кула (''Сл. лист општине Кула'', бр. 13

3. новембра 2020. године, донела је  

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

општине Кула, 16. новембра, додељује се Годишња награда 
, у знак јавног и посебног друштвеног признања за доказане заслуге током епидемије 

корона вируса и успешног функционисања општине Кула у време ванредног стања и то: 

Crvenka,  
JAFFA“ Fabrika biskvita Crvenka,  

RODIĆ MB EUROTRADE DOO Kula, 

МУП Републике Србије, ПУ Сомбор,  Полицијској станици Кула и 
Удружењу за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула са волонтерима. 

Члан 2. 
општине Кула се додељује у виду повеље. 

Члан 3. 
општине Кула ће се уручити на свечаној седници Скупштине општине 

поводом Дана општине Кула. 

Члан 4. 
длуку објавити у „Службеном листу општине Кула“. 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
    Бобан Дамјановић, с. р.  

став 2 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19
32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16
закон и 47/18) и члана 39 став 1 тачка 11 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), на 
предлог Општинског већа општине Кула, Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 20

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНУКРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" КУЛА 

1. 
Расписује се јавни конкурс за избор директора ЈКП "Комуналац" Кула.  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 

333.  Годишња  претплата  2.500,00 

и наградама општине Кула (''Сл. лист 
13/19), Скупштина 

Годишња награда општине 
, у знак јавног и посебног друштвеног признања за доказане заслуге током епидемије 

на свечаној седници Скупштине општине Кула, која ће 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

15/16 и 88/19), члана 
др. закон, 101/16-др. 

пштине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), на 
3. новембра 2020. 
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Овом одлуком утврђује се начин спровођења јавног конкурса за избор директора јавног комуналног 
предузећа из става 1 овог члана. 

 
2. 

 На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. 

 
3. 

 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у Огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом 
ове одлуке. 
 Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности. 
 

4. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за избор директора јавног комуналног предузећа, прописани 
су Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19) и Статутом јавног комуналног 
предузећа. 
 

5. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора објављује се у "Службеном гласнику РС", "Службеном 
листу општине Кула", у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и на 
интернет страници општине Кула. 

Рок за објављивање огласа из става 1 овог члана у "Службеном гласнику РС" не може бити дужи од 
осам дана од дана доношења ове Одлуке. 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 
"Службеном гласнику РС".       

 
6. 

 Јавни конкурс за избор директора јавног комуналног предузећа из тачке 1 ове одлуке спроводи 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кула коју је 
именовала Скупштина општине Кула (у даљем тексту: Комисија). 

 
7. 

 По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, односно најстарији члан 
Комисије заказује седницу Комисије на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и 
поднети докази.  

На седници Комисија обавезно проверава: 
 да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом у јавном конкурсу, 
 да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о 

пријави на предметни конкурс и 
 да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 

 
8. 

 У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних у тачци 7. 
ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну. 
 Против закључка из става 1 ове тачке, није допуштена посебна жалба. 

 
9. 

 Након извршене провере  из тачке 7 ове одлуке, Комисија, саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за избор и међу њима спроводи изборни поступак - усменом провером. 

Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају 
интерес везан за спровођење конкурса.   
 У изборном поступку из става 1 ове тачке, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата, утврђује резултат кандидата према мерилима за избор директора јавног 
предузећа,  ради састављања ранг листе кандидата. 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе кад 
отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка. 
 

10.  
У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и 

вештине кандидата оценом приложене документације и усменом провером. 
 Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну 
примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са законом. 

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је делатност за 
чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно 
предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа, прописа којима се 
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 
управљања, као и општих прописа о раду. 
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Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским 
односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

 
11.  

 Стручна оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке и усмено у разговору са 
кандидатом. 
 Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем и 
стручна оспособљеност стечена радним искуством. 
  У разговору са кандидатом комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу његових 
одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно управљање и 
унапређење рада и развоја јавног предузећа.  

За усмену проверу, Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. 
 Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна додатна објашњења. 
 Приликом усмене провере, сваки члан Комисије оценом од 1 до 3 оцењује сваког кандидата 
понаособ. 
 Након завршене провере, Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, 
израчунавањем његове просечне оцене. 
 

12. 
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу просечне оцене коју је освојио сваки 

кандидат, саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила 
за избор директора јавног предузећа. 
 Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу 
следећа мерила: 

1) Дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и пуни 
месеци радног искуства); 

2) Дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему се 
рачунају године и пуни месеци радног искуства); 

3) Виши степен високог образовања. 
У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2 овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег комисија у поновном разговору утврди да најбоље испуњава 
захтеве за обављање послова директора јавног предузећа. 
 

13. 
 Ранг листу из тачке 12 став 1 ове Одлуке и записник о спроведеном изборном поступку Комисија 
доставља Општинском већу општине Кула. 

