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На основу члана 142 Закона о спорту ("Сл.
гласник РС" бр. 24/11 и 99/11 - др. закон), члана 40
став 1 тачка 4 и члана 105 став 2 Статута општине
Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“
бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној дана 22. децембра 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању Програма развоја спорта у општини
Кула за период 2016-2018. године
1.
Утврђује се Програм развоја спорта у
општини Кула за период 2016-2018. године.
2.
Ову oдлуку са Програмом развоја спорта у
општини Кула за период 2016-2018. године објавити
у «Службеном листу општине Кула».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-66-1/2016
22. децембар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
12.

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ КУЛА
ЗА ПЕРИОД 2016-2018. ГОДИНЕ

1. Увод
Спорт има кључну улогу у сваком друштву
кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу
предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно
мњење и ширење етичких и општих принципа који
се кроз њега преносе. Наши грађани могу
учестовати у спорту као непосредни учесници у
спортским активностима кроз такмичења клубова
који постоје на територији општине Кула, као
рекреативци, или као пасивни посматрачи, тј.
гледаоци и љубитељи спорта.1
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Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11.
Тел. 722-333. Годишња претплата
2.500,00 динара.
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Година 51

Националну Стратегију Влада Републике
Србије је усвојила на седници од 25. децембра
2014. године, а донета је на основу члана 142 став 1
Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11 – др. закон) и члана 45 став 1 Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14).
Обавеза свих чиниоца система спорта јесте
да након усвајања Националне Стратегије припреме и
усвоје своје Програме, а све у смислу стварања
јединственог и козистентног система спорта на целој
територији Републике Србије.
У складу са наведеним општина Кула и
територијални
спортски
савез
овим текстом
испуњавају обавезу дефинисану и Законом о спорту
али уз свест да овај веома важан документ не
доносимо само ради испуњења задатих нам обавеза
већ из потребе да спорт у општини Кула јасно
дефинишемо и позиционирамо,уклопимо у постојеће
ресурсе и проширимо тамо где је заступљеност
недовољна.
2. Основни правци Програма
2.1. Визија
Визија овог Програма је унапређење
квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника Општине Кула кроз бављење
спортом на основном и професионалном нивоу а
као елемента који је од суштинског значаја за
развој њихове личности и здравог начина живота.
2.2. Мисија
Мисија је стварање система спорта у
општини Кула у коме ће свако имати право и
простор да се бави спортом, са циљем развоја своје
личности, одржавања доброг здравља, побољшања
физичких способности, бољег и сврсисходнијег
коришћења
слободног
времена,
унапређења
квалитета живота и постизања врхунских спортских
резултата. Рекреација и спортске активности су
веома важне за шире становништво јер позитивно
утичу на опште здравље и, према досадашњим
медицинским сазнањима, смањују могућност ризика
од настанка хроничних болести узрокованих
пасивним начином живота, те се унапређење
области спорта за све може посматрати као
приоритетна активност којом се доприноси
здравијем и активнијем становништву. Поред тога,
систем професионалног спорта (врхунски и
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квалитетни) захтева озбиљне промене у самом
управљању и финансирању, да би се постигли
озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски
резултати не би смели бити случајност већ резултат
сређеног система који подразумева стручне и
мотивисане тренере, материјално-техничке услове
за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, и
самим тим, подршку јавности и друштвено
одговорних компанија.
На основу ових чињеница општина Кула
предузима мере како би се:

обезбедило да сви грађани општине Кула имају
могућности да се баве спортом, кроз пружање
одговарајућих услова и програма свих врста и
обезбеђивање и потврђивање одговарајућег
стручног кадра;

осигурали темељи спорта општине Кула: спорт у
школама и сви видови укључења деце у
спортске активности;

обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој и
унапређење спорта у општини Кула;

подржало и подстакло бављење спортом на
највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на највећим међународним
спортским такмичењима посебно освајање
медаља на Европским и Светским првенствима и
на Олимпијским играма.
3. Опис фактичког стања
Демографски подаци општине Кула нису
охрабрујући. Према попису становништва од 1948.
године број становника се повећавао до пописа
1991. године, да би у наредних двадесет година
број становника стагнирао све до последњег пописа
када је приметан драстичан пад броја становника.
Табела бр.1
Попис

становништва

Година
пописа

Број
становника

1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
2011

39488
41622
46062
48727
49898
49311
49531
43101

Промена
броја
становника

Промена броја
становника %

2134
4440
2665
1171
-587
220
-6430

5,40
10,66
5,78
2,40
-1,17
0,44
-12,98

Демографска структура и трендови везани
за овај проблем су итекако важни у сагледавању
стања у којем се општина налази као и правци у
којима приоритете Програма треба усмерити.
Површине катастарских општина, број
насеља и број становника по попису 2011. године на
простору обухваћеним Просторним планом:
Табела бр.2
К.o.

Пoвршина
k.o. (ha)

1.
2.

Кула
Црвенка

10.955,32
6.552,22

3.
4.

Сивац
Руски
Крстур

15.313,06
7.318,79

Брoj
становника



22,75
13,61

17.866
9.001
420

41,45
20,88
0,97

31,82
15,20

7.895
4.585

18,31
10,63

Насеља



Кула
Црвенка
Нoва
Црвенка
Сивац
Руски
Крстур

5.
6.
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Крушчић
3.959,08
Липар
4.047,64
УКУПНO
48 146,11
Према подацима РЗС

Крушчић
Липар

8,22
8,40
100

1.852
1.482
43.101

4,29
3,43
100

По величини територије од 481,4 км2,
општина Кула спада међу општине средње
величине на подручју Војводине.
Када се погледа наредна табела бр. 3
може се видети да у општини Кула има готово исти
број мушкараца и жена уз незнатну разлику код
број младих од 0-30 година.
Табела бр.3
Структура становништва према попису из 2011.године
Према подацима РЗС

Укупно
43101
Млади (0-30 год)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
Укупно

Мушко
21086 (48,92%)
Мушко
909
1105
1149
1277
1430
1524
7394 (17,15%)

