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
22. април 2016. године
Број 14

56.
На основу члана 92 Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/14, 68/15 и 103/15) и члана 105 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 22. априла 2016.
године, донела је
ОДЛУК У
о ангажовању екстерне ревизије
консолидованог Завршног рачуна буџета
општине Кула за 2015. годину
1.
Ангажује
се
екстерна
ревизија
консолидованог Завршног рачуна буџета општине
Кула за 2015. годину од стране лица која
испуњавају услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописане законом којим
се уређује рачуноводство и ревизија, уз претходно
прибављену сагласност Државне ревизорске
институције.
Избор екстерне ревизије извршиће се у
складу са законом.
2.
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: 01-400-27/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
57.
На основу члана 20 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07),
члана 536 став 2 Закона о привредним друштвима
("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 99/11), тачке 6
став 2 Одлуке о покретању поступка ликвидације
Агенције за развој општине Кула ("Службени лист
општине Кула" бр. 2/16) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 22. априла 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.

ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог биланса
Агенције за развој општине Кула
1.
УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони биланс
Агенције за развој општине Кула, Лењинова 11,
уписане у регистар Привредног суда у Сомбору,
МБ 08749019, ПИБ 100262557 а који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство и ревизија.
2.
Усвојени Почетни ликвидациони биланс
Агенције за развој општине Кула региструје се у
складу са Законом о регистрацији.
3.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-13/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
58.
На основу члана 20 став 1 тачка 5 и члана
32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 2,
члана 4 став 1 и 3, члана 13 Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/2011), члана 20 став 1 тачка 5, члана 40 став 1
тачка 6 и члана 105 став 2 Статута општине Кула пречишћен текст („Службени лист општине Кула“
бр. 7/2013) Скупштина општине Кула, на седници
одржаној дана 22. априла 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о обављању
комуналних делатности
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналних
делатности („Службени лист општине Кула“, бр.
19/2014), у члану 3, после става 3 додаје се став 4
који гласи:
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„Обављање комуналне делатности из
члана 2 став 2 тачка 3 ове одлуке вршиће јавна
комунална предузећа којима је та делатност
поверена као искључиво право у одлуци о
оснивању“.

1.
2.
3.

Члан 2.
Члан 24 став 1 мења се и гласи:
„Потрошња воде мери се водомером, чију
величину и врсту одређује
испоручилац, а
уколико је водомер у квару или је недоступан за
очитавање, када корисник који самостално
очитава водомер не пријави стање, у зимском
периоду када временске прилике онемогућавају
очитавање, код прикључења на јавни водовод без
одговарајуће документације потрошња воде се
обрачунава према броју пријављених станара у
свакој стамбеној јединици, док се за пословни
простор обрачунава у износу просечне месечне
потрошње одређене на основу потрошње воде у
последњих 12 месеци“.
Члан 3.
У члану 36 став 1, иза речи „услуге“
додаје се следећи текст:
„у року од 30 дана од дана пријема
обавештења испоручиоца услуге о испуњености
техничких услова“.
Члан 4.
Члан 39 брише се и додају се нови
чланови од 39а до 39к, који гласе:
„Члан 39а.
Производњом и дистрибуцијом топлотне
енергије у смислу одредаба ове Одлуке сматра се
снабдевање
топлотном
енергијом
путем
котларнице, топловода и других уређаја и опреме
за производњу и испоруку топлотне енергије.
Под котларницом и топловодом у смислу
одредаба ове Одлуке подразумева се систем
објеката инсталација, уређаја и постројења за
добијање, мерење и преношење топлотне
енергије.
Члан 39б.
Делатност производње и дистрибуције
топлотне енергије из члана 39а став 1. ове Одлуке
обављаће
Јавна
комунална
предузећа
на
територији општине Кула (у даљем тексту: месно
надлежно Јавно комунално предузеће) којима
буде
поверено
искључиво
право
вршења
комуналне услуге производње и дистрибуције
топлотне енергије.
Објекти из члана 39а став 2 ове одлуке, а
који су дати на управљање месно надлежном
Јавном комуналном предузећу, сматрају се
комуналним објектима.
Члан 39в.
Сви субјекти који су инвеститори
котларница, топловода и других објеката за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
могу ове објекте пренети на управљање месно
надлежном јавном комуналном предузећу у складу
са одредбама ове одлуке и одредбама закона.
Члан 39г.
Испоручилац топлотне енергије дужан је:

4.