 
14. 

 Општинско веће општине Кула на основу ранг листе за избор и записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђује предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га Скупштини 
општине Кула на усвајање. 

 
15. 

 Скупштина општине Кула, након разматрања достављене ранг листе и предлога акта, одлучује о 
именовању директора, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са ранг листе. 
 Решење о именовању директора коначно је. 

 
16. 

 Решење о именовању директора јавног предузећа са образложењем објављује се у "Службеном 
гласнику РС", "Службеном листу општине Кула" и на интернет страници општине Кула. 
 Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и свим кандидатима који су учествовали у 
поступку јавног конкурса у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак. 

 
17. 

 Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року од 
два дана од дана пријема захтева омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана Комисије. 

 
18. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у "Службеном гласнику РС". 
 Рок из става 1 ове тачке из нарочито оправданих случајева, може се продужити за још осам дана. 
 Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

19. 
 Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним у тачки 18 ове одлуке, именује се 
следећи кандидат са ранг листе. 
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 Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из  тачке  18 ове одлуке, спроводи 
се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова 
из тачке 18  ове одлуке. 

Ако после спроведеног јавног конкурса Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у 
изборном поступку не испуњава услове за именовање спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку 
прописаним законом. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је 
Комисија утврдила да ни један кандидат не испуњава услове за именовање. 

 
20. 

 Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору јавног комуналног предузећа. 
 

21. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНE      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-111-8/2020       Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. годинe 
К у л а  
 
133. 

На основу члана 68 и члана 100 став 1 тачка 2 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон,  и 9/2020), члана 48 
тачка 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула", 
бр. 20/2019), члана  39 став 1 тачка 18 и члана 112 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 
13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године,  донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ГЛОБАРЕВИЋ НЕВЕНКИ ИЗ КУЛЕ 

 
1. 

Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште  у Кули, уписано у лист 
непокретности број 9049 к.о. Кула, катастарска парцела број 5856/4  по култури  остало вештачки створено 
неплодно земљиште, површине 17 м2, за цену од 10.200,00 динара (словима: десет хиљада две стотине 
динара) у својину Глобаревић Невенки из Куле,  Иве Лоле Рибара 135, ЈМБГ 0204944815036, непосредном 
погодбом, у поступку исправке граница суседних катастарских парцела. 
 

2. 
 Глобаревић Невенка којој  се грађевинско земљиште отуђује и председник општине у име Општине 
Кула, закључиће уговор о отуђењу грађевинског земљишта којим ће регулисати међусобна права и обавезе у 
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке,  сходно члану 99 став 14 Закона о планирању и изградњи и 
члану 53 Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта. 
 

3. 
Глобаревић Невенка којој  се грађевинско земљиште отуђује, обавезна је да за купљено 

грађевинско земљиште утврђени износ из тачке 1 овог решења  од  10.200,00 динара уплати на  рачун бр. 
840-841151843-84  модел 97 позив на број 26-218 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, у 
року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу. 
 

4. 
          Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула,закључује се по  претходно 
прибављеном мишљењу  Општинског правобранилаштва Кула. 
 

5. 
     Ову одлуку објавити у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-139/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а 
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134. 

На основу члана 99 став 1, 2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), члана 44 Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени лист општине Кула“, број 
20/2019),  члана  39 став 1 тачка 13 и члана 112 Статута Општине Кула ("Службени лист општине Кула", бр. 
13/2019), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године,  донела је 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
БЕНАРИК (Золтан) ГОРАНУ из Куле, ул. 27. јула бр. 24 

 
1. 

Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско замљиште у Кули, ул. 27. јула бр. 24, 
катастарска парцела број 1152/97 к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 84м2, земљиште под 
зградом-објектом површине 62 м2, земљиште под зградом-објектом површине 12 м2, земљиште под 
зградом-објектом површине 2 м2, и земљиште уз зграду-објекат површине 3 ара 70 м2, све укупне површине 
5 ари 70 м2, уписана у лист непокретности број 871 к.о. Кула, Бенарик (Золтан) Горану, ЈМБГ 0503980810099, 
из Куле, ул. 27. јула бр. 24, као најповољнијем учеснику јавног надметања. 

 
2. 

Непокретност из тачке 1 ове Одлуке отуђује се  Бенарик (Золтан) Горану,  из Куле, ул. 27. јула бр. 
24, за износ од 132.500,00 динара (словима: сто тридесет две хиљаде пет стотина динара). 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и обавезе купца,  
уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула, 
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Ову одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-140/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а 
 
135. 