Женско
22015 (51,08%)
Женско
870
1026
1085
1142
1432
1223
6778 (15,72%)

У општини Кула данас постоји и ради 64
спортска клуба и удружења везана за спорт и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Аикидо клуб "ХАЈДУК БУШИДО" Кула
Атлетски клуб "ХАЈДУК-МАРАТОН" Кула
Атлетски клуб "ЦРВЕНКА"
Атлетски клуб "РУСИН“ Р.Крстур
Триатлон клуб „СИВАЦ“
Бодибилдинг клуб "ХАЈДУК ТИТАН" Кула
Бодибилдинг клуб "РУСИН" Р.Крстур
Фудбалски клуб "КУЛА" Кула
Фудбалски клуб „ХАЈДУК ЈУНИОР“ Кула
Фудбалски клуб „ХАЈДУК КУЛА 1925“
Клуб малог фудбала "ХАЈДУК" Кула
Фудбалски клуб "ЦРВЕНКА"
Пионирски фудбалски клуб „ЦРВЕНКА“
Фудбалски клуб "ПОЛЕТ" Сивац
Женски фудбалски клуб "ПОЛЕТ" Сивац
Фудбалски клуб "РУСИН" Р.Крстур
Фудбалски клуб "МЛАДОСТ" Крушчић
Фудбалски клуб "ЛИПАР"
Јога клуб "ЈОГА ХАРМОНИ" Кула
Карате клуб "ХАЈДУК" Кула
Карате клуб "ЦРВЕНКА"
Карате клуб "РУСИН" Р.Крстур
Карате клуб "КУЛА"
Карате клуб "МАСТЕР ТМ" Кула
Карате клуб "ТАО" Кула
Карате клуб „БУЛКА“ Црвенка
Клуб борилачких спортова "КОНСТРУКТОР –
ХАЈДУК АКАДЕМИК" Кула
Коњички клуб "ХАЈДУК" Кула
Коњички клуб "РУСИН“ Р. Крстур
Кошаркашки клуб "ХАЈДУК" Кула
Кошаркашки клуб "ЦРВЕНКА"
Женски кошаркашки клуб "СИВАЦ"
ОКК "СИВАЦ"
Куглашки клуб "ХАЈДУК" Кула
Женски одбојкашки клуб "ХАЈДУК" Кула
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Службени лист општине Кула

Мото клуб „СИВАЦ“
Планинарски клуб "ХАЈДУК" Кула
Риболовачки клуб "СМУЂ 1955" Црвенка
Риболовачки клуб "КАРАШ" Крушчић
Риболовачки клуб "ШАРАН" Сивац
Риболовачки клуб "КОЉАК" Р.Крстур
Удружење спортских риболоваца "АМУР" Кула
Спортски риболов "ХАЈДУК-ШАРАН" Кула
Друштво за спорт и рекреацију инвалида
општине Кула
Удружење педагога физичке културе општине
Кула
Удружење Спорт за све општине Кула
Рукометни клуб "ЦРВЕНКА"
Женски рукометни клуб "ЛАКИ" Црвенка
Рукометни клуб "СИВАЦ 69"
Женски Рукометни клуб "РУСИН" Р.Крстур
Рукометни клуб "РУСИН" Р.Крстур
Стонотениски клуб "РУСИН“ Р.Крстур
Стрељачки клуб "ХАЈДУК" Кула
Стрељачки клуб "ЦРВЕНКА"
Стреличарски клуб "ТАРГЕТ" ЦРВЕНКА
Шах клуб "ХАЈДУК" Кула
Шах клуб "ЦРВЕНКА"
Шах клуб "СИВАЦ"
Шах клуб "ЛИПАР"
Теквондо клуб "ХАЈДУК" Кула
Теквондо клуб "ЛИПАР"
Тенис клуб "ХАЈДУК" Кула
Тенис Клуб "СИВАЦ"
Преферанс клуб "ХАЈДУК" Кула

Када се погледа структура клубова јасно се
види да је само шест клубова из ,,породице
женских, док је утврђено да још 30 клубова имају
„женске“ секције или појединачне чланове.
Када је реч о активним спортистима млађих
категорија, само девет клубова немају појединце
или екипе у том узрасту.
Преглед клубова по насељеним местима:
Табела бр 4.
Насељено место
Кула
Црвенка
Сивац
Руски Крстур
Липар
Крушчић

Број клубова
25
12
10
9
3
2

Кула и у будућности њихове смањене радне
способности.
3.1. Анализа капацитета општине Кула
(SWOT анализа)
Табелом 4 су анализирани сви аспекти који
могу довести до унапређење система спорта у
општини Кула. Овом SWOT анализом покушано је да
се идентификују све снаге, предности, мане и
слабости нашег система, а како би се на тачан и
прецизан начин установили општи и посебни
циљеви који ће бити разрађени акционим планом за
примену стратегије.
Табела бр 6.
Снаге

Слабости

Спортска инфраструктура
у Општини Кула

Недостатак спортскорекреативне
инфраструктуре
(бициклистичка стаза, трим
стаза, теретана у природи и
слично)

Добра повезаност са
већим центрима
Велика бројност клубова
(60 клубова у свим
насељеним местима)

Здрава животна средина

Однос становништво - спортисти, млађе категорије
6784 (3531-М
и 3253-Ж)

15,74%

814

11,99%

Наведени податак је алармантан јер
показује да и код солидног броја у популацији
младих људи, физичким вежбањем је обухваћен
само један мали део, док један велики ресурс
остаје неискоришћен и потпуно неактиван у смислу
практиковања вежбања, што доводи до евидентно
угроженог здравственог статуса грађана општине

Недовољна сарадња
привреде и спорта

Непостојање довољног броја
реквизита у складу с
нормативима
Застарелост и лоше стање
појединих фискултурних
сала у основним и средњим
школама

Људски ресурси
(Стручњаци у спорту)

Незаинтересованост
појединих спортских
радника

Талентовани спортисти

Финансијски ресурси
клубова

Повољније услови за рад

Недовољно развијен
спортски туризам

Традиција (фудбал,
рукомет, карате..)

