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218. 

На основу члана 87 и члана 100 став 5 
Закона о заштити животне средине ("Службени 
гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), 
члана 20 став 1 тачка 11 и члана 32 став 1 тачка 
13 Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07), члана 7 став 1 и члана 
60 Закона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник РС" бр. 62/06, 47/11 и 
93/12), Уредбе о одређи-вању активности чије 
обављање утиче на животну средину ("Службени 
гласник РС" бр. 109/09 и 8/2010), Уредбе о 
критеријумима за утврђивање накнаде за 
заштити и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде ("Службени гласник РС" 
бр. 111/09) и члана 20 став 1 тачка 4 и 11 
Статута општине Кула – пречишћен текст 
("Службени лист општине Кула" бр. 7/13), уз 
сагласност Министарства пољопривреде и 
животне средине број 401-00-03968/2015-09 од 
24. децембра 2015. године, Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 29. децембра 2015. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ КУЛА  

 
1. 

Овом одлуком прописује се накнада за 
заштиту и унапређење животне средине (у 
даљем тексту: накнада) на територији општине 
Кула и утврђују обвезници, висина, начин 
плаћања накнаде и коришћење средстава од 
накнаде, а ради стварања материјалних 
предуслова за остваривање права и обавеза 
општине у области заштите и унапређења 
животне средине.  
 

2. 
Накнадом у смислу одредаба ове одлуке 

подразумева се новчани износ који обвезници 
плаћају на име унапређења и заштите животне 
средине.  

Средства обезбеђена од накнаде у 
складу са овом одлуком приход су буџета 
општине Кула и уплаћују се на рачун прописан за 
уплату накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине и користиће се за 

финансирање програма и пројеката у области 
заштите и унапређења животне средине.  

 
3. 

Накнада се прописује по основу:  
1. Коришћења пословних зграда и 

пословних просторија за обављање пословне 
делатности, као и за коришћење земљишта за 
обављање редовне делатности (непокретности).  

Земљиште за обављање редовне 
делатности је земљиште на којем није изграђен 
објекат или на којем постоји привремена 
грађевина, као и земљиште на којем се налазе 
непокретности из става 1 тачка 1 овог члана. 
Земљиште не обухвата пољопривредно 
земљиште, шуме и шумско земљиште.  

2. Обављања активности које утичу на 
животну средину (у даљем тексту: активности).  

Активности обухватају све захвате (сталне 
и привремене) којима се мењају или могу 
променити стања и услови у животној средини.  

 Активности из става 2 овог члана јесу 
пројекти за које је обавезна процена утицаја на 
животну средину и пројекти за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину.  
 

4. 
Обвезници плаћања накнаде по основу 

коришћења пословних зграда и пословних 
просторија за обављање пословне делатности су 
имаоци права својине на непокретности, односно 
закупци  ако се непокретност користи по основу 
права закупа.  

Обвезници плаћања накнаде по основу 
обављања активности које утичу на животну 
средину су правна лица и предузетници који 
обављају одређене активности.  
 

5. 
Активности, односно пројекти из става 2 

и 3 ове одлуке утврђују се у складу са Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину (''Службени гласник РС'' бр. 
109/09 и 8/2010). 

 
6. 

Висина накнаде по основу коришћења 
непокретности износи:  
- 3,00 дин/м2 за коришћење пословних зграда и 

пословних просторија за обављање пословне 

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

К у л а 
 

29. децембар  2015. године 
 

Број  32                     Година 50 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.   
Тел. 722-333.   
Годишња претплата  2.500,00 дин.  
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делатности привредних субјеката, на 
месечном нивоу; 

- 0,50 дин/м2 за коришћење земљишта (осим 
пољопривредног земљишта, шума и шумског 
земљишта) за обављање редовне делатности 
привредних субјеката, на месечном нивоу; 

Висина накнаде по основу обављања 
активности које утичу на животну средину из 
члана 5 ове одлуке износи 0,2% од оствареног 
прихода на годишњем нивоу.  

Остварени приход у смислу ове одлуке је 
износ који правно лице, одн. предузетник 
оствари од продаје сировина, полупроизвода и 
производа у земљи и изностранству. 

Уколико правно лице, одн. предузетник 
обавља активности осим на територији општине 
Кула и на територији других јединица локалне 
самоуправе, накнада се утврђује сразмерно 
оствареном приходу на територији општине 
Кула.  

Ако је једно лице обвезник плаћања 
накнаде по више основа највиши износ накнаде 
коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 
0,2% оствареног прихода на годишњем нивоу.  

Привредна друштва и предузетници који 
нису обвезници плаћања накнаде по основу 
обављања активности које утичу на животну 
средину плаћају накнаду по основу коришћења 
пословних зграда и пословних просторија за 
обављање пословне делатности као и за 
коришћење земљишта за обављање редовне 
делатности.  
 

7. 
  Привредна друштва и предузетници који 
изврше регистрацију у Агенцији за привредне 
регистре биће ослобођени плаћања накнаде 
прве две године пословања, рачунајући од дана 
регистрације привредног друштва, одн. 
предузетника. 
 