На основу члана 29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 21 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), члана 24 став 2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019),  члана 39 став 1 тачка 28 и 
члана 112 став 2 Статута општине Кула ("Службени  лист општине Кула", бр. 13/2019), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године,  донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 

ЏУЏАР (Меланија) МАРИНИ из Руског Крстура, М. Тита бр. 92 
 

1. 
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кула породична стамбена зграда у Руском Крстуру, ул. 

Маршала Тита бр. 94, површине 196 м2, број зграде 1, која је изграђена на катастарској парцели број 1788 
к.о. Руски Крстур, земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 96 м2, и земљиште уз зграду-објекат 
површине 3 ара 09 м2, укупне површине 5 ари 05 м2, уписане у лист непокретности број 5044 к.о. Руски 
Крстур и то ЏУЏАР (Меланија) МАРИНИ из Руског Крстура, М. Тита бр. 92, ЈМБГ 1002988835028 као 
најповољнијем учеснику  јавног надметања. 
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2. 
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује се  ЏУЏАР (Меланија) МАРИНИ из Руског Крстура, М. 

Тита бр. 92,  за износ од 6.665,17 евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и обавезе купца,  
уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, који у име општине Кула, 
закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 
 

5. 
             Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-141/2020      Бобан Дамјановић, с. р. 
03. новембар 2020. године 
К у л а 
 
136. 

На основу члана 29 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2 и 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018),  члана 19 Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019), члана 39 став 1 тачка 28 и 
члана 112 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019) Скупштина општине, на седници 
одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
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, за следеће непокретности: 
 
1.  Непокретност која се налази у Кули, ул. Лењинова број 7, (зграда Софке) на катастарској парцели број 
2813 к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 4 ара 97 м2, земљиште под зградом-објектом 
површине 64 м2, земљиште уз зграду-објекат површине 2 ара 17 м2, укупне површине 7 ари 78 м2,  која је 
уписана у лист непокретности број 9526 к.о. Кула и то: 
 
- Пословни простор - Осам просторија за које није утврђена делатност,  број посебног дела 4, у приземљу, 
површине 2 ара 31 м2,  који се налази у стамбено-пословној згради у Кули, Лењинова број 7,  број зграде 1,  
и заједнички удео на згради  
 
- Зграда број 2 – гаража, укупне површине 64 м2 која се састоји од: 
Једног гаражног места, број посебног дела 1, у приземљу, површине 11 м2,  
Једног гаражног места, број посебног дела 2, у приземљу, површине 14 м2,  
Једног гаражног места, број посебног дела 3, у приземљу, површине 12 м2,  
Једног гаражног места, број посебног дела 4, у приземљу, површине 11 м2,  
 
- Земљиште уз зграду-објекат од 217/778 дела  (у природи  постојеће двориште у површини од 2ара 17м2) 
Почетна цена: 79.314,26 евра 
 
2. Непокретност која се налази у Кули, ул. Лењинова број 10,  на катастарској парцели број 2848 к.о. Кула, 
земљиште под зградом-објектом површине 1 ар 20 м2,  земљиште уз зграду-објекат површине 1 ар 16 м2, 
укупне површине 2 ара 36 м2, која је уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула и то: 
Зграда политичких организација, број зграде 1, у површини од 1 ар 29 м2. 
Продаје се само зграда, без земљишта испод објекта и без земљишта уз зграду-објекат. 
Почетна цена: 35.350,90 евра 
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3. Непокретност која се налази у Кули, ул. Маршала Тита на катастарској парцели број 2987 к.о. Кула, 
укупне површине 12 ари 3 м2,  која је уписана у лист непокретности број 9756 к.о. Кула, и то: 
Помоћна зграда – магацински простор за готове  прехрамбене производе, површине 91 м2,  број зграде 2, 
као и право коришћења у заједничком уделу на земљишту. 
Почетна цена: 11.296,00 евра. 
 
4.  Породична стамбена зграда у Кули, ул. Новака Пејчића бр. 46, број зграде 1, површине 120 м2, која је 
изграђена на катастарској парцели број 5275 к.о. Кула, и земљиште под зградом-објектом површине 1ар 20 
м2, земљиште уз зграду-објекат 5 ари 00 м2 и њива 1 класе површине 3 ара 72 м2, укупне површине 9 ари 92 
м2, уписана у лист непокретности број 2440 к.о. Кула, и то сусвојински удео од 2/4. 
Почетна цена: 3.155,22 евра. 
 

2. 
 Почетне цене по којој се непокретности отуђују из јавне својине утврђене су у висини тржишне  
вредности предметних непокретности на основу процена Пореске управе Одсек контроле издвојених 
активности 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.  
 

3. 
Поступак отуђења непокретности из тачке 1 ове Одлуке спровешће Комисија у саставу: 
1. Maрјановић Ирена,  председник комисије 
    Дамјановић Васовић Радмила, заменик председника 
2. Калезић Пиндовић Добрила, члан комисије 
    Томишић Браниславка,  заменик члана комисије 
3. Илић Војкан, члан комисије 
    Павловић Дубравка, заменик члана 
 
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, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као  и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018) и  Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 20/2019). 
 

