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
24. октобар 2014. године
Број 15

Година 49

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

121.

122.

На основу члана 20, 32 и члана 46 став 1
тачка 2 Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник Републике Србије", бр. 129/07), члана 29
Закона о одбрани ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон и
104/09 - др. закон), члана 4 Уредбе о начину и
поступку извршавања обавеза планирања и
припрема за одбрану ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 24/09), члана 40 и 60 став 1 тачка 2
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13), поступајући по
препоруци Министарства одбране, Сектора за
људске ресурсе Управе за обавезе одбране
Београд, у вези одређивања надлежности органа
јединице
локалне
самоуправе,
Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 24. октобра
2014. године, донела је

На основу члана 29 Закона о јавној
својини ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
72/11 и 88/13), члана 19 Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 24/12), члана 40 став 1
тачка 22 и члана 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13) Скупштина oпштине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
1.
Овом одлуком ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско
веће општине Кула да обавља послове припрема
за одбрану и реализацију задатака из оквира
делокруга надлежности Скупштине општине
Кула, а који произилазе из Плана одбране
Републике Србије.
Општинско веће општине Кула, на основу
овлашћења Скупштине општине Кула, поред
надлежности утврђених законом и Статутом
општине Кула, врши следеће послове:
− доноси План одбране и усклађује га са
насталим променама и потребама,
− доноси Процену војних и невојних изазова,
ризика и претњи по безбедност општине Кула.
2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања, а објавиће се у
"Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА
Број: 01-80-36/2014
24. октобар 2014. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности из јавне својине
општине Кула
1.
ОДОБРАВА СЕ
отуђење непокретности
из јавне својине општине Кула у поступку јавног
надметања.
2.
Предмет отуђења су непокретности
уписане у лист непокретности број 5512 к.о.
Сивац:
1. Парцeла број 1734, у Сивцу, Маршала Тита
219, укупне површине 472 м2 (у природи стари
биоскоп):
− зграда културе број 1, земљиште под
зградом-објектом површине 303 м2;
− земљиште уз зграду-објекат површине 169 м2,
по почетној цени од 22.289,92 евра.
2. Парцела број 4138/3, у Сивцу, Ул. Рибарска,
укупне површине 14 ари 60 м2, (у природи
бивша дрвара):
− помоћна зграда број 1, земљиште под
зградом-објектом површине 94 м2,
− помоћна зграда број 2, земљиште под
зградом-објектом површине 79 м2,
− помоћна зграда број 3, земљиште под
зградом-објектом површине 36 м2,
− помоћна зграда број 4, земљиште под
зградом-објектом површине 58 м2,
− помоћна зграда број 5, земљиште под
зградом-објектом површине 173 м2,
− помоћна зграда број 6, земљиште под
зградом-објектом површине 69м2,
− њива 2 класе површине 951 м2
по почетној цени од 22.129,76 евра.

Број 15 - страна 266

Службени лист општине Кула

3.
Почетна цена по којој се непокретности
отуђују из јавне својине утврђена је у висини
тржишне вредности предметне непокретности
на основу процене Пореске управе филијала
Кула. Исплата купопродајне цене се врши у
динарској
противвредности
по
званичном
средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате.

−

−

4.
Овлашћује се председник општине да:
формира комисију која ће спровести
поступак отуђења непокретности из тачке 2
ове одлуке;
објави оглас о спровођењу поступка јавног
надметања за отуђење непокретности из
јавне својине, у складу са Законом о јавној
својини ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
72/11 и 88/13) и Уредбoм о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
понуда ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
24/12).

5.
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: 01-463-47/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
123.
На основу члана 22 став 10 и члана 23
став 2 Закона о јавној својини ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/11 и 88/13 ), члана 40
став 1 тачке 29 и 30 и члана 105 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13) Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 24. октобра 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о праву коришћења на непокретности која је у
јавној својини општине Кула уписане у лист
непокретности број 819 парц.бр. 4221/3
к.о. Кула
1.
Предмет ове одлуке је непокретност која
је уписана у лист непокретности број 819 к.о.
Кула, парцела бр. 4221/3 и то зграда културе
број 1 у Кули, Трг ослобођења бр. 7, у габариту
површине 410 м2, која је у јавној својини
општине Кула са уписаним правом коришћења
Народне библиотеке Кула.