5.
6.

Број 14 - страна 129

Да врши снабдевање корисника топлотном
енергијом;
Да врши текуће и инвестиционо одржавање
котларница, подстаница и заједничких
унутрашњих инсталација грејања;
Да обезбеди стручно и брижљиво техничко
руковање објектима и постројењима за
производњу и испоруку топлотне енергије;
Да обезбеди правилно функционисање
котларница, топловода и других уређаја и
опреме за производњу и испоруку топлотне
енергије;
Да обезбеди техничке и друге услове за
рационалну потрошњу и штедњу топлотне
енергије и
Да врши и друге послове у складу са
законом.

Члан 39д.
Испоручилац топлотне енергије је дужан
да кориснике топлотне енергије путем средстава
информисања или на неки други начин обавести о
ограничењима снабдевања топлотном енергијом и
то 24 часа пре наступања ограничења, осим
хаварисаних искључења.
Члан 39ђ.
Сви корисници топлотне енергије стичу
право коришћења топлотне енергије прикључењем
на постојеће котловнице и топловоде као и друге
уређаје за производњу и испоруку топлотне
енергије.
Грађани, предузећа, установе и други
субјекти могу да се прикључе на постојеће
котловнице и топловоде за испоруку топлотне
енергије под условом да од испоручиоца прибаве
претходне техничке услове и сагласност на
пројекат.
Испоручилац
топлотне
енергије
ће
извршити прикључење из става 2 овог члана у
складу са пројектним решењем урађеним од
стране овлашћеног пројектанта.
Прикључење
објеката
на
постојеће
котловнице
и
топловоде
може
извршити
испоручилац топлотне енергије или друго
предузеће уз сагласност испоручиоца топлотне
енергије. Накнаду за добијање техничких услова и
сагласности утврђује испоручилац топлотне
енергије.
Трошкове прикључења на постојеће
котловнице и топловоде сноси сопственик објекта
који се прикључује, које утврђује испоручилац
топлотне енергије, уз сагласност надлежног
органа.
Члан 39е.
Корисник може извршити проширење
инсталација и повећати број грејних тела у свом
објекту само под условом да је за то прибавио
сагласност испоручиоца топлотне енергије у
складу са методологијом прорачуна потребног
броја грејних тела од стране овлашћеног
пројектног бироа.
Члан 39ж.
Испоручилац топлотне енергије одржава
прикључке на котловници и друге уређаје и
опрему.
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Корисник топлотне енергије је дужан да
испоручиоцу топлотне енергије пријави оштећење
на унутрашњој инсталацији, вентилима одмах по
настанку истог.
Испоручилац топлотне енергије је дужан
да након пријаве квара од стране корисника
топлотне енергије у року од 12 часова предузме
мере за отклањање квара.
Члан 39з.
Испоручиоцу топлотне енергије припада
накнада за испоручену топлотну енергију коју
плаћају сви корисници.
Накнада за испоручену топлотну енергију
се обрачунава и плаћа према утрошеној количини
енергије (изражено у kWh) или према м2 грејне
површине.
Члан 39и.
У циљу заштите котловница топловода и
других уређаја за производњу и испоруку топлотне
енергије забрањено је:
1. Неовлашћено прикључивање на котловнице и
мрежу топловода,
2. Неовлашћено отварање и затварање затварача
на развојној мрежи топловода и
3. Оштећења објеката, уређаја, инсталације и
постројења топловода.
Члан 39ј.
Производња и испорука топлотне енергије
се може обуставити:
1. Ако корисник топлотне енергије откаже
потрошњу исте, с тим да је дужан плаћати
индиректно грејање у складу са Правилником;
2. Ако настану неке сметње или кварови на
котловници, топловоду и другим уређајима и
опреми за производњу и испоруку топлотне
енергије;
3. Ако корисник топлотне енергије не плаћа
накнаду за коришћење топлотне енергије и
4. Ако је дошло до кршења наредби о штедњи
и ограничењу испоруке топлотне енергије коју је
донео надлежни орган управе.
Сви корисници станова у колективном
становању и корисници пословног простора, који
су укључени у систем грејања, а не користе га
дужни су да плате део накнаде за грејање због
индиректног загревања стана односно пословног
простора. Накнаду за индиректно загревање
одређује испоручилац топлотне енергије.
Испоручилац енергије није дужан да
прихвати
отказивање
потрошње
топлотне
енергије, нити има право да искључи корисника,
ако за то не постоје техничке могућности за
појединачна искључења и ако искључење утиче на
квалитет грејања у просторима других корисника
(што утврђује испоручилац енергије), као и ако
отказ не потпишу сви корисници који су
прикључени на заједничку подстаницу.
Члан 39к.
Испоручилац
топлотне
енергије
је
обавезан да у року од три месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке донесе Правилник о пружању
грејних услуга.
Правилник из претходног става садржи:
- начин и услове пружања грејних услуга,
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начин утврђивања и обрачуна трошкова
грејања,
- начин утврђивања накнаде за индиректно
загревање и
- начин искључења са система грејања,
Програм преузимања постојећих котловница
са динамиком, за подручје за које је месно
надлежан овом одлуком.
На Правилник из става 1 овог члана
обавезна је сагласност Општинског већа, као
надлежног органа“.
-