4. 
Ову одлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула" .  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-138/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а  
 
137. 

На основу члана 4 и 13 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС", број 88/11,  
Одлука УС РС – 46/14, 104/16 и 95/18), члана 20 став 1 тачка 2 и члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 1 
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/18, 
66/18 и 51/19), члана 39 став 1 тачкe 6 и 17 и члана 112 став 2 Статута општине Кула („Сл. лист општине 
Кула“, бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о обављању комуналних делатности („Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019), члан 5 мења 
се тако да гласи:  

„Вршиоци комуналних делатности су дужни да за обављање комуналне делатности: управљање 
гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног 
осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне 
намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге и делатност зоохигијене, ускладе своје 
пословање и општа акта у погледу техничких капацитета, опреме и стручне оспособљености кадрова и 
запосленог особља (које мора бити одговарајуће стручности и профила) са одредбама  Уредбе Владе РС која 
регулише начин и услове отпочињања обављања комуналних делатности и другим законским и 
подзаконским прописима." 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кула“.  
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Република Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-352-98/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К  у  л  а 
 
138. 

На основу члана 26 Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 13 
Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 14 став 1 Закона о 
библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 52/11) и члана 39 и 112 Статута општине Кула 
("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ  
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Народне библиотеке у Кули ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11 и 19/14), у 

члану 2, после става 2 додаје се нови став 3 који гласи: 
 „У саставу Библиотеке ће се формирати музејска збирка која ће се бавити прикупљањем, чувањем и 
презентацијом уметничко-историјских дела значајних за историју општине Кула, у сарадњи са надлежним 
институцијама.“ 

 
Члан 2. 

У члану 4 став 1, после алинеје тринаест додаје се нова алинеја, четрнаест, која гласи: 
  

 „91.02  делатност музеја, галерија и збирки.“ 
 
Досадашња алинеја четрнаест постаје алинеја петнаест. 

 
Члан 3. 

У члану 9 став 5, речи: „посебним актом Библиотеке“, замењују се речима: „актом оснивача“. 
 

Члан 4. 
У члану 11 став 5, речи: „посебним актом Установе“, замењују се речима: „актом оснивача“. 

 
Члан 5. 

У члану 18, после става 2 додаје се нови став 3 који гласи: 
 „Надзор над стручним радом музејске збирке вршиће територијално надлежна музејска установа и 
Музеј Војводине у Новом Саду као матични музеј за АП Војводину.“ 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДСНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-20/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године   
К у л а 
 
139. 

На основу чланова 3, 4, 5 и 13 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94 и 
79/05), члана 110 став 1 Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/16) и чланова 16, 39 и 112 Статута општине 
Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 
2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА «ЦРВЕНКА»  
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Спортског центра "Црвенка" ("Сл. лист општине Кула", бр. 18/08 и 10/15), у 

наслову Одлуке, назив установе: „Спортски центар "Црвенка"“ мења се и гласи: „Спортски центар општине 
Кула“. 
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Члан 2. 
У члану 1 Одлуке, речи: Спортски центар "Црвенка" у Црвенки, замењују се речима: „Спортски 

центар општине Кула“. 
  

Члан 3. 
У члану 2, став 1 и  2 мењају се и гласе:  
 

 „Назив установе је: Спортски центар општине Кула.  
 Скраћени назив Установе је: СЦ општине Кула.“ 

 
Члан 4.  

 Члан 4 мења се и гласи: 
 „Установа послује у складу са прописима о јавним службама, као установа основана у области 
спорта. 
 Установи се поверавају послови управљања, коришћења и одржавања следећих спортских објеката 
и терена који су у јавној својини општине Кула, а налазе се на територији општине Кула:  

1. Стадион у Кули, ул. Светозара Марковића, познат под називом „Милан Средановић“, са пратећим 
објектима;  

2. Стадион у Кули, ул. Кошут Лајоша, са пратећим објектима; 
3. Спортска хала у Црвенки, ул. М. Тита, позната под називом „Чиле Мишковић“; 
4. Стадион у Црвенки,ул. М. Тита 194, са пратећим објектима;   
5. Помоћни стадион у Црвенки, ул. М. Бурсаћ; 
6. Стадион у Сивцу, ул. 1. Војвођанске бригаде, са пратећим објектима; 
7. Спортска хала у Сивцу, ул. 1. Војвођанске бригаде; 
8. Стадион у Крушчићу, потес Игралиште, са пратећим објектима;  
9. Стадион у Руском Крстуру, ул. Народног фронта, са пратећим објектима. 