8. 
Обрачун накнаде се врши на годишњем 

нивоу.  
Накнада из члана 6 ове одлуке плаћа се 

месечно до 15. у месецу за претходни месец, 
доспеле рате одједном у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању обавеза за 
текућу годину. До доношења решења о 
утврђивању накнаде обвезник накнаде плаћа 
месечно аконтацију у висини утврђене месечне 
обавезе у години која претходи години за коју се 
утврђује и плаћа накнада.  

Обвезник накнаде је дужан да поднесе 
пријаву за утврђивање обавезе по основу 
накнаде Општинској управи - Одељењу за 
финансије и привреду најкасније до 15. марта у 
години за коју се врши утврђивње накнаде, одн. 
у року од 15 дана од дана почетка обављања 
активности чије обављање утиче на животну 
средину.  
 

9. 
Обвезник накнаде дужан је да сваку 

насталу промену пријави надлежном органу 

најкасније у року од 15 дана од дана настанка 
промене.  

Ако обвезник накнаде не поднесе 
пријаву, накнада ће се утврдити на основу 
података којима располаже надлежни орган или 
путем инспекцијске контроле у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона.  
 

10. 
Средства остварена од накнаде користе 

се преко буџетског фонда, наменски за заштиту 
и унапређење животне средине, према усвојеном 
Програму коришћења средстава буџетског 
фонда, одн. локалним акционим и санационим 
плановима у складу са стратешким документима 
на основу закона.  

 
11. 

Програм из члана 10 ове одлуке, на 
основу кога ће се вршити расподела накнаде, 
доноси Општинско веће општине Кула на предлог 
Одељења за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине, а уз сагласност министарства 
надлежног за послове животне средине. 

Програм обухвата подстицајне, 
превентивне и санационе програме и пројекте, 
програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг), образовне активности, 
информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине и трошкове 
реализације Програма.  

У складу са Програмом врши се и 
расподела средстава од накнаде за загађивање 
животне средине која се остварује у складу са 
одредбом члана 85 Закона о заштити животне 
средине.  

Средства прикупљена од накнаде 
користиће се за финансирање или суфинан-
сирање Програма из става 2 овог члана.  
 

12. 
За реализацију Програма за заштиту и 

унапређење животне средине, председник 
општине или лице које он овласти закључује 
уговор са корисником средстава који садржи: 
садржај пројекта, одн. Програма, међусобна 
права и обавезе уговорних страна, извор 
средстава и начин плаћања, рокове за извршење 
уговорених обавеза и надзор над извршењем 
уговорених обавеза.  
 

13. 
Средства за реализацију пројеката 

обухваћених Програмом додељују се на основу 
критеријума утврђених конкурсом који расписује 
комисија коју образује Председник општине.  

Конкурс се не расписује када се 
суфинансира или учествује у реализацији 
програма, пројеката и других активности у 
складу са стратешким документима, акционим и 
санационим плановима донетим на основу 
Закона, као и за суфинансирање пројеката који 
буду одобрени општини на основу конкурса 
покрајинских и републичких органа.  
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14. 

Реализацију Програма и надзор над 
извршењем уговорених обавеза и реализацијом 
појединачних програма и пројеката спроводи 
Одељење за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине.  

 
15. 

У погледу начина утврђивања накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате, сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.  
 

16. 
Општински инспектор за заштиту 

животне средине је дужан да редовно доставља 
Одељењу за финансије и привреду податке од 
значаја за утврђивање накнаде по овој одлуци.  

 
Прелазне и завршне одредбе 

 
17. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији 
општине Кула – пречишћен текст  ("Службени 
лист општине Кула" бр. 5/14)  и Одлука о 
изменама и допунама Одлуке о накнади за  
заштиту и унапређење животне средине на 
територији општине Кула („Службени лист 
општине Кула“ бр. 19/14).  
 

18. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кула“, а примењиваће се од 1. јануара 
2016. године. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-501-174/2015 
29. децембар 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
219. 

На основу члана 59 став 1 Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 
129/07 и 83/2014 - др. закона), члана 7 Закона о 
начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору ("Службени гласник 
РС" бр. 68/2015) и члана 77 Статута општине Кула 
- пречишћен текст ("Службени лист општине 
Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
доноси  
 

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

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о Општинској управи 

("Службени лист општине Кула" бр. 16/08, 4/09, 
27/12 и 36/12), члан 4 мења се и гласи:  

"Општинска управа као јединствени орган 
општине, организује се у одељења, службе и 
канцеларије, као основне организационе 
јединице Општинске управе.  
 У оквиру одељења, служби и 
канцеларије као основних организационих 
јединица образују се ниже организационе 
јединице као што су одсеци и рефераде.  
 Ниже организационе јединице се 
образују у зависности од врсте, обима и 
сложености послова, као и броја радника који те 
послове извршавају." 
 

Члан 2. 
 У члану 5 Одлуке о Општинској управи, у 
ставу 1, иза речи "одељења" додаје се зарез и 
реч "канцеларија" и текст се наставља.  
 