Члан 5.
У члану 97 став 1, иза броја 33 додају се
бројеви 39д, 39ж став 3, а остали текст се
наставља.
Члан 6.
У члану 98 став 1, иза броја 38 додају се
бројеви 39ђ став 2, 39е, 39ж став 2, 39и, а остали
текст се наставља.
Члан 7.
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: 01-352-15/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
59.
На основу члана 35 став 1 тачка 3а Закона
о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС",
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 4 став 1 тачка 14
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр.
11/11, 4/12, 36/12 и 11/14) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула на седници одржаној
22. априла 2016.
године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне
ситуације општине Кула за 2015. годину
1.
Усваја се Извештај о раду Штаба за
ванредне ситуације општине Кула за 2015. годину.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-87-2/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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60.

62.

На основу члана 35 став 1 тачка 3а Закона
о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС",
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 4 став 1 тачка 14
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Кула ("Службени лист општине Кула" бр.
11/11, 4/12, 36/12 и 11/14) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Службени лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула на седници одржаној 22. априла 2016.
године, доноси

На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91 и
71/94) и члана 22 и 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Службени лист општине Кула"
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. априла 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег плана рада Штаба за
ванредне ситуације општине Кула за 2016.
годину

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план
Дома здравља Кула за 2016. годину у делу који се
финансира из буџета општине Кула, који је
Управни одбор установе усвојио на седници
одржаној 29.01.2016. године као у предлогу.

1.
Усваја се Годишњи План рада Штаба за
ванредне ситуације општине Кула за 2016. годину.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-87-3/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
61.
На основу члана 10 и 19 Одлуке о
оснивању Дома културе Руски Крстур ("Службени
лист општине Кула", бр. 12/11 и 17/12) и члана 20,
40 и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Службени лист општине Кула", бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 22.
априла 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Дома културе Руски Крстур

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Дома здравља Кула за 2016. годину

2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-022-11/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
63.
На основу члана 22 и 59 Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 22.
априла 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне
Програма пословања ЈKП "Комуналац" Кула
за 2016. годину

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени
Статута Дома културе Руски Крстур, коју је
Управни одбор Дома културе Руски Крстур усвојио
на седници одржаној 21. марта 2016. године.