 
Члан 5. 

У члану 5 ставу 1 алинеја пет, реч: "објектом", замењује се речју: „објектима“. 
 

Члан 6. 
Члан 9 мења се и гласи:  
„На згради за спорт и физичку културу (спортска хала) у Црвенки, изграђеној на кат. парцели бр. 

3067 к. о. Црвенка остаје и даље уписано право коришћења Месне заједнице Црвенка у листу непокретности 
бр. 4732 к. о. Црвенка.“ 

 
Члан 7. 

У члану 11  став 1, алинеја шест се брише, тако да алинеја седам постаје алинеја шест. 
 

Члан 8. 
У члану 12, став 2 се брише, а у ставу 3, који постаје став 2, испред речи „корисницима“ додаје се 

реч „другим“. 
 

Члан 9. 
Члан 15 мења се и гласи:  

 „Управни одбор: 
1. Доноси Статут Установе, 
2. Одлучује о пословању Установе, 
3. Усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун, 
4. Доноси програм рада Установе,  
5. Одлучује о коришћењу средстава Установе у складу са законом, 
6. Утврђује план коришћења садржаја Установе, на предлог директора, 
7. Доноси ценовник пружања услуга на бази економске цене, уз сагласност оснивача, 
8. Врши и друге послове утврђене оснивачким актом и Статутом.“ 

 
Члан 10. 

Члан 22  мења се и гласи:  
„Установа наставља са радом као Спортски центар „Црвенка“ у складу са важећим законским 

прописима до почетка примене ове Одлуке.“ 
 

Члан 11. 
Члан 24 став 3 мења се и гласи: 
„Управни одбор Установе дужан је да распише јавни конкурс за именовање директора Установе у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу Статута Установе.“ 
 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кула", а 
примењује се од 1. јануара 2021. године. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-022-21/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године   
К у л а 
 
140. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Комуналац" Кула за 2019. годину 

 
1. 

Усваја  се Извештај о пословању ЈКП "Комуналац" Кула за 2019. годину, који је Надзорни одбор 
јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 06. октобра 2020. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-13/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
141. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Водовод" Црвенка за 2019. годину 

 
1. 

Усваја  се Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Црвенка за 2019. годину, који је Надзорни одбор 
јавног комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 28. јула 2020. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-10/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
142. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Радник" Сивац за 2019. годину 

 
1. 

Усваја  се Извештај о пословању ЈКП "Радник" Сивац за 2019. годину, који је Надзорни одбор јавног 
комуналног предузећа усвојио на седници одржаној 20. јула 2020. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-11/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
143. 

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 
став 1 тачка 10 Статута општине Кула  ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Руском" Руски Крстур за 2019. годину 

 
1. 

Усваја  се Извештај о пословању ЈКП "Руском" Руски Крстур за 2019. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор јавног комуналног предузећа на седници одржаној 21. јула 2020. године.  
 

2. 
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-12/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
144. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

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

ЈKП "Комуналац" Кула за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП "Комуналац" Кула за 2019. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 22. јула 2020. године, као у 
предлогу. 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-9/2020      Бобан Дамјановић, с. р. 
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
145. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 

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

ЈKП "Водовод" Црвенка за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈKП "Водовод" Црвенка за 2019. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 28. јула 2020. године, као у 
предлогу. 

 



Број 25 - страна 372                   Службени лист општине Кула                         3. новембар 2020. 
 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-10/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
146. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 
 

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

ЈKП "Радник" Сивац за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈKП "Радник" Сивац за 2019. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 20. јула 2020. године, као у 
предлогу. 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-023-11/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
147. 

На основу члана 22 став 1 тачка 9 и члана 58 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  
 
 

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

ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2019. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2019. годину, коју је 

Надзорни одбор јавног комуналног предузећа донео на седници одржаној 21. јула 2020. године, као у 
предлогу. 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-12/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
148. 

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 3. став 4 Правилника о општинском савету родитеља („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/18) и члана 39. Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Локалног савета родитеља 
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1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља општине Кула за школску 2020/2021. годину, који чине 

представници савета родитеља свих установа образовања и васпитања на територији општине Кула, у 
саставу: 
 

1. Представници Основне школе „Иса Бајић“ Кула: 
         - Ачански Адела, члан 
         - Леђенац Бранка, заменик члана 

2. Представници Основне школе „Петефи бригаде“ Кула: 
         - Пап Норберт, члан 
         - Тошић Жаклина, заменик члана 

3. Представници Основне школе "Вук Караџић" Црвенка: 
         - Пантић Драгана, члан 
         - Каварић Нада, заменик члана 

4. Представници Основне школе "20. октобар" Сивац: 
         - Мрдак-Чепић Јелена, члан 
         - Мрдак Дарко, заменик члана 