Члан 3. 
 У члану 13 Одлуке, у ставу 1, после 
алинеје "- Кабинет председника општине", брише 
се тачка, додаје зарез и додаје нова алинеја " - 
Канцеларија за локални економски развој".  
 

Члан 4. 
 После члана 19а додаје се члан 19б који 
гласи:  

"Члан 19б. 
Канцеларија за локални економски 

развој врши:  
1. Промоцију oпштине Кула у земљи и 

иностранству као повољног места за 
улагање, пословање и живот - интернет 
маркетинг, израда промотивних материјала, 
посете сајмовима и другим манифеста-
цијама из области привреде; 

2. Формирање и ажурирање база података од 
интереса за локални економски развој  
(привредника и предузетника, распо-
ложивих greenfield и brownfield локација, 
удружења грађана и пољопривредника); 

3. Управљање пројектима  (припрема, аплици-
рање и спровођење локалних и регионалних 
развојних пројеката у складу са 
дефинисаним стратешким плановима за 
општину Кула,  редовна комуникација за 
потенцијалним међународним и домаћим 
донаторима, истраживање могућности за 
финансирање развојних пројеката за Јавна 
предузећа, школе, предшколску установу и 
НВО на територији општине Кула); 

4. Стратешко планирање  (координација и 
активно учешће у процесу израде 
стратешких докумената развоја, разрада и 
спровођење акционих планова, имплемен-
тација усвојених стратешких докумената 
посебно из области руралног развоја, 
периодична евалуација спровођења 
стратешких докумената развоја); 

5. Информисање потенцијалних инвеститора и 
постојећих привредника о условима за 
пословање, могућностима за улагање, 

http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/sr/publikacije
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расположивим програмима подршке и 
подстицајима на локалном и националном 
нивоу;  

6. Привлачење нових домаћих и страних 
инвестиција (промоција потенцијала и 
расположивих greenfield и brownfield 
локација, помоћ потенцијалним инвестито-
рима око добијања информација о 
расположивом земљишту, непокретностима, 
структури радне снаге, висини локалних 
пореза и олакшицама, добијања дозвола, 
припрема документације за успостављање 
инструмената ЛЕР-а, предлагање стимула-
тивних мере за отварање нових малих и 
средњих предузећа и привлачење 
инвестиција, предлагање мера за 
поједностављење процедура и скраћивање 
рокова за добијање дозвола за инвеститоре) 
и пордшка пословању и развоју већ 
реализованих инвестиција (стални контакти 
са представницима домаћих и страних 
инвеститора, информисање о расположивим 
конкурсима и помоћ у аплицирању, пружање 
стручне техничке подршке итд.); 

7. Сарадњуса приватним, јавним и невладиним 
сектором, координација њихових активности 

8. Припремање  и праћење реализације  
пројеката у вези са локалним економским 
развојем; 

9. Сарадњу са регистрованим пољопривредним 
газдинствима – информисање пољопривред-
ника и удружења пољопривредника о 
могућностима коришћења регионалних, 
националних и међународних фондова за 
добијање кредита и субвенција, помоћ у 
припреми докуменатације приликом 
конкурисања, едукација, помоћ при 
повезивању и умрежавању;  

10. Промоцију локалног руралног развоја; 
11. Подршка МСП сектору и предузетницима - 

редовно пружање стручне подршке 
локалним привредницима, припрема 
документације за добијање старт уп кредите 
и банкарске гаранција итд., сарадња са 
удружењима предузетника, и активности на 
плану њиховог јачања и умрежавања, 
осмишљавање локалних програма подршке 
привреди (бесповратна средства, старт уп 
кредити, субвенција каматних стопа на 
кредите комерцијалних банака, обуке итд.); 

12. Подстицање запошљавања - припрема и 
подршка незапослених лица за само-
запошљавање кроз обуку и саветодавне 
активности итд.; 

13. Праћење законске регулативе. 
 

Члан 5. 
 У члану 23, став 1 мења се и гласи:  
 "Радом одељења и Службе руководи 
руководилац те организационе  јединице, а 
радом Канцеларије за локални економски развој 
руководи шеф Канцеларије." 
 

 
 

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  
Број: 01-020-62/2015 
29. децембар 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
220. 

На основу члана 9 Закона о платама у 
државним органима и јавним службама 
("Службени гласник РС",  бр. 32/01, 92/2011, 
10/2013, 55/2013, 99/2014), члана 2, 4 и 5 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима ("Службени 
гласник РС", бр. 44/2008 - пречишћен текст и 
2/2012) и члана 40 и 105 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаног 29. децембра 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Одлуком о платама изабраних, именованих 

и постављених лица и за запослене у Општинској 
управи уређује се начин утврђивања плата, 
накнада и осталих примања и утврђују се 
коефицијенти за обрачун и исплату плата 
изабраних, именованих и постављених лица и за 
запослене   у Општинској управи Кула. 
 
II НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПЛАТА  

 
Члан 2. 

Плате изабраних, именованих и постав-
љених лица и запослених у Управи утврђују се на 
основу: 

 основице за обрачун плата (у даљем тексту: 
основица), 

 коефицијента који се множи основицом (у 
даљем тексту: коефицијент),  

 додатка на плату и  

 обавеза које запослени плаћа по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате у складу са законом.  