Табела бр. 5

Укупно становника
5 -19 год
Број спортиста у млађим
категоријама
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Нерешено питање
спортске амбуланте

Прилике

Претње

Пројекат реконструкције
дотрајалих објеката и
изградње нове хале

Незаинтересованост
донатора и спонзора за
улагање у спортске клубове

Промоција врхунских
спортиста и спортских
радника

Неповољне демографске
промене

Министарство омладине и
спорта, покрајински
секретаријати, ИПА
фондови

Необучени кадрови за ИПА
фондове

Локални Програм развоја
спорта

Слаба координација
приликом спровођења
Програма развоја спорта

Стратегија локалног
одрживог развоја

Пад интересовања младих за
бављење спортом

Број студената Факултета
за спорт и физичко
васпитање

Миграција младих у градове
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Национална стратегија
развоја спорта

Службени лист општине Кула
Смањено интересовање
грађана за спортске догађаје

3.2. Анализа спортске инфраструктуре за
унапређење спорта у општини Кула
Општина Кула има добро развијену спортску
инфраструктуру која је у приличној мери
запостављена, неодржавана, а на појединим
спортским објектима упропашћена. Овим програмом
желимо да покренемо свест грађана и привредних
чиниоца и да укажемо на све слабости спортске
инфраструктуре.
Табела бр 7. Спортски објекти на територији
општине Кула
Кула
Градски фудбалски стадион- у функцији
Два помоћна фудбалска терена „Вашариште“ ,Трим
стаза и Трим полигон – у функцији
Фудбалски терен „Гедер“ – у функцији
Мини-пич терен (2 ком) – оба у функцији (терен у
центру запуштен)
Комплекс терена за мале спортове (руиниран) – није
у функцији
Терени за мале спортове „Јарош“
– делимично у функцији
Терени за мале спортове „Борачко насеље“
– делимично у функцији
Терени за мале спортове ОШ „Иса Бајић“
– у функцији
Терени за мале спортове МТШ „Михајло Пупин“
– у функцији
Сала за физичко васпитање ОШ „Иса Бајић“
– у функцији
Школско –спортска хала са гледалиштем ОШ
„Петефи бригада“ – делимично у функцији
Сала за физичко васпитање МТШ „Михајло Пупин“
– у функцији
Сала за физичко васпитање Економско-трговинска
школа – није у функцији
Тениски терени (4 ком) – у функцији
Тениски терени (2 ком), власништво Компаније„Родић“
Стрељана за ваздушно оружје у школско-спортској
хали ОШ „Петефи Бригада“у функцији
Терен за велики фудбал у Новој Кули
– ван функције
Мото и Картинг стаза, власништво Компаније „Родић“
Црвенка
Градски фудбалски стадион са атлетском стазом
– у функцији
Отворени олимпијски базен,власништво Компаније
„Хеленик Шугар“ – у функцији
Спортска хала „Слободан Чиле Мишковић“
– делимично у функцији
Терени за мале спортове Средња стручна школа
– у функцији
Терени за мале спортове ОШ „Вук Караџић“
– у функцији
Сала за физичко васпитање ОШ „Вук Караџић“
– у функцији
Терен за велики фудбал Нова Црвенка
– није у функцији
Терени за мале спортове „Зеленгора“ и „Романија“
– делимично у функцији
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Сивац
Градски фудбалски стадион – у функцији
Терени за мале спортове у оквиру стадиона
– у функцији
Терени за мале спортове ОШ „20. Октобар“
– у функцији
Сала за физичко васпитање ОШ „20.Октобар“
– у функцији
Тениски терен у приватном власништву - у фукцији
Руски Крстур
Градски фудбалски стадион – у функцији
Терени за мале спортове ОШ „Петро Кузмјак“
– у функцији
Терени за мале спортове Гимназија „Петро Кузмјак“
– у функцији
Школско спортска хала, новоизграђена – у функцији
Сала за физичко васпитање Гимназија „Петро
Кузмјак“ – у функцији
Импровизовани пливачки базен на Малом Бачком каналу

Крушчић
Градски фудбалски стадион – у функцији
Терени за мале спортове ОШ „Вељко Влаховић“
– у функцији
Сала за физичко васпитање ОШ „Вељко Влаховић“
– у функцији
Липар
Градски фудбалски стадион – у функцији
Терени за мале спортове ОШ „Никола Тесла“
– у функцији
Сала за физичко васпитање ОШ „Никола Тесла“
– у функцији
3.2.1. Дефинисање проблема
Дугогодишње одсуство планског улагања у
спортске објекте у општини Кула створило је низ
проблема који се у најкраћем могу свести на
следеће:

недостатак базичне евиденције спортских
објеката са свим неопходним подацима,

изузетно
мала
улагања
у
спортску
инфраструктуру

недостатак савремених дворана

већина објеката је технички и технолошки
застарела што узрокује велике трошкове
одржавања и функционисања

недовољна средства предвиђена буџетом за
одржавање спортских објеката.

постојећи
ресурси
се
не
користе
на
функционалан и плански начин.
С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту општине Кула,
предвиђају су следеће приоритетне активности:
1. Направити електронску базу података о
спортској инфраструктури
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове
улагања у спортску инфраструктуру на основу
анализа о тренутном стању.
Када је реч о спортским реквизитима које
поседују спортски клубови и спортски центри
подаци су приказани у следећој табели.
Табела бр 8.
Фудбалски клубови
Лопте
Маркер мајице
Препоне
Чуњеви
Пумпа за лопте
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Кошаркашки клубови
Лопте
Струњаче- мале
Мердевине
Маркер мајице
Пумпа за лопте
Мреже за лопте
Спортски центар
Вијаче
Чуњеви
Обручи
Препоне
Балансери
Купасти маркери
Мини теретана
Једноручни тегови
Колутови
Расклапајући голови
Медицинке (1-6 кг)
Лопте
Одскочна даска
Висока греда
Струњаче
Рукометни клубови
Лопте
Мердевине
Препоне
Чуњеви
Маркер мајице
Одбојкашки клуб
Лопте
Маркери
Борилачки спортови
Заштитни прслуци
Еластичне гуме
Вреће за ударање
Татами 2 ком
Струњаче
Школе
Паралелни разбој
Рипстол
Висока греда
Одскочна даска
Коњ са хватаљкама
Чуњеви
Маркер мајице
Фудбалске лопте
Кошаркашке лопте
Одбојкашке лопте
Рукометне лопте
Кугле (2 и 3 кг)
Медицинке (2 и 3 кг)