5. Представници Основне школе "Вељко Влаховић" Крушчић: 
         - Гарић Далиборка, члан 
        - Филиповић Вида, заменик члана 

6. Представници Основне школе "Никола Тесла" Липар: 
         - Бјелић Мирослава, члан 
         - Стокућа Зорица, заменик члана 

7. Представници Основне и средње школе са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур: 
         - Еделински Весна, члан 
         - Крупљанин Љиљана, заменик члана 

8. Представници Економско-трговинске школе Кула: 
         - Циврић Дејан, члан 
         - Черник Горан, заменик члана 

9. Представници Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула: 
         - Беквалац Татјана, члан 
         - Каназир Елијана, заменик члана 

10. Представници Средње стручне школе Црвенка: 
         - Ђуричић Гордана, члан 
         - Швељо Јасмина, заменик члана 

11. Представници Школе за основно музичко образовање Кула: 
         - Бублић Драган, члан 
        - Гајић Дијана, заменик члана 

12. Представници Предшколске установе „Бамби“ Кула: 
         - Бурић Анита, члан 
        - Драгичевић Јована, заменик члана. 
 

2. 
          Локални савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова Локалног савета родитеља. 
 

3. 
      Локални савет родитеља: 
         - даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 
          - учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 
           - прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања социјалне искључености деце односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 
          - пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима  из 
њихове надлежности; 
          - заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 
          - сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 
         - обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 
 

4. 
          Председник, заменик председника и чланови Локалног савета родитеља послове из своје 
надлежности обављају без накнаде. 

5. 
          Локални савет родитеља саставља полугодишњи извештај о свом раду и доставља га установама за 
које је Локални савет родитеља именован и Скупштини општине Кула. 
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6. 
         Служба Општинске управе општине Кула задужена за скупштинске послове обавља 
административно-техничке  послове потребне за рад Локалног савета родитеља. 
 

7. 
         Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Кула“. 
                    
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-43/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а   
 
149. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и чланова 50, 57 и 71 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије за мандатно-имунитетска питања 

Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Кула 
Дамјановић Бобан, пре истека мандата. 
 

2. 
          Бира се Медић Тихомир за члана Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине општине 
Кула. 

3. 
Мандат члана Комисије за мандатно-имунитетска питања из тачке 2. овог решења траје до истека 

мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 16. децембра 2018. године. 
 

4. 
          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:  01-02-57/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембaр 2020. године 
К у л а   
 
150. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и чланова 50, 57 и 67 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије за статутарна питања, организацију  

и нормативна акта Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине општине Кула Дамјановић Бобан, пре истека мандата. 
 

2. 
          Бира се Медић Тихомир за члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине општине Кула. 

3. 
Мандат члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта из тачке 2. овог 

решења траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 16. 
децембра 2018. године. 

 
4. 

          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:  01-02-58/2020      Бобан Дамјановић, с . р.  
03. новембaр  2020. године 
К у л а   
 
151. 

На основу члана 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 57 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности 

 и заштиту животне средине Скупштине општине Кула 
 

1. 
Констатује се да Даниловић Милану, престанком мандата одборника у Скупштини општине Кула дана 

14.09.2020. године, због наступања смрти одборника престаје мандат члана Комисије за урбанизам, 
стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Кула.  
 

2. 
          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:  01-02-55/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а   
 
152. 

На основу члана 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и чланова 50, 57 и 65 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности 

 и заштиту животне средине Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 
животне средине Скупштине општине Кула Баланџић Предраг, пре истека мандата. 

 
2. 

          Бирају се Драгић Жељко и Ријавец Браниславка, за чланове Комисије за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Кула. 
 

3. 
Мандат чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне 

средине из тачке 2 овог решења траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на 
изборима одржаним 16. децембра 2018. године. 

 
4. 

          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:  01-02-59/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а   
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153. 

На основу члана 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и чланова 50, 57 и 69 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије за представке и жалбе  

Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Кула Тијанић 
Љубица, пре истека мандата. 
 

2. 
          Бира се Десница Душан за члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Кула. 
 

3. 
Мандат члана Комисије за представке и жалбе из тачке 2 овог решења траје до истека мандата 

одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 16. децембра 2018. године. 
 

4. 
          Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број:  01-02-60/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а   

 
154. 

На основу члана 116 и члана 117 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - други закон, 27/18 (II) - други закон, 10/19 и 6/20) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. 
новембра  2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 

Бартош Бојана, из реда локалне самоуправе, пре истека мандата. 
 

2. 
У Школски одбор Основне школе «Вељко Влаховић» у Крушчићу именује се Влаховић Славка, за 

члана Школског одбора из реда локалне самоуправе. 
 

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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-40/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а  

 
155. 