 
Члан 3. 

Основица за обрачун и исплату плата за 
изабрана, именована и постављена лица и 
запослене утврђује се на основу закључка Влада 
Републике Србије, а додатак на плату и обавезе 

http://www.novisadinvest.rs/sr/konkursi
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по основу пореза и доприноса утврђују се на 
основу закона и прописа донетих на основу 
закона.  
 

Члан 4. 
Коефицијенат изражава сложеност 

послова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему.  

Коефицијенат садржи и додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регреса за 
коришћење годишњег одмора.  
 

Члан 5. 
       Коефицијенте за обрачун и исплату 
плата изабраних лица утврдиће Комисија за 
кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула посебним 
актом. 
 

Члан 6. 
За обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица утврђују се коефицијенти: 
- 14,85 за начелника Општинске управе  
- 14,85 за заменика начелника Општинске управе  
- 14,85 за секретара Скупштине општине  
- 14,85 за општинског правобраниоца.  

Коефицијент  помоћника председника 
општине утврђује се посебним решењем, у 
складу са  
степеном школске спреме коју поседује.  

Коефицијент из става 1 и 2  овог члана 
увећава се по основу сложености и одговорности 
послова за додатни коефицијент и то:  
- 9,00 за начелника Општинске управе  
- 9,00 за зам. начелника Општинске управе  
- 9,00 за секретара Скупштине општине  
- 9,00 за општинског правобраниоца 
- 9,00 за помоћника председника општине. 

 
Члан 7. 

За обрачун и исплату плата запослених у 
Управи примењују се следећи коефицијенти:  
- 12,05 – руководилац Одељења, руководилац  

Службе, шеф Кабинета, 
- 12,05 – самостални стручни сарадник,  
- 10,77 – виши стручни сарадник,  
- 10,45 – стручни сарадник,  
- 9,91 –  виши сарадник,  
- 8,95 –  сарадник,  
- 8,85 –  виши референт, ВКВ и возач,  
- 8,74 –  референт и дактилограф,  
- 8,00 –  квалификовани радник,  
- 6,40  – неквалификовани радник.  

 
Члан 8. 

Коефицијент утврђен у члану 7 Одлуке о 
платама увећава се по основу сложености и 
одговорности послова за додатни коефицијент и 
то:  
- до 8,40 за самосталног стручног сарадника  
- до 8,20 за вишег стручног сарадника  
- до 5,75 за стручног сарадника и преводиоца,  
- до 3,60 за вишег сарадника  
- до 2,30 за сарадника и ВКВ радника  
- до 1,20 за вишег референта  
- до 0,93 за референта и дактилографа 

- до 0,53 за квалификованог радника  
- до 0,53 за неквалификованог радника.  
 

Члан 9. 
Коефицијент утврђен у члану 6, 7 и 7а 

одлуке може се увећати:  

 именованом и постављеном лицу највише до 
30%,  

 запосленом који координира најсложеније 
активности, највише до 10%, с тим да овај број 
не може прећи 2% од укупног броја запослених,  

 запосленом који руководи унутрашњом 
организационом јединицом 10%,  

 запосленом који ради на припреми и извршењу 
буџета или финансијског плана, вођењу 
пословних књига и састављању рачуновод-
ствених извештаја, највише до 10%.  

Запосленом који има право на увећање 
коефицијента по више основа из става 1 овог 
члана, укупно увећање коефицијента не може 
бити веће од 10%. 
 
III  ДОДАЦИ НА ПЛАТУ 
 

Члан 10. 
Изабрана, именована и постављена лица 

и запослени у Управи имају право на додатак на 
плату за:  
1. Време проведено у радном односу (минули 
рад);  
2. Времена проведеног на раду на дан државног 
и верског празника – 110%;  
3. За рад ноћу (између 22 и 6 часова наредног 
дана – 26%).  

Запослени у управи који раде 
прековремено (рад дужи од прописаног пуног 
радног времена) имају право:  
- да им се сваки сат прековременог рада 

рачуна као сат и по слободно, тако што се 
прековремени рад месчно прерачунава у 
слободне сате, које запослени мора да 
искористи у току наредног месеца или  

- уколико се запосленом, због природе посла 
радног места, не може омогућити да у току 
наредног месеца искористи слободне сате, 
да му се за сваки сат прековременог рада 
исплати вредност редовног радног сата 
увећаног за додатак од 26%." 

О начину коришћења права из става 2 
овог члана одлучује решењем начелник 
Општинске управе. 
 

Члан 11. 
Изабрана, именована и постављена лица 

и запослени у Управи имају право на додатак на 
плату од 0,4% за сваку пуну годину рада 
оствареног у радном односу код послодавца 
(минули рад) увећан за стаж осигурања који се 
рачуна са увећаним трајањем.  
 