Клубови као што су риболовачки, стреличарски и сл. поседују реквизите углавном у
приватној својини својих чланова.
3.4. Анализа тренутног стања у области људских
ресурса у области спорта у општини Кула
Општина Кула располаже веома добром
структуром стручног кадра што се види у табели бр
9. Међутим, овим Програмом и Акционим планом је
потребно предвидети укључивање свих стручних
кадрова и капацитета у реалну реализацију мера и
активности како би на тај начин обезбедили
квалитетну реализацију задатих циљева. То заправо
значи да сви едуковани кадрови морају наћи своје
место у систему спорта општини Кула, а за то је
потребно радити и на подизању свести оних који
доносе одлуке да је за унапређење и развој спорта
у општини Кула потребно обавезно укључивање
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свих расположивих капацитета. Ови отпори се
углавном очекују у спорским клубовима.
Табела бр. 9. Структура стручног кадра из области спорта
у општини Кула
Доктор наука у физичкој култури
3
Мастер професор спорта и
физичког васитања
17
Дипломирани професори

Спортска лиценца
0

56
Виша и струковне
18
Апсолвенти
5

39
Спортска лиценца
18
Спортска лиценца
2

Спортска лиценца
9
Спортска лиценца

Извесно је да су се услед одредби Закона о
спорту које се односе на лиценциране стручњаке у
спорту, у великој мери променили трендови. Стога,
општина Кула као спортска средина жели да прати
трендове који се тичу едукације и унапређења
постојећег знања.
Када ја реч о стипендијама, oпштина Кула
не посвећује довољну пажњу стипендирању
спортиста. У последњих пет година oпштина Кула
је стипендирала 4 студента Факултета за спорт и
физичко васпитање и то на основу оствареног
просека оцена (више од 8.5) Других стипендија
није било што значи да ниједан спортиста није био
стипендиран у наведеном периоду.
Табела бр 10.
Општинске стипендије
Број стипендиста
Бр. стипендиста
Година
(више од 8.5)
ФСФВ
2011
106
1
2012
85
1
2013

79

2014

82

2015

77

0
1
1

7. Приоритети Програма
Програмом развоја дефинисане су четири
приоритетне области, а акционим планом ће се
дефинисати како општи тако и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки
облик физичке активности која доприноси физичкој
спремности, добром стању менталног здравља и
социјалном
повезивању
(организована
или
неформална рекреација,
такмичарски спорт,
традиционалне и друге спортске игре), Програм ће
своје деловање посебно усмерити на следеће
приоритете2:
− развој спорта у општини Кула код деце и
омладине посебно кроз програме школског и
предшколског спорта;
− повећање обухвата бављења грађана општине
Кула спортом кроз реализацију програма
рекреативних активности ;
− развој и унапређење врхунског спорта у општини
Кула;

2
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развој и унапређење спортске инфраструктуре у
општини Кула.
Имплементација Програма захтева тимски
рад и заједничке активности свих чинилаца спорта у
општини Кула. Да би задатак био успешно обављен,
потребна су јасна правила и јасно дефинисани
носиоци реализације активности потребних за
реализацију ове стратегије.
−