24. октобар 2014.

2.
Одузима се Народној библиотеци Кула
право коришћења на непокретности ближе
описане у тачки 1 ове одлуке.
Право
коришћења
на
предметној
непокретности се одузима Народној библиотеци,
сагласно члану 22 став 7 Закона о јавној својини,
јер зграда културе није у функцији остваривања
надлежности, односно делатности носиоца права
коришћења из разлога што је Народна
библиотека не користи од 2008. године, када је
оштећена у пожару.
За
редовно
обављање
делатности
Народној библиотеци Кула је обезбеђено
коришћење друге, одговарајуће непокретности и
то у згради Пионирског дома у Кули, Лењинова
17, сагласно члану 22 став 9 Закона о јавној
својини.
3.
Даје се на коришћење без накнаде
непокретност из тачке 1 ове одлуке Дому
здравља у Кули, сходно члану 23 став 2 Закона о
јавној својини.
4.
На основу ове одлуке, овлашћује се
Председник општине да у року од 30 дана
закључи уговор о давању на коришћење
непокретности из тачке 1 ове одлуке између
општине Кула и Дома здравља у Кули.
5.
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: 01-463-48/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
124.
На основу члана 20 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије",
бр.129/07), члана 40 Статута општине Кула ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13), у складу са
одредбама члана 524 и 525 Закона о привредним
друштвима ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
36/11 и 99/11), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 24. октобра 2014. године,
доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка ликвидације
ЈП "Туристичка организација општине Кула"
1.
Овом одлуком ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК
ЛИКВИДАЦИЈЕ
Јавног предузећа "Туристичка
организација општине Кула", Лењинова 11 (у
даљем тексту: Јавно предузеће), уписаног у
Регистар привредних субјеката
Агенције за
привредне регистре, матични број 20827190 ПИБ

24. октобар 2014.
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107565452, са пословним бројем рачуна у трезору
840-699743-76 код Филијале Управе за трезор у
Кули.
2.
Констатује се да се ликвидација Јавног
предузећа може спровести, јер Јавно предузеће
има довољно средстава за намирење свих својих
обавеза.
3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње
даном регистрације ове Одлуке код Агенције за
привредне регистре и објављивањем огласа о
покретању ликвидације.
Оглас
о
покретању
ликвидације
објављује се у трајању од 90 дана на интернет
страници регистра привредних субјеката, са
даном регистрације Одлуке о покретању
поступка ликвидације Јавног предузећа.
4.
Разрешава се функције директора и
законског
заступника
ЈП
"Туристичка
организација
општине
Кула"
Станковић
Владимир, ЈМБГ 0703966810085, из Црвенке,
Улица Жарка Зрењанина бр. 151.
За
ликвидационог
управника
ЈП
"Туристичка организација општине Кула" именује
се Шљукић Марко,
ЈМБГ 1106975810050, из
Сивца, Улица Косовска бр. 18.
5.
Пријаве потраживања достављају се на
адресу седишта Јавног предузећа:
− пословно име: Јавно предузеће "Туристичка
организација општине Кула",
− седиште: Кула, Лењинова бр. 11.
6.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према ЈП "Туристичка организација
општине Кула" најкасније у року од 90 дана, од
дана објављивања огласа о покретању поступка
ликвидације на интернет страници Регистра
привредних субјеката.
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.
7.
Ликвидациони
управник
ће
свим
познатим повериоцима упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Јавног
предузећа најкасније у року од 15 дана од дана
почетка ликвидације.
8.
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 обавести Јавно
предузеће,
то
потраживање
се
сматра
преклудираним.
9.
Од дана регистрације ове одлуке, Јавно
предузеће не може предузимати нове послове,
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већ само послове везане за спровођење
ликвидације који обухватају: уновчење имовине,
наплату потраживања, исплату поверилаца и
друге нужне послове.
Позивају се сви дужници ЈП "Туристичка
организација општине Кула" да измире своје
обавезе према Јавном предузећу.
10.
За време ликвидације не исплаћује се
учешће у добити, односно дивиденде, нити се
имовина расподељује члановима пре исплате
свих потраживања поверилаца.
11.
Ликвидациони управник ће одмах, а
најкасније у року од 15 дана од дана доношења
ове одлуке поднети Регистру привредних
субјеката Агенције за привредне регистре ову
одлуку, уз регистрациону пријаву покретања
поступка
ликвидације,
ради
регистрације
ликвидације
ЈП
"Туристичка
организација
општине Кула" у Регистар.
12.
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, а након
доношења одлуке Скупштине општине о усвајању
истог предузети потребне радње за регистрацију
почетног ликвидационог извештаја у складу са
законом о регистрацији.
13.
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: 01-023-20/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
125.
На основу члана 29 и 30
Закона о
туризму ("Сл. гласник Републике Србије“, бр.
36/09, 88/10, 99/11 и 93/12 ) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању
месечне накнаде за рад именованим
члановима Надзорног одбора ЈП „Туристичка
организација општине Кула“
Члан 1.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о
утврђивању месечне накнаде за рад именованим
члановима Надзорног одбора ЈП „Туристичка
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организација општине Кула“, број 01-401350/2013 од 20. новембра 2013. године, а која је
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 24/13,
због покретања поступка ликвидације Јавног
предузећа.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-20/2014-2
24. октобар 2014. године
Кул а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
126.
На основу члана 29 и 39 Закона о туризму
("Сл. гласник Републике Србије", бр. 36/09,
88/10, 99/11 и 93/12 ), члана 13 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 40
став 1 тачка 8 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
24. октобра 2014. године, донела је