IV  ДРУГА ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  
 

Члан 12. 
Изабрана, именована и постављена лица 

и запослени имају право на накнаду плате у 
износу просечне зараде у претходна три месеца 
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која се обрачунава и исплаћује у истом износу, 
као да је радио за време коришћења годишњег 
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и 
одазивања на позив државних органа, стручног 
оспособљавања и усавршавања и другим 
случајевима утврђеним Законом и колективним 
уговором. 
 

Члан 13. 
Запослени има право на накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада због привремене 
неспособности за рад од 30 дана у складу са 
законом. 

 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 14. 
Појединачна решења за обрачун и 

исплату плата у складу са овом одлуком донеће 
начелник Општинске управе.  
 

Члан 15. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важе Одлука о платама изабраних, 
именованих и постављених лица и за запослене у 
Општинској управи („Службени лист општине 
Кула“ бр. 4/09), Одлука о допунама Одлуке о 
платама изабраних, именованих и постављених 
лица и за запослене у Општинској управи 
("Службени лист општине Кула" бр. 15/10), 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама 
изабраних, именованих и постављених лица и за 
запослене у Општинској управи („Службени лист 
општине Кула“ бр. 8/12) и Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о платама изабраних, 
именованих и постављених лица и за запослене у 
Општинској  управи („Службени лист општине 
Кула“ бр. 23/15). 

 
Члан 16. 

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: 01-12-4/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
221. 

 На основу члана 11, 40 став 1 тачка 48 и 
члана 105 став 2 Статута општине Кула -  
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, поводом 
Дана општине Кула,  на седници одржаној 29. 
децембра 2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О НАГРАЂИВАЊУ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ 

КЛУБОВА 

I. 
Поводом Дана општине Кула додељује се 

новчана награда најбољим спортистима и 
спортским клубовима и то: 
1. Најбољи спортски колектив у општини Кула 

у 2015. години - Женски фудбалски клуб 
''Полет'' Сивац – 300.000,00 динара. 

2. Најбољи спортиста у општини Кула у 2015. 
години - Ковачевић Милица (Атлетски клуб 
''Црвенка'') – 70.000,00 динара. 

3. Најбољи спортиста инвалид у општини Кула 
у 2015. години – Лукић Мане (Друштво за 
спорт и рекреацију инвалида општине Кула) – 
50.000,00 динара. 

4. Најбоље организована спортска 
манифестација у општини Кула у 2015. 
години (Трка пријатељства) - Атлетски клуб 
''Хајдук маратон тим'' Кула – 50.000,00 
динара. 

 
II. 

Поводом Дана општине Кула, за 
постигнуте резултате у 2015. години награђују се 
следећи спортисти и спортски клубови: 
1. Женски рукометни клуб ''Лаки'' у износу од 

200.000,00 динара  
2. Клуб малог фудбала ''Хајдук'' Кула у 

износу од 50.000,00 динара  
3. Карате клуб ''Хајдук'' у износу од 50.000,00 

динара  
4. Карате клуб ''Тао'' у износу од 20.000,00 

динара  
5. Сарапа Николинa (Карате клуб ''Црвенка'') у 

износу од 10.000,00 динара  
6. Хорват Нађa (Карате клуб ''Црвенка'') у 

износу од 10.000,00 динара  
7. Соколовски Кристинa (Карате клуб ''Кула'') у 

износу од 10.000,00 динара  
8. Папајчик Тимеa (Карате клуб ''Кула'') у 

износу од 10.000,00 динара  
9. Боднар Татјанa (Карате клуб ''Кула'') у 

износу од 20.000,00 динара  
10. Потпара Сашa (Карате клуб ''Мастер Т&М'') у 

износу од 10.000,00 динара  
11. Вјештица Николa (Карате клуб ''Мастер 

Т&М'') у износу од 10.000,00 динара  
12. Вјештица Александaр (Карате клуб ''Мастер 

Т&М'') у износу од 10.000,00 динара 
13. Вјештица Душан (Карате клуб ''Мастер 

Т&М'') у износу од 5.000,00 динара 
14. Рајчевић Вук (Карате клуб ''Мастер Т&М'') у 

износу од 10.000,00 динара  
15. Планчак Сара (Карате клуб ''Русин'') у износу 

од 10.000,00 динара  
16. Нађ Марина (Карате клуб ''Русин'') у износу 

од 10.000,00 динара  
17. Рац Мартина (Карате клуб ''Русин'') у износу 

од 10.000,00 динара  
18. Њаради Анамарија (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00  
19. Дудаш Андреј (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00 динара  
20. Њаради Теодор (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00 динара  
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21. Фаркаш Анастазија (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00 динара  
22. Штрангар Глоријан (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00 динара  
23. Харди Александар (Карате клуб ''Русин'') у 

износу од 5.000,00 динара  
24. Ћурић Младен (Карате клуб ''Хајдук'') у 

износу од 20.000,00 динара  
25. Ћаћић Миљан (Карате клуб ''Хајдук'') у 

износу од 20.000,00  
26. Опарница Стефан (Карате клуб ''Хајдук'') у 

износу од 10.000,00 динара  
27. Рајић Милица (Карате клуб ''Хајдук'') у 

износу од 5.000,00 динара  
28. Срдић Срђан (Карате клуб ''Тао'') у износу од 

20.000,00 динара  
29. Бенедек Каролина (Карате клуб ''Тао'') у 

износу од 20.000,00 динара  
30. Кнежевић Соња (Карате клуб ''Тао'') у 

износу од 10.000,00 динара  
31. Грубор Катарина (Атлетски клуб ''Црвенка'') 