7.1. Развој спорта у општини Кула код деце и
омладине посебно кроз програм школског и
предшколског спорта
За децу и младе физичка активност је
природна форма кретања која подразумева изазов и
уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима
треба да буде појединачно доступан свим младима
без дискриминације, чиме се омогућују једнаке
могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање
посебних потреба сваког старосног узраста. Улога
физичких активности у образовању деце, стицању
моторичких способности, стицању друштвених
способности и очувању здравља је изузетно битна.
При том, добробит детета, без обзира на узраст,
увек мора бити најважнији циљ. Практично
организовање
спортских
активности
је
општеприхваћено као сврсисходно за децу и
омладину и има позитиван утицај на њихов
физички, ментални, психолошки и друштвени
развој. Генерално, спорт се сматра нарочито
погодном активношћу за физичку и менталну
добробит деце и суштински је битан за превенцију
здравствених проблема.3
Општина Кула ће у времену примене
Програма своје актвности посебно усмерити ка
развоју и унапређењу спорта у општини Кула у
школама и предшколским установама. Да би што
више приближили спорт најмлађој популацији
општина Кула ће у оквиру својих активности
реализовати програме обуке за децу који ће бити у
потпуности прилагођен одређеном узрасту уз
максималну заштиту.
7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Интегрисање спорта у општини
Кула у школски и предшколски спорт
7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјалнотехнички
услови
за
реализацију
програма
активности укључивања спорта у школски и
предшколски спорт;
7.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних
спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и предшколског спорта;
7.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и
предшколаца
на школским и предшколским
спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима);
7.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између
школа и предшколских установа уз подстицање
развоја програма који привлаче децу и омладину за
бављење спортом.
7.2. Повећање обухвата бављења грађана
општине Кула спортом кроз реализацију
програма рекреативних активности
Не само Закон о спорту Републике Србије
него и сви релевантни међународни документи у
области спорта истичу да свако има право да се
бави спортом, с тим да такво бављење мора бити
3
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хумано, слободно и добровољно, здраво и
безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба
и циљева који су супротни спортском духу и
доступно свим грађанима под једнаким условима
без обзира на узраст, ниво физичке способности,
степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично
својство.4
Поштујући овај приоритет Националне
Стратегије општина Кула ће своје активности
усмеравати и на популаризацији спорта у општини
Кула као рекреативне активности. У сегменту
рекреативног спорта постоји изузетно велики број
људи који би желели да се рекреирају али то не
чине јер немају адекватне услове за то ( недостатак
финансијских средстава, недостатак времена,
недостатак адекватне спортске инфраструктуре која
би им била доступна без финансијских давања и
сл...). Управо ова чињеница представља значајан
корпус заинтересованих за спортско рекреативне
активности у Општини Кула и зато ту видимо
простор за промоцију и унапређење спорта у
Општини Кула не само као елитног спорта већ и као
рекреативног спорта,а а који би служио као
значајна помоћ у подизању квалитета живота али и
здравља грађана општине Кула.
7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећање обухвата бављења
рекреативним
спортом
у
свим
сегментима
становништва општине Кула посебно деце, младих,
жена, особа са инвалидитетом и старих
7.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана
свест о важности редовне физичке активности и
бављењем спортом као рекреативне активности
7.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјалнотехнички услови у циљу
доступности свим
грађанима да се баве спортом као рекреативном
активношћу
7.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња
спортске рекреације са надлежним Националним
гранским савезом из поља рекреације
7.3. Развој и унапређење врхунског спорта у
општини Кула
Овим циљем желимо да препознамо
најталентованије спортисте у општини Кула ради
постизања врхунских спортских резултата и да би
се талентима и већ рангираним врхунским
спортистима омогућио несметан развој и напредак у
свим узрасним категоријама и, последично,
обезбедили
услови за боље позиционирања
општине на међународној спортској сцени.
Бављење развојем и унапређењем спорта у
општини Кула на највишем нивоу биће подржано и
подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са
релевантним
спортским
организацијама.
Та
подршка ће бити усмерена ка препознавање талент,
кроз саветовање, пружање одговарајућих услова,
као и кроз охрабривање тренирања уз примену
научних метода. Веома је важно обезбедити
едукацију за спортске стручњаке и друге лидерске
функције, као и пружити помоћ клубовима у
обезбеђивању постојања одговарајућих структура и
такмичарских екипа.
Задатак општине Кула је да подстиче развој и
унапређење
спорта
у
општини
Кула
кроз
обезбеђивање солидарности на различитим нивоима
4
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бављења спортом; да ради на развијању демократских
односа унутар савеза; да буде гарант спортске
кохезије; да обезбеди једнак приступ бављења
активностима мушкарцима и женама; да се бори
против
допинга,
насиља
и
расистичког
и
ксенофобичног понашања. Солидарност се мора
развијати како хоризонтално тако и вертикално.
7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за
развој и унапређење врхунског спорта у општини
Кула и стварање услова за развој професионалног
спорта у општини Кула
7.3.1.1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног
рада у области врхунског спорта у општини Кула
7.3.1.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Створени услови за постизање
врхунског спортског резултата на спортским
такмичењима
7.3.1.3.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој
спортиста до врхунског резултата
7.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена
област професионалног спорта у општини Кула
7.3.1.5.ПОСЕБАН ЦИЉ: Организација међународ-них
такмичења по стандардима међународних спортских
организација
7.3.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Организација домаћих
такмичења по највишим стандардима
7.4. Развој и унапређење спортске
инфраструктуре
Ниво бављења спортом у сваком друштву
значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката.
У свим досадашњим анализама потврђено
је да је спортска инфраструктура у значајној мери
девастирана и изражена је потреба да се значајна
пажња усмери ка реконструкцији постојећих
спортских капацитета, али и да се изграде нови
мултифункционални спортски објекти.
Спорт је у процесу транзиције изгубио
значајан број објеката у којима су се реализовале
спортске активности. Зато ће дугорочни циљ овог
Програма бити реконструкција, обнова и изградња
више спортских објеката.
7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена
спортска инфраструктура
7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база
података, односно евидентирано постојеће стање
спортске инфраструктуре
7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана,
реконструисана и
изграђена
спортска инфраструктура.
8. Остали циљеви
8.1. Подизање капацитета спорта у општини Кула
Циљ Националне Стратегије је да се
успостави систем спорта у Републици Србији од
способних, одрживих и координисаних спортских
организација, друштава и савеза који обезбеђују
квалитетне услове за бављење спортом у оквиру
својих надлежности. У том циљу потребно је подићи
укупне капацитете свих организација у области
спорта па и у општини Кула.5
Да би овај циљ био реализован потребно је
и да општина Кула своје активности усмери ка
подизању капацитета свих спортских организација
са њене теритоирије, да се бави перманентном
едукацијом спортских радника, да се бави обукама
5
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за аплицирање ка фондовима Европске уније и
другим приступним фондовима; да унапреди
стручност и капацитете спорских клубова на
територији општине Кула; да изради посебне
програме за развој талената и врхунских спортиста;
да
више
укључи
у
свој
систем
жене,
маргинализоване групе и волонтере.
8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен квалитетни
систем управљања и финансирања спорта у
општини Кула, перманентна едукација, укључивање
више у систем спорта жена, маргинализованих
група, волонтера;
8.1.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети
општине Кула, територијалног спортског савеза
општине Кула и свих спортских клубова
8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети
општине Кула, територијалног спортског савеза
општине Кула и свих спортских клубова за
аплицирање ка фондовима Европске уније и другим
приступним фондовима;
8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и
капацитета
запослених
у
општини
Кула,
Територијалног спортског савеза општине Кула и
свих спортских
клубова за писање пројеката и
понуда ка спонзорима и донаторима;
8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и
анализа односа остварених спортских резултата
спортиста општине Кула, Територијалног спортског
савеза Општине кула и свих спортских клубова у
односу на уложена средства из буџета и других
извора финансирања
8.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена,
маргинализованих група и волонтера у систем
спорта општине Кула, Територијалног спортског
савеза општине Кула и свих спортских клубова
8.3 Међународна спортска сарадња
Општина Кула ће реализовати програме
међународне спортске сарадње, а све у циљу јачања
интереса локалне заједнице кроз афирмацију спорта
и креирања индиректне подршке дугогодишњем
Програму којом ће се остварити директни интереси
националног спорта.
8.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна
сарадња у области спорта у општини Кула
8.3.1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена платформа за
међународну сарадњу
8.8. Негативне појаве у спорту
Када се говори о негативним појавама у
спорту онда се пре свега мисли на насиље на
спортским манифестацијама, употреба допинг
средстава и коначно намешања мечева и
нелегалног клађења.
Република Србија има уређену легислативу
за све поменуте области па је у том смислу
потребно радити на имплементацији усвојени
докумената Скупштине и Владе Републике Србије.
Општина Кула ће своје унутрашње акте усагласити
са актима које су донели надлежни органи и својим
активностима ће се у свом сектору борити против
свих негативних појава уз нулту толеранцију.
8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за
спречавање свих негативних појава у спорту
(насиље, допинг, намештање мечева, нелегално
клађење)
8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у
систему Спорта у општини Кула за доследну
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примену Националне стратегије за борбу против
насиља на спортским приредбама за период 20152018.
8.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми
општине Кула за борбу против манипулација на
спортским такмичењима
8.8.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и
организациони оквир
општине Кула којим се
регулише и обезбеђује спречавање допинга у
спорту.
9. Спровођење, праћење, вредновање и
извештавање
9.1. Спровођење
Примена Програма развоја спорта у
општини Кула је дефинисана како Националним
Акционим планом, који је саставни део Програма
тако ће бити дефинисана и Акционим планом
општине Кула, који доноси Општинско веће
општине Кула. Тим плановима јасно ће се
дефинисани општи и посебни циљеви, мере и
активности за њихову реализацију, носиоци
задужени за њихову реализацију, временски оквири
и, коначно, процена да ли су за њихову реализацију
потребна материјална средства.
9.2. Праћење
Праћење
примене
Програма ће
се
спроводити у редовним временским интервалима, у
оквиру Комисије за спорт општине Кула − у складу
са елементима Националног Акционог плана.
Министарство омладине и спорта је, ради
успостављања јединственог и формалног система
извештавања, утврдило процедуре извештавања и
формате тих извештаја у складу са добром праксом
Европске уније и у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за спорт и омладину, кровним
организацијама: Олимпијским комитетом Србије,
Спортским
савезом
Србије,
Паролимпијским
комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и
индиректним буџетским корисницима: Заводом за
спорт и медицину спорта Републике Србије и
Антидопинг агенцијом Републике Србије.
Општина Кула ће поштовати дефинисане
процедуре Министарства омладине и спорта и
испуњавајући те обавезе вршиће и праћење
Програма.
9.3. Вредновање
Вредновањем примене Програма утврђује
се напредак у спровођењу овог Програма и
предлажу корективне мере и измене током
спровођења. Вредновање се спроводи редовно,
једном годишње, коришћењем различитих извора
података, укључујући годишњи извештај о раду као
основни извор података, а на основу дефинисаних
показатеља.6
9.4. Извештавање
На годишњем нивоу општина Кула израђује
и објављује извештаје о спровођењу Програма на
званичној интернет страници општине Кула,
степену спровођења циљева и активности,
проблемима и изазовима. На основу тога се врши
6
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ревизија приоритета и планираних активности
обухваћених у Акционом плану у форми Извештаја.
10. Финансијски ефекти Програма и
Акционог плана
Процењује се да за реализацију стратешких
циљева у наредном периоду финансијска средства
ће бити планирана у оквиру лимита одређених
фискалном стратегијом, јер ће се активности
реализовати у оквиру постојећих материјалних,
финансијских и људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности
и задаци ће се финансирати из средстава донација
и кроз јавно-приватно партнерство.
11. Завршна одредба
Општина Кула ће овај Програм објавити
на званичној интернет презентацији општине
Кула www.kula.rs и у „Службеном листу
општине Кула“
13.
На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС”, број 129/07), члана
525 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник
РС”, бр. 36/11 и 99/11) и члана 40 Статута општине
Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула”,
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КУЛА