На основу члана 116 и члана 117 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - други закон, 27/18 (II) - други закон, 10/19 и 6/20) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. 
новембра  2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Средње стручне школе у Црвенки 
 

1. 
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки Васиљевић 

Мелинда и Тиодоровић Миленка, из реда родитеља, због престанка основа по којем су именоване. 
 

2. 
Именују се у Школски одбор Средње стручне школе у Црвенки Пена Оливера и Драгић Жељко, за 

чланове из реда родитеља. 
  

3. 
 Мандат чланова Школског одбора 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      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-46/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
156. 

На основу члана 116 и члана 117 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - други закон, 27/18 (II) - други закон, 10/19 и 6/20) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. 
новембра 2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

Економско-трговинске школе у Кули 
 

1. 
Разрешава се дужности члана Школског одбора Економско-трговинске школе у Кули Голочорбин 

Љиљана, из реда родитеља, због престанка основа по којем је именована. 
 

2. 
Именује се у Школски одбор Економско-трговинске школе у Кули Циврић Дејан, за члана из реда 

родитеља. 
  

3. 
 Мандат члана Школског одбора 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      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-42/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а                                                        
 
157. 

На основу члана 116 и члана 117 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - други закон, 27/18 (II) - други закон, 10/19 и 6/20) и члана 39 и 112 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. 
новембра  2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули 

 
1. 

Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули 
Ходоницки Даница, из реда родитеља, због престанка основа по којем је именована. 

 
2. 

У Школски одбор Средње техничке школе "Михајло Пупин" у Кули именује се Гак Слађана, за члана 
Школског одбора из реда родитеља. 
 

3. 
Мандат члана 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-39/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а  

 
158. 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/17, 27/18 - други закон  27/18 (II) - други закон, 10/19 и 6/20) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Предшколске установе "Бамби" Кула 

 
1. 

Разрешава се Луковић Сандра, дужности члана Управног одбора ПУ "Бамби" Кула, из реда родитеља, 
пре истека мандата. 
 

2. 
Именује се Вујков Наташа, за члана Управног одбора ПУ "Бамби" Кула, из реда родитеља. 
 

3. 
Мандат члана Управног одбора из тачке 2 овог решења траје до истека мандата Управног одбора ПУ 

"Бамби" Кула. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-44/2020      Бојан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
159. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 44а и 
48а Закона о култури („Сл. гласник РС“ 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 15/11 и 19/14) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора 

Народне библиотеке Кула 
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1. 
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Народне библиотеке Кула, због истека мандата:  

1. Девић Бојана, председник  
2. Марковић Александра, члан 
3. Бероња Мирјана, члан  
4. Петковић Милан, члан  
5. Савић Маринко, члан  
6. Игњатов Сања, члан из реда запослених 
7. Радуловић Радмила, члан из реда запослених. 

 
2. 

Разрешавају се  дужности члана Надзорног одбора Народне библиотеке Кула, због истека мандата:  
1. Ланчужанин Горана, председник 
2. Латиновић Боро, члан 
3. Хуђик Каролина, члан из реда запослених. 

 
3. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-53/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године 
К у л а  
 
160. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 41 и 
45 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању 
Народне библиотеке Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 15/11 и 19/14) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
Народне библиотеке Кула 

 
1. 

Именују се у управни одбор Народне библиотеке Кула: 
1. Девић Бојана, за председника  
2. Граховац Јована, за члана 
3. Станковић Теодора, за члана  
4. Петковић Милан, за члана  
5. Јовановић Милан, за члана  
6. Таталовић Весна, за члана из реда запослених 
7. Ђурнић Татјана, за члана из реда запослених. 

 
2. 

Именују се у надзорни одбор Народне библиотеке Кула: 
1. Савић Биљана, за председника  
2. Данилов Милош, за члана 
3. Мокић Радмила, за члана из реда запослених. 

 
3. 

 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора из тачке 1 и 2 овог решења  траје 4 године. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-53/2020-2      Бобан Дамјановић, с.р .  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
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161. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94), члана 44а и 
48а Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању 
Културног центра у Кули ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора 

Културног центра Кула 
 

1. 
Разрешавају се дужности члана управног одбора Културног центра Кула, због истека мандата:  

1. Тешовић Јасна, председник  
2. Мишић Бојан, члан 
3. Фемић Драгана, члан  
4. Мусић Сузана, члан  
5. Пајчић Биљана, члан 
6. Милетић Светлана, члан из реда запослених 
7. Давидовић Снежана, члан из реда запослених. 

 
2. 

Разрешавају се  дужности члана надзорног одбора Културног центра Кула, због истека мандата:  
1. Обрадов Мирјана, председник 
2. Смиљенић Милица, члан 
3. Самац Перица, члан из реда запослених. 

