СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 70 примерака.

Кула
28. фебруар 2013. године
Број 9
Година 48

45.
На основу члана 26 став 3 Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 40 и 47а Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13 - пречишћен текст),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
28. фебруара 2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА

1.
Образује се Комисија за именовања
Скупштине општине Кула (у даљем тексту:
Комисија), за спровођење јавног конкурса за
именовање
директора јавних предузећа на
територији општине Кула.

−
−

−
−

−

2.
Комисија из тачке 1 ове одлуке:
спроводи Јавни конкурс на основу Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора,
доставља Оглас о јавном конкурсу ради
објављивања у „Сл. гласник РС” и у најмање
једним
дневним
новинама
које
се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, у року који не може бити дужи од осам
дана од дана доношења одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора јавног
предузећа и на интернет страници органа из
става 1 овог члана, с тим што се мора навести
када је Оглас о јавном конкурсу објављен у „Сл.
гласнику РС”,
одбацује,
закључком,
неблаговремене,
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази,
саставља списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спроводи
изборни поступак, који може да се спроведе у
више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин,
уколико се у
изборном поступку спроводи
писмена провера,
комисија приликом те
провере кандидате обавештавају о месту, дану
и времену када ће се обавити усмени разговор с
кандидатима,
сачињава ранг листу кандидата за именовање
са највише три најбоље рангирана кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима
према мерилима прописаним за именовање,
који су испунили мерила прописана за

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

именовање директора јавних предузећа и
доставља органу управе општине,
− доставља записник о изборном поступку,
− кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, у року од два дана
од дана пријема захтева, омогућава увид у
документацију јавног конкурса, под надзором
Комисије.
3.
Комисија има председника и четири
члана, од којих председника и два члана именује
Скупштина општине на период од три године,
једног члана именује Скупштина општине на
предлог Сталне конференције градова и општина
на период од три године, док једног члана
именује Скупштина општине за свако појединачно
именовање директора.
Члан који се именује за свако појединачно
именовање директора у смислу става 1. овог
члана, мора бити члан Надзорног одбора Јавног
предузећа у коме се именује директор.
4.
Услови за предлагање кандидата за
чланове Комисије су следећи:
- кандидати у што већој мери треба да
испуњавају услове као и лице у поступку чијег
именовања ће учествовати ако буду именовани
у комисију за именовања општине;
- кандидати морају бити пунолетни и пословно
способни, да нису осуђивани за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности и којима није изречена
мера безбедности забране обављања неке од
делатности од општег интереса;
- предност при предлагању кандидата имају
лица са одговарајућим високим образовањем и
радним искуством стеченим у једној или више
области које су, у смислу Закона о јавним
предузећима, делатност од општег интереса.
5.
Председник и чланови Комисије не могу
бити народни посланици, посланици у Скупштини
Аутономне Покрајине, одборници у Скупштини
општине, као ни именована лица у органима
општине Кула.
6.
Комисију за именовања општине Кула
именоваће
посебним
решењем
Скупштина
општине.
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7.
Чланови Комисије имају право на накнаду
за учешће у раду Комисије у складу са одредбама
члана 3 Одлуке о накнадама за учешће у раду у
органима општине Кула и њиховим радним телима
("Сл. лист општине Кула" бр. 3/09 и 15/10).
8.
Седнице Комисије су јавне.
Седници Комисије могу присуствовати
представници средстава јавног информисања.
9.
На рад и одлучивање Комисије, сходно се
примењују
одредбе
Пословника
Скупштине
општине Кула о раду сталних радних тела.
Организационе
и
административнотехничке послове за потребе Комисије обавља
надлежна организациона јединица Општинске
управе.
10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-020-16/2013
28. фебруар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
46.
На основу члана 16 и 21 Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за спорт, туризам,
омладину и рекреацију "Цестор" Кула ("Сл. лист
општине Кула", 11/12 и 15/12) и члана 22 и 40
Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула",
7/13 - пречишћен текст), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 28. фебруара 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
са Финансијским планом ЈП "Цестор" Кула за
2013. годину

1.
Даје се сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за спорт, туризам, омладину и
рекреацију "Цестор" Кула са финансијским планом
за 2013. годину, који је Управни одбор Јавног
предузећа донео на седници одржаној 21.
фебруара 2013. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-25/2013
28. фебруар 2013. године
Кула

28. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
47.
На основу члана 18 и 28 став 1 тачка 8
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
"Руском" ("Сл. лист општине Кула", бр. 5/13) и
члана 21, 40 и 105 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13 - пречишћен текст),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
28. фебруара 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски
Крстур

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур, који
је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур усвојио на седници
одржаној 20. фебруара 2013. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-24/2013
28. фебруар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
48.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 21 став 2 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), члана
40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", број 7/13 - пречишћен текст) и
члана 17 Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Радник“ Сивац („Сл. лист општине
Кула“ бр. 2/09 и 3/11), Скупштина општине Кула,
на седници одржаној 28. фебруара 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа „Радник" Сивац

1.
ИЛИЋ МИРКО, дипл. инж. технологије из
Сивца, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа „Радник“ Сивац, почев од 28. фебруара
2013. године, на период од 4 (четири) године.
2.
Права и обавезе директора биће уређена
уговором о раду закљученим између органа
управљања
Јавног
комуналног предузећа
„Радник“ Сивац и именованог директора.

28. фебруар 2013. године

Службени лист општине Кула

3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-15/2013
28. фебруар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
49.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07), члана 21 став 2 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и члана
40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", број 7/13 - пречишћен текст) и
члана 17 Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац („Сл. лист општине
Кула“ бр. 2/09 и 3/11), Скупштина општине Кула
на седници одржаној 28. фебруара 2013. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Радник“
Сивац

1.
Утврђује се да Илић Мирку, дипл. инж.
технологије из Сивца, престаје дужност вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац са 28. фебруаром 2013. године.
2.
Ово решење објавити у " Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-15/2013
28. фебруар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
50.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС"
бр. 72/09 и 52/11) и члана 40 и 105 Статута
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013
- пречишћен текст), Скупштина општине Кула на
седници одржаној 28. фебруара 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки

1.
Разрешавају се чланови Школског одбора
Средње стручне школе у Црвенки:
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1. Каралић Мирјана, члан из реда представника
локалне самоуправе,
2. Граховац Вања, члан из реда представника
локалне самоуправе,
2.
У Школски одбор Средње стручне школе у
Црвенки именују се:
1. Боснић Мирјана, за члана из реда представника
соц. партнера,
2. Каримановић Сувеиљ, за члана из реда
представника соц. партнера.
3.
Мандат чланова Школског одбора из тачке
2 овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки.
4.
Ово решење објавиће се у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-21/2013
28. фебруара 2013. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
51.
На основу члана 60 став 14 Статута
општине Кула ("Сл. лист општине Кула, бр.
7/2013) и члана 12 и 13 Пословника Општинског
већа општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.
15/08 и 26/12), Општинско веће општине Кула, на
седници одржаној 22. фебруара 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за остваривања права особа
са инвалидитетом општине Кула

1.
Ради обављања саветодавних послова у
области социјалне заштите, односно остваривања
права особа са инвалидитетом на територији
општине Кула, образује се Савет за остваривање
права особа са инвалидитетом општине Кула (у
даљем тексту: Савет), са циљем да изради акте
којима ће се у општини Кула регулисати право
особа са инвалидитетом.
Савет ће се бавити дефинисањем
приоритета у области решавања проблема
у
остваривању права особа са инвалидитетом на
територији општине Кула, предлагањем програма,
мера и планова активности које треба предузети
ради
ефикасног
решавања
проблема
у
остваривању права особа са инвалидитетом на
територији општине Кула, иницирањем развоја
сарадње између локалне самоуправе са једне
стране и других институција и организација и
другим пословима у оквиру делокруга свог рада.
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2.
Савет као саветодавно радно тело
Општинског већа општине Кула чине представници
извршног органа општине Кула, институција и
организација које се на локалном нивоу баве
питањима значајним за решавање проблема за
остваривање права особа са инвалидитетом
(представници Центра за социјални рад, Дома
здравља Кула), повереник и представник
Општинске управе Кула и представник НВО чији
је основни циљ борба за остваривање права особа
са инвалидитетом и то:
Марковић Благоје, председник
Вакула Гордана, чланица
Шаин Снежана, чланица
Шаша Снежана,чланица
Зечевић Драган, члан

28. фебруар 2013. године

5.
Стручне и административне послове за
Савет обављаће Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула и Одељење за
друштвене делатности Општинске управе Кула.
6.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-19/2013
22. фебруар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Савета се именују на период до
истека мандата Општинског већа општине Кула.