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак
ликвидације Агенције за развој општине Кула,
матични број 08749019, ПИБ 100262557, која је
основана Одлуком о оснивању Скупштине општине
Кула, број 01-023-36/2001 од 27. децембра 2001.
године и уписана у судски регистар Трговинског
суда у Сомбору под бројем 5-114 од 22. фебруара
2002. године (у даљем тексту: Агенција), због
реорганизације и рационализације броја запослених
у систему локалне самоуправе – општине Кула.
Члан 2.
Разрешава се дужности директор и
законски заступник Агенције Никола Жежељ, ЈМБГ
2607979810058 из Сивца, Вељка Влаховића бр. 11.
У складу са чланом 529 Закона о
привредним
друштвима
за
ликвидационог
управника, који ће спровести поступак редовне
ликвидације Агенције, одређује се Шљукић Марко,
ЈМБГ 1106975810050 из Сивца, ул. Косовска бр. 18.
Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину
Агенције коју чине право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној
својини, новчана средства и друга имовинска
права, преузима општина Кула.
Запосленима у ликвидационом субјекту
престаје радни однос са 31. јануаром 2016. године.
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Члан 4.
На основу ове одлуке спровешће се поступак
редовне ликвидације, у складу са законом.
Обавезује се ликвидациони управник да о
свим радњама предузетим у поступку редовне
ликвидације обавести оснивача.
Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на
адресу седишта Агенције.
Пословно име: Агенција за развој општине
Кула.
Седиште: Кула, Лењинова бр. 11.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Агенцији најкасније у року од
90 дана од дана објављивања Огласа о покретању
поступка ликвидације на интернет страници судског
регистра.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана
објављивања огласа о ликвидацији.
Ликвидација Агенције почиње даном
регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем
огласа о покретању ликвидације, у складу са
законом о регистрацији.
Ликвидациони управник ће свим познатим
повериоцима упутити и писано обавештење о
покретању ликвидације установе, најкасније у року
од 15 дана од дана почетка ликвидације.
Све приспеле пријаве потраживања, као и
потраживања познатих поверилаца Агенција ће
евидентирати у листу пријављених потраживања и
сачинити
листу
признатих
и
оспорених
потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање
оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема
обавештења о оспоравању потраживања и у истом
року о томе писаним путем не обавести установу,
топотраживање се сматра преклудираним.
Од дана регистрације ове одлуке установа
не може предузимати нове послове, већ само
послове везане за спровођење ликвидације који
обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Позивају се сви дужници установе да
измире своје обавезе према Агенцији.
Члан 6.
Ликвидациони управник ће одмах, а
најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове
одлуке поднети Привредном суду у Сомбору ову
одлуку уз регистрациону пријаву покретања
поступка
ликвидације,
ради
регистрације
ликвидације Агенције у Регистар.
Ликвидациони управник ће у року од 30
дана од почетка ликвидације саставити почетни
ликвидациони биланс као ванредни финансијски
извештај у складу са прописима којима се уређују
рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник ће најраније 90
дана, а најкасније 120 дана од дана почетка
ликвидације, саставити почетни ликвидациони
извештај, а након доношења одлуке надлежног
органа о усвајању истог, предузети потребне радње
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја
у складу са Законом о регистрацији.
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Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да
важе општа акта Агенције за развој општине Кула.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Кула”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-9/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
14.
На основу члана 20 и 22 Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91 и
71/94), и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата чланова Управног и Надзорног
одбора Агенције за развој општине Кула