Назив се исписује на српском језику,
ћириличним писмом и на мађарском и русинском
језику и њиховим писмима.
Туристичка
организација
може
променити назив уз сагласност оснивача.
Члан 6.
Седиште Туристичке организације је у
Кули, Лењинова бр. 11.
О промени делатности Туристичке
организације одлучује управни одбор.
На одлуку управног одбора о промени
делатности сагласност даје оснивач.
III. ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.
2.

3.

4.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КУЛА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком општина Кула оснива
Туристичку организацију општине Кула (у даљем
тексту: Туристичка организација) у циљу
унапређења и промоције туризма и обављања
послова развоја, очувања и заштите туристичких
вредности на територији општине Кула.
Члан 2.
Туристичка организација има својство
правног лица, које стиче уписом у судски
регистар,
са
правима,
обавезама
и
одговорностима
утврђеним
законом,
овом
одлуком и статутом Туристичке организације.
Члан 3.
Оснивач
Туристичке
организације
општине Кула је општина Кула, у чије име
оснивачка права врши Скупштина општине Кула
(у даљем тексту: оснивач).
Члан 4.
Туристичка организација послује
складу са прописима о јавним службама.

у

II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 5.
Назив Туристичке организације је:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЛА.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

Члан 7.
Туристичка организација обавља послове:
Промоције
туризма
јединице
локалне
самоуправе;
Координирања активности и сарадње између
привредних и других субјеката у туризму који
непосредно и посредно делују на унапређењу
и промоцији туризма;
Доношења годишњег програма и плана
промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима
и програмима Туристичке организације
Србије;
Обезбеђивања информативно-пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке
вредности јединице локалне самоуправе
(штампане публикације, аудио и видео
промотивни материјал, интернет презентација, сувенири, итд.), а у сарадњи са
надлежним
органима
обезбеђивања
туристичке сигнализације;
Прикупљања и објављивања информација о
целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за
промоцију туризма;
Организовања и учешћа у организацији
туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација;
Организовања
туристичко-информативних
центара (за прихват туриста, пружање
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања
туриста, упознавање туриста са квалитетом
туристичке понуде, упознавање надлежних
органа са притужбама туриста и др.);
Посредовања у пружању услуга у домаћој
радиности;
Подстицања реализације програма изградње
туристичке инфраструктуре и уређења
простора;
Друге активности на промоцији туризма у
складу са овом одлуком и статутом
Туристичкe организацијe.