у износу од 50.000,00 динара 
32. Арбутина Александар (Бодибилдинг клуб 

''Хајдук Титан'') у износу од 10.000,00 динара  
33. Ачански Маринко (Бодибилдинг клуб 

''Хајдук Титан'') у износу од 10.000,00 динара 
34. Дринић Душан (Бодибилдинг клуб ''Хајдук 

Титан'') у износу од 10.000,00 динара  
35. Ћаћић Данијел (Бодибилдинг клуб ''Хајдук 

Титан'') у износу од 10.000,00 динара  
36. Катаи Кристијан (Бодибилдинг клуб ''Хајдук 

Титан'') у износу од 10.000,00 динара 
37. Томчић Вукашин (Бодибилдинг клуб ''Хајдук 

Титан'') у износу од 10.000,00 динара 
38. Лековић Милан (Куглашки клуб ''Хајдук'') у 

износу од 10.000,00 динара  
39. Потпара Милан (Рукометни клуб ''Црвенка'')  

у износу од 10.000,00 динара  
40. Кљајић Алекса (Рукометни клуб ''Црвенка'')  

у износу од 10.000,00 динара 
41. Узелац Марија (Стреличарски клуб 

„Таргет“) у износу од 5.000,00 динара.  
 

III. 
За реализацију ове одлуке задужују се 

Одељење за финансије и привреду и Одељење 
за друштвене делатности Општинске управе 
Кула.  

 
IV. 

             Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-66-21/2015 
29. децембар 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
222. 

На основу члана 11, 40 став 1 тачка 48 и 
члана 105 став 2 Статута општине Кула -  

пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, поводом 
Дана општине Кула,  на седници одржаној 29. 
децембра 2015. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

 
I. 

Поводом Дана општине Кула додељује се 
новчана награда у износу од 150.000,00 динара 
Културно уметничком друштву „Крушчић“ за 
изузетан успех у области културе. 

 
II. 

За реализацију ове одлуке задужују се 
Одељење за финансије и привреду и Одељење 
за друштвене делатности Општинске управе 
Кула.  

III. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-401-401/2015 
29. децембар 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
223. 

На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и 
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен 
текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  
ЈП "Завод за изградњу" Кула за 2016. годину 

 
1. 

Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа "Завод за изградњу" Кула за 
2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног предузећа на седници одржаној 19. 
новембра 2015. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-31/2015  
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  
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224. 
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) 
и члана 22 и 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

ЈKП "Комуналац" Кула за 2016. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  "Комуналац" Кула 
за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа усвојио на седници 
одржаној 27.11.2015. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-30/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
225. 

На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) 
и члана 22 и 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

ЈКП "Водовод" Црвенка за 2016. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  "Водовод" Црвенка 
за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа усвојио на седници 
одржаној 30.11.2015. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-33/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

226. 
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) 
и члана 22 и 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

ЈKП "Радник" Сивац за 2016. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  "Радник" Сивац за 
2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа усвојио на седници 
одржаној 1.12.2015. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-29/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
227. 

На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12) 
и члана 22 и 40 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  
ЈKП "Руском" Руски Крстур за 2016. годину 

 
1. 

Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног комуналног предузећа  "Руском" Руски 
Крстур за 2016. годину, који је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа усвојио на седници 
одржаној 30.11.2015. године, као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-28/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  
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228. 

На основу члана 11 Одлуке о оснивању 
Агенције за развој општине Кула ("Службени лист 
општине Кула", 27/12) и члана 22 и 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист 
општине Кула", бр. 7/13) Скупштина општине Кула 
на седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом  Агенције за развој 

општине Кула за 2016. годину 
 

1. 
 Даје се сагласност на Програм рада са 
финансијским планом Агенције за развој општине 
Кула за 2016. годину, који је Управни одбор 
Агенције донео на седници одржаној 30.11.2015. 
године,  као у  предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-8/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
229. 

На основу члана 21 Закона о јавним 
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91 и 
71/94), члана 13 Одлуке о оснивању Туристичке 
организације општине Кула ("Службени лист 
општине Кула" бр. 15/14) и члана 22 и 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист 
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом Туристичке организације 

општине Кула за 2016. годину 
 

1. 
Даје се сагласност на Програм пословања 

са финансијским планом Туристичке организације 
општине Кула за 2016. годину, који је Управни 
одбор установе усвојио на седници одржаној 
23.12.2015. године као у предлогу.  
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-13/2015 
29. децембар 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

230. 
На основу члана 54 и 55 Закона о 

основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и члана 40 и 105 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је 
 

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

одбора Основне школе "20. октобар" у Сивцу 
 

1. 
Разрешава се дужности члана Школског 

одбора Основне школе "20. октобар" у Сивцу 
Лучић Снежана, из реда запослених, на лични 
захтев. 