1.
Утврђује се да је престао мандат Управном
одбору Агенције за развој општине Кула због
покретања поступка ликвидације Агенције за развој
општине Кула, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исаков Слободан, председник
Радовић Добривоје, члан
Влаовић Снежана, члан
Гавранић Кристијан, члан
Наранчић Сања, члан
Обрадовић Сандра, члан и
Данилов Милош, члан из реда запослених.

2.
Утврђује се да је престао мандат Надзорном
одбору Агенције за развој општине Кула због
покретања поступка ликвидације Агенције за развој
општине Кула, у саставу:
1. Лиснер Дејан, председник
2. Батровић Вељко, члан и
3. Вигњевић Зоран, члан из реда запослених.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-8/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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22. јануар 2016.

15.

16.

На основу члана 99 став 13 и 14 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), члана 47 и 54 Одлуке о
отуђењу и давању у закуп и прибављању
грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула"
бр.10/2015), члана 40 став 1 тачка 22 и члана 105
став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној дана 22.
јануара 2016. године, донела је

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Народне библиотеке у
Кули ("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 22
и 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 22. јануара 2016.
године, донела је

О Д Л У К У
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине
општине Кула ТРИФУНОВИЋ НЕДЕЉКУ из Куле,
Исе Секицког бр. 53

1.
Отуђује се из јавне својине општине Кула
грађевинско земљиште у Кули, уписано у лист
непокретности број 9049 к.о. Кула, катастарска
парцела број 5901/1 – земљиште под делом зграде
површине 14 м2, земљиште под делом зграде
површине 6 м2,
земљиште под делом зграде
површине 14 м2 и земљиште под делом зграде
површине 6 м2, укупне површине 40 м2, за цену од
24.548,00 динара (словима: двадесетчетири хиљаде
пет стотина четрдесет осам динара) у својину
Трифуновић (Раде) Недељку, ЈМБГ 0203947810098,
из Куле, ул. Исе Секицког бр. 53, непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
2.
Трифуновић Недељко из Куле коме се
грађевинско
земљиште
отуђује
и
заменик
председника 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 54 Одлуке о отуђењу и давању у
закуп и прибављању грађевинског земљишта.
3.
Трифуновић Недељко из Куле, коме се
грађевинско земљиште отуђује, обавезан је да за
купљено грађевинско земљиште утврђени износ из
тачке 1 овог решења од 24.548,00 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.
Одлуку
општине Кула".

4.
објавити

у "Службеном

листу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-6/2016
22. јануар 2016 године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Народне библиотеке Кула за 2016. годину

1.
Даје се сагласност на Програм рада са
финансијским планом Народне библиотеке Кула за
2016. годину, који је усвојио Управни одбор
установе на седници одржаној 14. јануара 2016.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-6/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
17.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Културног центра у Кули
("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 22. јануара 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Културног центра Кула за 2016. годину

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Културног центра Кула за
2016. годину, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 12. јануара 2016.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-12/2015-2
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

22. јануар 2016.

Службени лист општине Кула
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18.

20.

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Црвенка
("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 22. јануара 2016. године,
донела је

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Сивац
("Сл. лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 22 и 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 22. јануара 2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Дома културе Сивац за 2016. годину

о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Дома културе Црвенка за 2016. годину

1.
Даје се сагласност на Програм рада са
финансијским планом Дома културе Црвенка за
2016. годину, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 13. јануара 2016.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-2/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
19.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Руски
Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и 17/12)
и члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 22. јануара
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Дома културе Руски Крстур за 2016. годину

1.
Даје се сагласност на Програм рада са
финансијским планом Дома културе Сивац за 2016.
годину, који је Управни одбор установе усвојио на
седници одржаној 14. јануара 2016. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-7/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
21.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 6 Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 22. јануара
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Центра за социјални рад општине Кула
за 2016. годину

1.
Даје се сагласност на Програм рада Дома
културе Руски Крстур са финансијским планом за
2016. годину, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 13. јануара 2016.
године, као у предлогу.

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Центра за социјални рад
општине Кула за 2016. годину у делу који се
финансира из буџета општине Кула, који је Управни
одбор установе усвојио на седници одржаној 6.
јануара 2016. године, као у предлогу.

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

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-3/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-4/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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22.

24.