Члан 8.
Претежна делатност Туристичке организације је:
73.11 делатност рекламних агенција креирање и објављивање реклама у новинама,
часописима, на радију, на телевизији, на
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интернету и другим медијима, креирање и
постављање реклама на отвореном простору,
уређивање штандова, управљање маркентишком
кампањом, промовисање производа, маркентишке активности и др.
Поред делатности из става 1 овог члана,
Туристичка организација обавља и следеће
делатности:
47.78

55.20

58.11

58.19

79.90

82.30

93.19

94.11

Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим
продавницама - продаја на мало
сувенира, рукотворина;
Одмаралишта и слични објекти за краћи
боравак – смештај у сеоским кућама,
брвнарама, бунгаловима, апартманима..
Издавање књига – издавање књига,
брошура, проспеката, летака и сличних
публикација
Остала издавачка делатност – издавање
(укључујући on-line ) каталога,
фотографија, разгледница, постера,
рекламног материјала и осталог
штампаног материјала
Остале услуге резервације и делатности
повезане са њима – услуге резервације
и остале услуге повезане са путовањем –
резервисање превоза, смештаја,
исхране, изнајмљивање возила; помоћ
туристима и посетиоцима - делатност
туристичких водича и обезбеђивање
туристичких информација;
промовисање туристичке понуде.
Организовање састанака и сајмова –
обухвата организацију, промоцију или
вођење послова приликом одржавања
сајмова, конгреса и састанака.
Остале спортске делатности –
активности повезане са промоцијом
спортских догађаја.
Делатност пословних удружења и
удружења послодаваца – активности
организација чији се чланови удружују
ради развоја и унапређења рада
пословних субјеката у одређеној
области.

Туристичка организација обавља и друге
послове утврђене статутом.
О промени делатности одлучује управни
одбор Туристичке организације, уз сагласност
оснивача.
Члан 9.
Унутрашња организација (делокруг рада
и послови) уређује се општим актима Туристичке
организације.
Председник
општине
Кула
даје
сагласност
на
правилник
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
Tуристичке организације.
IV. ПЕЧАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 10.
Туристичка организација има свој печат
и штамбиљ, чији се изгледи утврђују статутом.
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V. СРЕДСТВА ЗА РАД И ПОСЛОВАЊЕ
Члан 11.
Пословање
Туристичке
организације
утврђује се програмом рада.
Програм рада доноси се за период од
једне календарске године.
Програм рада са предлогом финансијског
плана Туристичке организације доставља се
Скупштини општине Кула.
Члан 12.
Средства за оснивање и почетак рада
Туристичке организације обезбеђена су у буџету
општине.
Туристичка организација стиче средства
за остваривање своје делатности из:
1. Буџета општине
2. Сопствених прихода
3. Боравишне таксе
4. Донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица
5. Других извора у складу са законом.
У случају престанка рада Туристичке
организације, преостала средства припадају
оснивачу.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.
5.

Члан 13.
Права и обавезе оснивача су да:
Доноси акт о оснивању и престанку рада;
Даје сагласност на статут;
Даје сагласност на акт којим се утврђује број
и структура запослених;
Даје сагласност на програм рада;
Разматра и усваја годишњи извештај и друге
извештаје о раду;
Именује и разрешава управни и надзорни
одбор;
Именује и разрешава директора;
Обезбеди средства за обављање делатности;
Друга права у складу са законом и актима
оснивача.
Члан 14.
Права и обавезе Установе према оснивачу
су да:
Континуирано, благовремено и квалитетно
обавља делатност из члана 8 ове одлуке;
Рационално користи финансијска средства;
Сарађује са оснивачем у решавању свих
значајнијих
питања
од
интереса
за
остваривање своје делатности;
Најмање једном годишње поднесе извештај о
свом раду и финансијском пословању и
Друге обавезе у складу са законом и актима
оснивача.

VII. ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 15.
Органи
Туристичке организације су:
Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
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Директора, председника и чланове
управног и надзорног одбора именује и
разрешава Скупштина општине Кула.
1. Директор
Члан 16.
Туристичком
организацијом
руководи
директор.
Директор Туристичке организације именује
се и разрешава на основу спроведеног јавног
конкурса.
Мандат директора Туристичке организације траје 4 године.
Члан 17.
За директора Туристичке организације,
може бити именовано лице које испуњава опште
услове прописане законом којим се уређују
радни односи и посебне услове утврђене
статутом.
Ближи
услови
за
именовање
и
разрешење директора, председника и чланова
управног одбора и надзорног одбора биће
утврђени статутом Туристичке организације.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 18.
Директор:
Заступа и представља Туристичку организацију;
Организује и руководи њеним радом;
Извршава одлуке управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење;
Одговоран је за законитост рада и
пословања Туристичке организације;
Предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
Предлаже финансијске извештаје Туристичке организације;
Предлаже акте које доноси управни одбор;
Доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места;
Врши и друге послове утврђене законом и
статутом Туристичке организације.