 
3. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-52/2020      Бобан Дамјановић, с. р. 
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
162. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 41 и 
45 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању 
Културног центра у Кули ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
Културног центра Кула 

 
1. 

Именују се у управни одбор Културног центра Кула: 
1. Тешовић Јасна, за председника 
2. Богојевац Драгана, за члана 
3. Фемић Драгана, за члана  
4. Стојанов Маја, за члана  
5. Добричанин Јована, за члана 
6. Милетић Светлана, за члана из реда запослених 
7. Самац Перица, за члана из реда запослених. 

 
2. 

Именују се у надзорни одбор Културног центра Кула: 
1. Јотановић Драгица, за председника  
2. Смиљенић Милица, за члана 
3. Давидовић Снежана, за члана из реда запослених. 

 
3. 

 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора из тачке 1 и 2 овог решења  траје 4 године. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-52/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
163. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 44а 
и 48а Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању 
Дома културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора 
Дома културе Црвенка 

 
1. 

Разрешавају се дужности члана Управног одбора Дома културе Црвенка, због истека мандата:  
1. Ђурђевић Веселин, председник  
2. Стојовић Немања, члан 
3. Милошевић Ненад, члан  
4. Булатовић Оливера, члан  
5. Шушиловић Горан, члан  
6. Ђуричић Драгиша, члан из реда запослених 
7. Ковач Бојана, члан из реда запослених. 

 
2. 

Разрешавају се  дужности члана Надзорног одбора Дома културе Црвенка, због истека мандата:  
1. Ловрић Горан, председник  
2. Чвокић Јован, члан 
3. Керекеш Јожеф, члан из реда запослених. 

 
3. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-54/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
164. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 41 и 
45 Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), члана 9 и 11 Одлуке о оснивању Дома 
културе Црвенка ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
Дома културе Црвенка 

 
1. 

Именују се у Управни одбор Дома културе Црвенка: 
1. Поткоњак Василије, за председника  
2. Радуловић Ана, за члана 
3. Милошевић Ненад, за члана 
4. Булатовић Оливера, за члана  
5. Шушиловић Горан, за члана  
6. Ђуричић Драгиша, за члана из реда запослених 
7. Керекеш Јожеф, за члана из реда запослених. 

 
2. 

Именују се у Надзорни одбор Дома културе Црвенка: 
1. Ђурђевић Веселин, за председника  
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2. Бабић Јелена, за члана 
3. Ковач Бојана, за члана из реда запослених. 

 
3. 

 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора из тачке 1 и 2 овог решења  траје 4 године. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-54/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
165. 

На основу  члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 123 
Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 10 и 12 Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 3/12) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора 
Центра за социјални рад општине Кула 

 
1. 

Разрешавају се дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Кула, због истека 
мандата:  

1. Митрић Јадранка, председник  
2. Петровић Наташа, члан 
3. Видовић Славка, члан из реда представника удружења  
4. Драгаш Светлана, члан из реда запослених  
5. Фаркаш Бадњар Татјана, члан из реда запослених.  

 
2. 

Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Кула, због 
истека мандата:  

1. Поповић Сања, председник 
2. Грујић Весна, члан 
3. Марковић Славица, члан из реда запослених. 

 
3. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-37/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 

 
166. 

На основу члана 20 и 22 Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 123 
Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 10 и 12 Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 3/12) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 03. новембра 2020. године, 
донела је 

  
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
Центра за социјални рад општине Кула 

 
1. 

Именују се у управни одбор Центра за социјални рад општине Кула: 
1. Драгишић Месингер Данијела, за председника  
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2. Петровић Наташа, за члана 
3. Видовић Славка, за члана из реда представника удружења  
4. Плавшић Јована, за члана из реда запослених 
5. Бадњар Фаркаш Татјана, за члана из реда запослених. 

 
2. 

Именују се у надзорни одбор Центра за социјални рад Кула општине Кула: 
1. Смоловић Миодраг, за председника 
2. Грујић Весна, за члан, 
3. Марковић Славица, за члана из реда запослених. 

 
3. 

 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора из тачке 1 и 2 овог решења  траје 4 године. 
 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-37/2020-2      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембар 2020. године  
К у л а 
 
167. 

На основу члана 39 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/19), и члана 34 Одлуке о 
месним заједницама (''Сл. лист општине Кула'', бр. 20/19, 26/19  и 32/19), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 03. новембра 2020. године, донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
ПРИХВАТА СЕ Извештај Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница 

број 01-013-28/2020-2 од 8. октобра 2020. године о спроведеним изборима за чланове Савета МЗ Црвенка 
одржаних 4. октобра 2020. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                              
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                
Број: 01-013-28/2020-3      Бобан Дамјановић, с. р.  
03. новембaр 2020. године 
К у л а 
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