−
−

−

−

−

3.
Делокруг рада и задаци Савета су:
израда аката којима се у општини Кула
регулишу права особа са инвалидитетом,
израда акта којим ће се уредити услови, начин
и поступак остваривања права на јединствену
паркинг карту за особе са инвалидитетом са
територије општине Кула
анализа проблема, анализа приоритетних
потреба лица са инвалидитетом, анализа
постојећих ресурса за могућностима решавања
проблема и дефинисање активности којима ће
се постићи унапређење положаја лица са
инвалидитетом,
иницира развој сарадње између локалне
самоуправе са једне стране и других
институција и организација а посебно са
надлежним министарством,
обавља и друге послове у складу са основним
задацима и циљевима ради којих је образован.

4.
Члановима Савета, осим лица која су на
сталном раду у органима општине и јавним
предузећима и установама чији је оснивач
општина Кула, чије је пребивалиште ван места
одржавања седница Савета, припада накнада
путних трошкова ради доласка и у повратку на
седнице Савета у износу цене коштања аутобуског
превоза редовног међумесног саобраћаја.

Велибор Милојичић, с. р.
52.
На основу члана 100 Закона о заштити
животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004 и
36/2009) и члана 11 Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр.
3/2010), Општинско веће општине Кула доноси
ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
и унапређење животне средине општине Кула за
2013. годину

1.
Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за
активности које се током 2013. 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 41.500.000,00 динара и то:
− накнада за заштиту и унапређење животне
средине ...................... 38.500.000,00 динара
− накнада из средстава за загађивање животне
средине ....................... 3.000.000,00 динара.
3.
Средства из тачке 2 овог Програма
обухватају низ активности које су дате у следећој
табели.

Врста активности
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - МОНИТОРИНГ
УКУПНО 1:
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ВОДА У ОПШТИНИ
Израда пројектно-техничке документације насељске канализације у Кули и
Црвенки - обавеза општине за нањтавак учешћа у пројекту "Коначно решење
проблема загађења Великог бачког канала"
Финансирање обавеза општине Кула које произилазе из пројекта "Коначно
решење проблема загађења Великог бачког канала - изградња колектора
отпадних вода и канализације"
Заштита изворишта воде од загађења
УКУПНО 2:

План за 2013.
3.050.000,00
3.050.000,00

6.500.000,00
2.800.000,00
5.200.000,00
14.500.000,00
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
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ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
Радови на уређивању и одржавању комуналних депонија и уклањању дивљих
депонија
УКУПНО 3:
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЕКО СИСТЕМА И ОЧУВАЊА БИОДИВЕРЗИТЕТА У
ОПШТИНИ
Обележавање станишта природних реткости валоризованих за заштиту
Сузбијање штетне биљке амброзије и др. коровских биљака у насељеним
местима општине (ван редовног обављања поверених послова ЈКП и МЗ)
Озелењавање и пошумљавање; финансирање уређења значајних амбијенталних
простора по пројектима
УКУПНО 4:
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ
Суфинансирање набавке опреме и машина за побољшање управљања отпадом у
општини
Суфинансирање прикупљања и третмана ПЕТ амбалаже
УКУПНО 5:
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ
Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу
Санација објекта школско-едукативног еко центра на локацији еколошког
коридора на Великог бачком каналу у Малом Стапару
УКУПНО 6:
ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВЕНТИНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА У ВАНРЕДНИМ
ОКОЛСНОТИМА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УКУПНО 7:
У К У П Н О:

4.
Овај Програм објавиће се у "Сл. листу
општине Кула", а примењиваће се од 1. јануара
2013. године а по добијању сагласности
надлежног Министарства.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-501-12/2013
21. јануар 2013. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

53.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИВАЦ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-70/13
Дана: 24.02.2013.
ЗАПИСНИК
о раду Изборне комисије на утврђивању
резултата избора за чланове Савета МЗ Сивац
на изборима одржаним 24.02.2013. године

1. Седница Комисије је одржана 24.02.2013.
године са почетком у 20 часова у просторијама
МЗ Сивац.
2. Седници Комисије присуствују: Драган
Рајић, председник Комисије; Ленка Крвавац,
заменик председника; Милован Бошковић, Маја
Ђуришић, чланови; Јелена Струњаш, Младен
Вуковић, заменици чланова.