Члан 19.
Директор Туристичке организације може
бити разрешен и пре истека мандата на који је
именован у следећим случајевима:
1. Ако постоје губици и инсолвентност Туристичке организације;
2. Због неспособности да организује и води
пословање Туристичке организације и врши
друге послове из свог делокруга;
3. Када својим несавесним или неправилним
радом или прекорачењем овлашћења нанесе
Туристичкој организацији штету у већем
обиму или ако је услед тога могла наступити
таква штета;
4. Када Туристичка организација не извршава
своје законске обавезе.
Поступак
и
разрешење
директора
Туристичке организације покреће оснивач по
својој иницијативи или на иницијативу управног
одбора Туристичке организације.
О
разрешењу
директора
Туристичке
организације одлучује Скупштина општине.
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Члан 20.
Оснивач може, до окончања конкурса и
именовања директора, именовати вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора може ту
функцију обављати до именовања директора, а
најдуже 6 (шест) месеци од дана именовања.
Вршилац дужности директора има сва
права, дужности и одговорности директора.
2. Управни одбор
Члан 21.
Управни одбор је орган управљања
Туристичке организације.
Управни одбор има председника и 2 члана
и то: једног члана из реда запослених и два
члана из реда представника оснивача.
Члана управног одбора из реда запослених
предлаже директор Туристичке организације.
Председник и чланови управног одбора
именују се на период од 4 године.
Члан 22.
Председник и чланови управног одбора
могу имати накнаду за рад, под условима и
према мерилима оснивача утврђеним посебним
актом.
Начин рада управног одбора се уређује
пословником о раду.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Члан 23.
Управни одбор Туристичке организације:
Доноси статут;
Одлучује о пословању Туристичке организације;
Доноси годишњи програм рада са финансијским планом;
Усваја извештај о пословању и годишњи
обрачун;
Одлучује о коришћењу средстава, у складу са
законом;
Одлучује о промени назива, седишта и
делатности Туристичке организације;
Закључује уговор о раду са директором - на
одређено време до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења,
када је за директора именовано лице које је
већ запослено у Туристичкој организацији на
неодређено време закључује анекс уговора о
раду, у складу са Законом о раду;
Доноси пословник о свом раду;
Одлучује о другим питањима утврђеним
законом и статутом.
Скупштина општине Кула даје сагласност
на акте из става 1 тачке 1, 3, 4 и 6 овог
члана.

3. Надзорни одбор
Члан 24.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Туристичке организације.
Надзорни одбор има 3 члана и то: једног
члана из реда запослених и два члана из реда
представника оснивача.
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Члана
надзорног
одбора
из
реда
запослених предлаже директор Туристичке
организације.
Председник и чланови надзорног одбора
именују се на период од 4 године.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Члан 25.
Надзорни одбор:
Врши надзор над пословањем Туристичке
организације;
Утврђује да ли се остварује план и програм
рада Туристичке организације;
Прегледа извештај о пословању и завршни
рачун Туристичке организације и утврђује да
ли су сачињени у складу са прописима;
Даје мишљење о предлозима одлука;
Доноси пословник и своме раду;
Врши и друге послове утврђене законом,
статутом и другим општим актима.

Члан 26.
Начин рада надзорног одбора уређује се
пословником о раду.
Члан 27.
Оснивач има право да наложи контролу
пословања Туристичке организације и да тражи
подношење извештаја о раду.
Члан 28.
Туристичка организација може бити
укинута у случајевима утврђеним у закону.
Акт о укидању Туристичке организације
доноси оснивач.
Члан 29.
Статут је основни општи акт Туристичке
организације којим се уређује:
1. Делатност Туристичке организације;
2. Унутрашња организација;
3. Органи, њихов састав, начин именовања и
надлежности;
4. Услови
за
именовање
и
разрешење
директора;
5. Одговорност за обавезе у правном промету и
6. Друга питања значајна за рад Туристичке
организације.
Члан 30.
Туристичка
организација
извештај о пословању Скупштини
најмање једанпут годишње.