2. 
У Школски одбор Основне школе "20. 

октобар" у Сивцу именује се Рутовић Валентина, 
за члана Школског одбора из реда запослених. 
 

3. 
Мандат члана Школског одбора из тачке 

2 овог решења траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе "20. октобар" у Сивцу. 

 
4. 

 Ово решење објавиће се у "Службеном 
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-76/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
231. 

На основу члана 41 Закона о култури 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09), члана 9 
Одлуке о оснивању Дома културе у Руском 
Крстуру ("Службени лист општине Кула" бр. 
12/11 и 17/12) и члана 40 Статута општине Кула – 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Скупштина општине Кула на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Управног 

одбора Дома културе у Руском Крстуру 
 

1. 
Разрешавају се Николић Јанко дужности 

председника и Мудри Јанко дужности члана 
Управног одбора Дома културе у Руском Крстуру, 
пре истека мандата. 
 

2. 
Именују се Елемир Рац за председника и 

Зарубица Илона за члана Управног одбора Дома 
културе у Руском Крстуру.  
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3. 
Мандат чланова Управног одбора из 

тачке 2 овог решења траје до истека мандата 
Управног одбора Дома културе у Руском Крстуру. 

 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-75/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
232. 

На основу члана 41 и 45 Закона о култури 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09), члана 9 и 11 
Одлуке о оснивању Дома културе у Сивцу 
(«Службени лист општине Кула бр. 15/11) и 
члана 40 Статута општине Кула – пречишћен 
текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је 
 

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

Дома културе у Сивцу 
 

1. 
 Разрешавају се дужности члана Управног 
одбора Дома културе у Сивцу, због истека 
мандата: 
1. Лазаревић Драган, председник 
2. Јушковић Дарко, члан 
3. Жекић Драгана, члан 
4. Плавшић Дејан, члан 
5. Перуничић Радован, члан  
6. Мудринић Максим, члан из реда запослених 
7. Воркапић Стојан, члан из реда запослених.  
 

2. 
Разрешавају се дужности члана Надзорног 

одбора Дома културе у Сивцу, због истека 
мандата: 
1. Фемић Ђорђе, председник  
2. Влашкалић Јовица, члан  
3. Стијеповић Душанка, члан из реда запослених.  

 

3. 
 Ово решење објавити  у "Службеном 
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-79/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р. 

233. 
На основу члана 41 и 45 Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09), члана 9 и 11 
Одлуке о оснивању Дома културе у Сивцу 
(«Службени лист општине Кула" бр. 15/11) и 
члана 40 Статута општине Кула – пречишћен 
текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног и Надзорног одбора 

Дома културе у Сивцу 
 

1. 
Именују се председник и чланови 

Управног одбора Дома културе у Сивцу и то:  
1. Перуничић Радован, за председника  
2. Јушковић Дарко, за члана  
3. Жекић Драгана, за члана  
4. Лазаревић Драган, за члана  
5. Плавшић Дејан, за члана 
6. Голић Драган, за члана из реда запослених.  
7. Мандић Гордана, за члана из реда запослених.  

 
2. 

 Именују се председник и чланови 
Надзорног одбора Дома културе у Сивцу и то:  
1. Терзић Драгана, за председника  
2. Влашкалић Јовица, за члана 
3. Пурић Злата, за члана из реда запослених.  
 

3. 
Мандат чланова Управног и Надзорног 

одбора из тачке 1 и 2 овог решења траје четири 
године. 

4. 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-79/2015-2 
29. децембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
234. 

На основу члана 39 став 1 Закона о 
култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09), члана 
14 став 1 Одлуке о оснивању Дома културе у 
Руском Крстуру ("Службени лист општине Кула" 
бр. 12/11 и 17/12) и члана 40 став 1 тачка 9 
Статута општине Кула – пречишћен текст 
(„Службени лист општина Кула“, број 7/13), 
Скупштина општине Кула на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности директора  
Дома културе у Руском Крстуру 
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1. 

РАЦ ЈОАКИМУ из Руског Крстура, 
престаје дужност директора Дома културе у 
Руском Крстуру дана 31.12.2015. године, због 
истека мандата.  
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-74/15 
29. децембар 2015. године  
К у л а                                                                    

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
235. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07), члана 37 Закона о култури ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/09), члана 16 Одлуке о 
оснивању Дома културе у Руском Крстуру 
("Службени лист општине Кула" бр. 12/11 и 
17/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине 
Кула - пречишћен текст ("Службени лист општине 
Кула", број 7/13), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 29. децембра 2015. године, 
донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Дома културе у Руском Крстуру 
 

1. 
МАЛАЦКО ВЛАДИМИР из Руског Крстура 

именује се за вршиоца дужности директора Дома 
културе у Руском Крстуру, почев од 1.1.2016. 
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 у Руском Крстуру и именованог вршиоца 
дужности директора. 

