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

Кула
1. фебруар 2016. године
Број 3

29.
На основу члана 6, 11 и 31 Закона о
начину одређивања максималног броја запослених
у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/15),
тачке 7 и 8 Одлуке Владе РС о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему
АПВ и систему локалне самоуправе за 2015. годину
("Сл. гласник РС" бр. 101/15) и члана 40 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној дана 1. фебруара 2016.
године донела је

Година 51

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

Члан 3.
Организациони облик из члана 2 ове
одлуке који има обавезу рационализације, дужан
је да укупан број запослених на неодређено време
сведе на број утврђен овом одлуком
до 5.
фебруара 2016. године применом одредби Закона
о
начину
одређивања
максималног
броја
запослених у јавном сектору или припадајућих
колективних уговора.
Уколико не изврши рационализацију броја
запослених у складу са чланом 2 и чланом 3 став 1
ове одлуке, организационом облику ће бити
привремено обустављена средства из буџета
општине Кула.

ОДЛУКУ
о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе – општине
Кула за 2015. годину

Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан
број запослених на неодређено време по организационим облицима у систему локалне самоуправе
- општине Кула за 2015. годину
и
рок за
поступање организационих облика по овој одлуци.
Члан 2.
Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Кула је:
1. Општинска управа Кула
100
2. ЈП "Завод за изградњу" Кула
33
3. ЈКП "Комуналац" Кула
66
4. ЈКП "Радник" Сивац
29
5. ЈКП "Водовод" Црвенка
29
6. ЈКП "Руском" Руски Крстур
16
7. ПУ "Бамби" Кула
120
8. Туристичка организација Кула
3
9. Спортски центар "Црвенка“ Црвенка
5
10. Народна библиотека Кула
13
11. Културни центар Кула
5
12. Дом културе Црвенка
4
13. Дом културе Сивац
5
14. Дом културе Руски Крстур
5
15. Месна заједница " Горњи град" Кула
3
16. Месна заједница "Доњи град" Кула
1
17. Месна заједница Црвенка
2
18. Месна заједница Сивац
3
19. Месна заједница Руски Крстур
2
20. Месна заједница Крушчић
1
21. Месна заједница Липар
3
22. Месна заједница Нова Црвенка
1
23. Општинско правобранилаштво
1
24. Центар за социјални рад
2

Члан 4.
У оквиру максималног броја запослених,
сваки организациони облик може имати највише
онолики број запослених на неодређено време за
који има обезбеђену масу средстава за зараду.
Члан 5.
На све што није уређено овом одлуком,
сходно се примењују одредбе Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору.
Члан 6.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука
о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе - општине
Кула за 2015. годину ("Сл. лист општине Кула" бр.
29/2015).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-59/2015-2
01. фебруар 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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30.
На основу члана 100 Закона о заштити
животне
средине
("Сл. гласник
РС"
бр.
135/04,36/09,72/09 и 43/11) и члана 11 Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење животне
средине на територији општине Кула – пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 5/14),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 15. јануара 2016. године, доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ

1.
Овим програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2016. године планирају у
области заштите и унапређења животне средине у
општини Кула.
2.
За реализацију програма планирају се
средства из буџета општине Кула у укупном износу
од 464.920.000,00 динара и то:

накнада за заштиту и унапређење животне
седине ....................... 64.700.000,00 динара

накнада из средстава за загађивање животне
средине ....................... 2.250.000,00 динара

средства добијена са виших нивоа власти
................................ 60.000.000,00 динара

средства обезбеђена кредитним задужењем
............................... 300.000.000,00 динара

неутрошена, пренета средства из 2015. године
............................... 37.970.000,00 динара.
3.
Средства из тачке 2 овог програма
обухватају низ активности који је дат у следећој
табели.
Врста активности
1.

2.
2.
1.

3.
3.
1.
4.

Програми и пројекти
праћења стања животне
средине - мониторинг
Укупно 1:
Програми и пројекти
заштите вода у општини
Финансирање
обавеза
општине Кула које произилазе из пројекта Коначно
решење проблема загађења Великог бачког канала
- изградња колектора
отпадних
вода
и
канализације
Укупно 2:
Програми и пројекти
заштите земљишта у
општини
Инфраструктурно
опремање
трансферне
станице комуналног отпада
Укупно 3:
Програми и пројекти
научног истраживања и
развоја образовања из
области заштите животне
средине у општини

План за 2016.
960.000,00
960.000,00

456.000.000,00

456.000.000,00

6.240.000,00
6.240.000,00

4.
1.

Финансирање еколошких
програма и пројеката НВО
по конкурсу
Укупно 4:
УКУПНО 1+2+3+4:

1. фебруар 2016.

1.720.000,00
1.720.000,00
464.920.000,00

4.
Овај програм објавиће се у "Службеном
листу општине Кула" и примењиваће се по
добијању сагласности надлежног министарства.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-501-6/2016
15. јануара 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

1. фебруар 2016.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