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула за 2016. годину, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
усвојио на седници одржаној 15.04.2016. 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: 01-110-23/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-5/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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64.
На основу члана 22 и 59 Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Службени лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 22.
априла 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Плана и
програма пословања ЈП "Завод за изградњу"
Кула за 2016. годину
1.
Даје се сагласност на ребаланс Плана и
програма пословања Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула за 2016. годину, који је Надзорни
одбор Јавног предузећа усвојио на седници
одржаној 13.04.2016. године као у предлогу.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-21/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
66.
На основу члана 18 Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС“" бр. 42/91,
71/94 и 79/05), и члана 19 став 1 Одлуке о
оснивању Спортског центра "Црвенка" Црвенка
("Службени 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 22.
априла 2016. године, донела је

2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-6/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
65.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), 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 ("Службени лист општине
Кула", бр. 18/08 и 10/15) и члана 40 Статута
општине Кула – пречишћен текст („Службени лист
општине Кула“, број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 22. априла 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Спортског центра "Црвенка" у Црвенки
1.
РАЧИЋ
ВЛАДАН, професор
физичког
васпитања из Црвенке, именује се за директора
Спортског центра "Црвенка" Црвенка почев од 23.
априла 2016. године.
2.
Мандат именованог траје 4 (четири) године.
3.
Права и обавезе вршиоца дужности
директора биће уређена Уговором о раду
закљученим између Управног одбора Спортског
центра "Црвенка" и именованог директора.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".

22. април 2016.

РЕШЕЊЕ
о престанку функције вршиоца дужности
директора Спортског центра "Црвенка" у
Црвенки
1.
РАЧИЋ ВЛАДАНУ из Црвенке престаје
функција вршиоца дужности директора Спортског
центра "Црвенка" Црвенка дана 22. априла 2016.
године, даном именовања директора Спортског
центра "Црвенка".
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-21/2016-2
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
67.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07), члана 24 став 3 и члана 80 став 6 Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС", број
15/16), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Службени лист општине
Кула", број 7/13) и члана 41 Одлуке о промени
оснивачког
акта
ЈКП
"Водовод"
Црвенка
(„Службени лист општине Кула“ бр. 10/13 и
19/14), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. априла 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП "Водовод" Црвенка
1.
ПЕШИЋ МАРКО, дипломирани економиста
из Црвенке, именује се за директора ЈКП
"Водовод" Црвенка на период од четири године.

22. април 2016.
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2.
Именовани је дужан да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
4.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу општине
Кула'' и на интернет презентацији општине Кула
www.kula.rs.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-27/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
68.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 46 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС" бр. 15/16) и члана 40 став
1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Службени лист општине Кула", број 7/13) и члана
44 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП
"Водовод" Црвенка („Службени лист општине
Кула“ бр. 10/13 и 19/14), Скупштина општине Кула
на седници одржаној 22. априла 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције вршиоца дужности
директора ЈКП "Водовод" Црвенка
1.
Утврђује се да Пешић Марку, дипломираном
економисти из Црвенке престаје мандат вршиоца
дужности директора ЈКП "Водовод" Црвенка даном
ступања на рад именованог директора ЈКП
"Водовод" Црвенка.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-27/2016-2
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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69.
На основу члана 14 и 57 Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.
129/07 и 54/11) и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Службени лист општине Кула",
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 22. априла 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о именовању
председника и чланова Општинске изборне
комисије у сталном саставу
1.
У Решењу о именовању председника и
чланова Општинске изборне комисије у сталном
саставу ("Службени лист општине Кула", бр. 2/16),
у члану 1, тачка 4 алинеја 2 мења се и гласи:
"- Жежељ Никола, за заменика члана, на предлог
СНС".
2.
У члану 1 решења, после става 3 додаје се
нови став 4 који гласи:
"За обављање послова и задатака,
Комисија има право на накнаду на основу
трошковника о раду Комисије за који сагласност
даје председник општине Кула, на име средстава
која се планирају Одлуком о буџету, са раздела 1,
глава 1, тачка 2. ОИК, програмска класификација
0602-0001, функција 110, позиција 11-3."
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-4/2016-8
22. априла 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
70.
На основу члана 54 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 22.
априла 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Економско-трговинске школе у Кули
1.
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Економско-трговинске школе у Кули Секе
Гордана из Куле, члан из реда запослених.
2.
У Школски одбор Економско-трговинске
школе у Кули именује се Шуша Александар из
Куле, за члана Школског одбора из реда
запослених.
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22. април 2016.

3.
Мандат члана Школског одбора из тачке 2
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Економско-трговинске школе у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-24/2016
22. април 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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