 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном 

листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-02-74/2015-2 
29. децембар 2015. године                                                                
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
 
 
 

236. 
На основу члана 39 став 1 Закона о 

култури ("Службени гласник РС" бр. 72/09), члана 
17 Закона о библиотечко - информационој 
делатности ("Службени гласник РС" бр. 52/11) 
члана 14  Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке Кула («Службени лист општине 
Кула», бр. 15/11) и члана 40 Статута општине 
Кула – пречишћен текст („Службени лист 
општина Кула“, број 7/13), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 29. децембра 2015. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности директора 

Народне библиотеке у Кули 
 

1. 
ТАТАЛОВИЋ СНЕЖАНИ, дипл. компара-

тивист и дипл. библиотекар из Црвенке, престаје 
дужност директора Народне библиотеке Кула 
дана 31.12.2015. године, због истека мандата.  

 
2. 

 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-7/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
237. 

На основу члана 37 Закона о култури 
("Сл. гласник РС" бр. 72/09), члана 17 Закона о 
библиотечко-информационој делатности ("Сл. 
гласник РС" бр. 52/11), члана 16 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 
(„Службени лист општина Кула“, број 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке у Кули 
 

1. 
ТАТАЛОВИЋ СНЕЖАНА, дипломирани 

компаративист и дипломирани библиотекар из 
Црвенке, именује се за вршиоца дужности 
директора Народне библиотеке Кула почев од 
1.1.2016. године, на период до 6 (шест) месеци.  

 
2. 

Права и обавезе вршиоца дужности 
директора биће уређена Уговором о раду 
закљученим између Управног одбора Народне 
библиотеке Кула и именованог вршиоца 
дужности директора. 
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3. 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-7/2015-2 
29. децембар 2015. године  
К у л а                                               

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
238. 

На основу члана 18 Закона о јавним 
службама ("Служабени гласник РС“" бр. 42/91, 
71/94 и 79/05), и члана 19 став 1 Одлуке о 
оснивању Спортског центра "Црвенка" Црвенка 
("Сл. лист општине Кула", бр. 18/08 и 10/15) и 
члана 40 Статута општине Кула – пречишћен 
текст („Службени лист општина Кула“, број 
7/13), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 29. децембра 2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора 
Спортског центра "Црвенка" у Црвенки 

 
1. 

РАЧИЋ ВЛАДАНУ из Црвенке престаје 
дужност директора Спортског центра "Црвенка" у 
Црвенки дана 31.12.2015. године, због истека 
мандата.  

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-80/2015 
29. децембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
239. 

На основу члана 18 Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94 и 79/05), члана 19 и 24 Одлуке о оснивању 
Спортског центра "Црвенка" Црвенка ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 18/08 и 10/15) и члана 40 
Статута општине Кула – пречишћен текст 
(„Службени лист општина Кула“, број 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
29. децембра 2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Спортског центра "Црвенка" у Црвенки 
 

 
 

1. 
           РАЧИЋ ВЛАДАН из Црвенке, именује се за 
вршиоца дужности директора Спортског центра 
"Црвенка" у Црвенки, почев од  1.1.2016. године, 
на период до 6 (шест) месеци.  
 

2. 
Права и обавезе вршиоца дужности 

директора биће уређена Уговором о раду 
закљученим између Управног одбора Спортског 
центра "Црвенка" и именованог вршиоца 
дужности директора. 

 
3. 

 Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-80/2015-2 
29. децембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

240. 
На основу члана 27 Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о буџету 
општине Кула („Службени лист општине Кула“ 
бр. 18/14), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Кула ("Службени лист општине Кула"  бр. 23/15) 
и  члана  60  и 94 став 2 Статута општине Кула - 
пречишћен текст  ("Службени лист општине Кула" 
бр. 7/13), Општинско веће општине Кула,  на 
седници одржаној  дана  24. децембра  2015. 
године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Финансијски план  
месне заједнице Црвенка  за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 
месне заједнице  Црвенка за 2015. годину, који 
је усклађен са одобреним апропријацијама у 
Одлуци о  буџету општине Кула за 2015. годину, а 
који је усвојио Савет месне заједнице Црвенка на 
седници одржаној 16.12.2015. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном 
листу општине Кула"  
 
Република Србиja 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-400-72/2015 
24.  децембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  
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241. 
 По сравњењу са изворним текстом 
Одлуке о отуђењу непокретности из јавне 
својине општине Кула - пословни простор у Кули, 
Лењинова 7, површине 81 м2, Мандић Марији из 
Куле, коју је донела Скупштина општине Кула 22. 
децембра 2015. године, број одлуке 01-463-
68/2015 ("Сл. лист општине Кула" бр. 29/2015), 
даје се следећа  
 

И С П Р А В К А 
 

1. 
У тачки 1 Одлуке о отуђењу непокретности 

из јавне својине општине Кула - пословни 
простор у Кули, Лењинова 7, површине 81 м2, 
Мандић Марији из Куле, број 01-463-68/2015 од 
22. децембра 2015. године ("Службени лист 
општине Кула" бр. 29/2015), уместо речи 
"трговине" треба да стоји реч "угоститељства".  

 
2. 

 Ову Исправку објавити у "Службеном 
листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: 01-463-68/2015 
29. децембар 2015. године  
К  у  л  а  

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 
ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Ирена Марјановић, с. р.  
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