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91 и 71/94),
члана 10 Одлуке о оснивању Спортског центра
Црвенка ("Сл. лист општине Кула" бр. 18/08), и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 22. јануара
2016. године, донела је

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07),
члана 37 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр.
72/09), члана 16 Одлуке о оснивању Дома културе
Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и
17/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула",
број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Спортског центра Црвенка за 2016. годину

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
финансијским планом Спортског центра Црвенка за
2016. годину, који је Управни одбор установе
усвојио на седници одржаној 12. јануара 2016.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-025-8/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
23.
На основу члана 34 став 2 и 39 став 2 тачка
1) Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09),
члана 14 Одлуке о оснивању Дома културе Руски
Крстур ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/11 и 17/12)
и члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула –
пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, број
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома културе Руски Крстур

1.
МАЛАЦКО ВЛАДИМИР из Руског Крстура
разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Дома Културе Руски Крстур са даном
31.1.2016. године, на лични захтев.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-5/2016-1
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

о именовању вршиоца дужности директора
Дома културе Руски Крстур

1.
РАЦ ЈОАКИМ из Руског Крстура именује се
за вршиоца дужности директора Дома културе
Руски Крстур почев од 1.2.2016. 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
Руски Крстур и именованог вршиоца дужности
директора.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-5/2016-2
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
25.
На основу члана 41 Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09), члана 9 Одлуке о оснивању
Дома културе у Руском Крстуру ("Сл. лист општине
Кула" бр. 12/11 и 17/12) и члана 40 Статута општине
Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Дома културе у Руском Крстуру

1.
Разрешавају се: Рац Елемир, дужности
председника, пре истека мандата и Олејар
Владимир, дужности члана Управног одбора Дома
културе Руски Крстур, на лични захтев.
2.
Именују
се:
Ковачевић
Биљана
за
председника и Паљенкаш Саша за члана Управног
одбора Дома културе Руски Крстур.
3.
Мандат чланова Управног одбора из тачке 2
овог решења траје до истека мандата Управног
одбора Дома културе Руски Крстур.

22. јануар 2016.

Службени лист општине Кула

4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-6/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
26.
На основу члана 41 Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09), члана 9 Одлуке о оснивању
Дома културе Сивац («Сл. лист општине Кула бр.
15/11)
и члана 40 Статута општине Кула –
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. јануара 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Дома културе Сивац

1.
Разрешава се Плавшић Дејан дужности
члана Управног одбора Дома културе Сивац, пре
истека мандата.
2.
Именује се Мандић Раде за члана Управног
одбора Дома културе Сивац.
3.
Мандат члана Управног одбора из тачке 2
овог решења траје до истека мандата Управног
одбора Дома културе Сивац.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-9/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
27.
На основу члана 13 и 14 Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 54/11) и
члана 40 Статута општине Кула – пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 22. јануара
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Општинске изборне комисије у сталном саставу

1.
У Општинску изборну комисију у сталном
саставу именују се:
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1. Рабреновић Невенка, дипл. правник,
за председника, на предлог СНС
Спасић Наташа, дипл. правник, за зам.
председника, на предлог СНС
2. Бероња Чедомир, за члана, на предлог СНС
Милићевић Јелена, за заменика члана,
на предлог СНС
3. Девић Бранко, за члана, на предлог СНС
Мрдаљ Срђан, за заменика члана, на предлог
СНС
4. Костић Блажо, за члана, на предлог СНС
Дурковић Драгана, за заменика члана,
на предлог СНС
5. Ковачевић Татјана, за члана, на предлог СПС
Мркаић Мина, за заменика члана, на предлог
СПС
6. Тијанић Љубица, за члана, на предлог ЈС
Карановић Гордана, за заменика члана,
на предлог ЈС
7. Радовић Бојана, за члана, на предлог ДС
Бихнер Агнеш, за заменика члана, на предлог
ДС
8. Гајић Сања, за члана, на предлог ДС
Вишт Јелена, за заменика члана, на предлог ДС
9. Гак Душица, за члана, на предлог СПО
Мишић Бојан, за заменика члана, на предлог
СПО
10. Лазар Бела, за члана, на предлог СВМ
Гога Ђерђ, за заменика члана, на предлог СВМ
11. Красник Иван, за члана, на предлог СРС-ЛДПСДС
Рајић Сава, за заменика члана, на предлог СРСЛДП-СДС.
За секретара Општинске изборне комисије
именује се Павков Владимир, дипл. правник.
За заменика секретара Општинске изборне
комисије именује се Вуксан Милорад, дипл.
правник.
2.
Даном ступања на снагу овог решења
престају
да
важе:
Решење
о
именовању
председника и чланова Општинске изборне
комисије у сталном саставу бр. 01-02-141/2012 од
08.10.2012. године, Решење о разрешењу и
именовању члана Општинске изборне комисије у
сталном саставу бр. 01-02-41/2013 од 06.06.2013.
године, Решење о разрешењу и именовању
заменика председника Општинске изборне комисије
у сталном саставу бр. 01-02-61/2013 од 30.07.2013.
године, Решење о разрешењу и именовању
заменика члана Општинске изборне комисије у
сталном саставу бр. 01-02-7/2014 од 19.03.2014.
године, Решење о разрешењу и именовању
заменика председника Општинске изборне комисије
у сталном саставу бр. 01-02-34/2014 од 06.06.2014.
године, Решење о разрешењу и именовању
секретара и заменика секретара Општинске
изборне комисије у сталном саставу бр. 01-0250/2014 од 06.06.2014. године и Решење о допуни
Решења о именовању председника и чланова
Општинске изборне комисије у сталном саставу бр.
01-02-89/2014 од 24.10.2014. године.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула" и на огласној табли у згради
Општинске управе Кула.
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Службени лист општине Кула

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-4/2016
22. јануар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
28.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама ("Сл. лист општине Кула" бр. 29/2015,
Одлуке о буџету општине Кула ("Сл. лист општине
Кула" бр. 31/2015) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула" бр. 7/2013), Општинско веће општине Кула,
на седници одржаној 22. јануара 20165. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Финансијски план
месне заједнице Липар за 2016. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
месне заједнице Липар за 2016. годину, који је
усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци
о буџету опдштине Кула за 2016. годину, а који је
Савет месне заједнице Липар усвојио на седници
одржаној 16. јануара 2016. године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-9/2016
22. јануар 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

22. јануар 2016.

22. јануар 2016.

Службени лист општине Кула
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