4.360.000,00
4.360.000,00
100.000,00
2.090.000,00
3.000.000,00
5.190.000,00
9.800.000,00
500.000,00
10.300.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
100.000,00
100.000,00
41.500.000,00

3. Комисија је утврдила да је од укупно 7
бирачких одбора у Месној канцеларији примила
изборни материјал за свих 7 бирачких места.
4. На основу изборног материјала примљеног
од бирачких одбора утврђено је:
− да је за изборе предато укупно гласачких
листића ..................................... 6791,
− да је остало неупотребљено гласачких
листића ..................................... 3993,
− да према изводима из бирачких спискова
има уписаних бирача ..................... 6791,
− да према изводима из бирачких спискова на
изборима гласало бирача ............... 2775,
што износи 40,86%
− да је број бирача који су гласали ван
бирачког места .............................. 108
− да је број гласачких листића који се налазе
у гласачким кутијама ..................... 2775
− да је било неважећих гласачких листића
................................................. 129
− да је било важећих гласачких листића 2668.
5. Утврђено је да су кандидати са листе добили
следећи број гласова:
1. Амиџић Зорица ................
2. Бењански Витомир ...........
3. Берић Радован .................
4. Бијелац Мирослав .............
5. Божовић Радомир .............
6. Варагић Габриела .............
7. Влаховић Горан ................
8. Влашкалић Дејан ..............
9. Вуковић Игор ...................
10.Глушчевић Александар ......
11. Живанов Слађана ............
12. Зирић Драган - Драж ........

241
226
750
246
317
540
1158
813
345
279
259
460
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ивелић Ана ....................
Игрић Гордана ................
Јосовић Зоран ................
Калић Јован ..................
Ковач Франц ..................
Крушчић Милоје - Мило .....
Кувељић Сандра ..............
Мијатовић Тијана .............
Минић Радован ................
Мишић Никола ................
Мрдак Татјана .................
Николовски Дејанчо .........
Новаков Јован .................
Новаков Нинослав ............
Обренић Ђорђије - Ђоле ....
Пејин Жељко ................
Перуничић Ђорђо ...........
Перуничић Стеван ..........
Потпара Неђељко ...........
Пурић Ненад .................
Рајић Зоран ...................
Рајић Немања ................
Рашета Аница ................
Саџаков Снежана ............
Севкић Борко .................
Старчевић Срета .............
Стојанац Зоран ...............
Теодоровић Федор - Феђа
Теофилов Стеван ............
Фемић Ђорђе - Ђокс .........
Ћирић Лидија ................
Чупић Зоран ...................
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136
211
335
1251
1106
1273
1171
223
599
208
1110
469
242
153
1072
271
1143
1127
521
567
161
639
190
623
226
621
513
1374
183
1069
189
674
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6. За чланове Савета МЗ Сивац највећи број
гласова имали су следећи кандидати:
1. Теодоровић Федор - Феђа ...
2. Крушчић Милоје - Мило .......
3. Калић Јован ....................
4. Кувељић Сандра ...............
5. Влаховић Горан ................
6. Перуничић Ђорђо ..............
7. Перуничић Стеван .............
8. Мрдак Татјана ..................
9. Ковач Франц ....................
10. Обренић Ђорђије - Ђоле ....
11. Фемић Ђорђе - Ђокс ..........

1374
1273
1251
1171
1158
1143
1127
1110
1106
1072
1069

7. Чланови Изборне комисије НИСУ ИМАЛИ
примедбе на утврђивање резлтата избора.
8. Закључено је да се резултати избора одмах
сабирају у тајности и да се објаве на огласној
табли МЗ Сивац.
9. Комисија је завршила са радом 25. фебруара
у 3.30 часова.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Рајић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
52.

Одлука о образовању Комисије за именовања Скупштине општине Кула ...............................
Решење о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом ЈП "Цестор" Кула
за 2013. годину ......................................................................................................
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур ....
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац .......................
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац ........................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе у Црвенки
Решење о образовању Савета за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула ......
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
општине Кула за 2013. годину ....................................................................................
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета МЗ Сивац
на изборима одржаним 24. фебруара 2013. године ..........................................................

116
117
117
117
118
118
118
119
120

Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Невенка
Рабреновић. На основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 91398/86 од 27. марта 1986. године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 70 примерака.
Штампа дактилобиро Одељења за управу и опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84
Општинска управа Кула.