подноси
општине

Члан 31.
обављање
појединих
стручних
послова из своје делатности Туристичка
организација може ангажовати друга правна или
физичка лица.
За
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Послове
и
овлашћења
директора
Туристичке организације вршиће вршилац
дужности директора Станковић Владимир, ЈМБГ
0703966810085,
из
Црвенке,
Ул.
Жарка
Зрењанина бр. 151, до именовања директора, а
најдуже 6 (шест) месеци.
Члан 34.
Именују се председник и чланови Управног
одбора Туристичке организације у следећем
саставу:
Павков Наташа, ЈМБГ 0406980815036,
струковни васпитач
из Сивца, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 49, за председника;
Миладиновић Бранка, ЈМБГ 0902982815006,
дипломирани економиста из Куле, Ул. Б. Бухе
бр. 9 и
Баланџић Предраг, ЈМБГ 0408984830008,
економски техничар из Новог Сада, Ул. Ђакона
Авакума бр. 32, за чланове.
Члан 35.
Скупштина општине Кула именоваће
председника и чланове надзорног одбора
Туристичке организације у року 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Управни одбор Туристичке организације
дужан је да у року од 30 дана од дана именовања
донесе Статут Туристичке организације и
достави оснивачу на сагласност, као и друга акта
неопходна за упис Туристичке организације у
регистар надлежног суда.
Вршилац дужности директора Туристичке
организације дужан је да у року од 30 дана од
дана доношења аката неопходних за упис
Туристичке организације у регистар надлежног
суда, поднесе захтев за упис.
Туристичка организација општине Кула
почиње са радом даном регистрације у регистар
надлежног суда.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивањa у ''Сл. листу општине Кула''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-21/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
127.

Члан 32.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених радника у Туристичкој организацији
остварују се у складу са Законом о раду и
општим актима Туристичке организације.

На основу члана 18 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

Број 15 - страна 272

Службени лист општине Кула

24. октобар 2014.

ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању
ЈП "Завод за изградњу" Кула за 2013. годину

ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању
ЈКП "Радник" Сивац за 2013. годину

1.
Прихвата се Извештај о пословању Јавног
предузећа "Завод за изградњу " Кула за 2013.
годину, који је Надзорни одбор јавног предузећа
усвојио на седници одржаној 4. априла 2014.
године, као у тексту.

1.
Прихвата се Извештај о пословању Јавног
комуналног предузећа "Радник" Сивац за 2013.
годину, који је Надзорни одбор јавног
комуналног предузећа усвојио на седници
одржаној 15. августа 2014. године, као у тексту.

2.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине

2.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине

Кула".

Кула".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-14/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-16/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

128.

130.

На основу члана 18 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

На основу члана 18 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању
ЈКП "Водовод" Црвенка за 2013. годину

ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању
ЈП "Туристичка организација општине Кула "
за 2013. годину

1.
Прихвата се Извештај о пословању Јавног
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка за
2013. годину, који је Надзорни одбор јавног
комуналног предузећа усвојио на седници
одржаној 20. марта 2014. године, као у тексту.
2.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине

1.
Прихвата се Извештај о пословању Јавног
предузећа "Туристичка организација општине
Кула" за 2013. годину, који је Надзорни одбор
јавног предузећа усвојио на седници одржаној
12. августа 2014. године, као у предлогу.
2.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу општине

Кула".
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-22/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-17/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

129.
На основу члана 18 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

131.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
42/91 и 71/94) и члана 23 и 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
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ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о реализацији
плана рада ПУ „Бамби“ Кула
за 2013/2014. годину
1.
Прихвата се Извештај о реализацији
плана рада ПУ „Бамби“ Кула за 2013/2014.
годину, који је Управни одбор ПУ „Бамби“
Кула усвојио на седници одржаној 10.09.2014.
године, као у тексту.
2.
Ову одлуку објавити у "Сл. листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-60-6/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
132.
На основу члана 21 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
42/91 и 71/94) и члана 22 и 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План рада
ПУ „Бамби“ Кула за 2014/2015. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада ПУ
„Бамби“ за 2014/2015. годину, који је Управни
одбор установе усвојио на седници одржаној
10.09.2014. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл.листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-60-6/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
133.
На основу члана 49 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 119/12) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је

Број 15 - страна 273

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
расподели добити ЈKП "Радник" Сивац
за 2013. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном
предузећу "Радник" Сивац на Одлуку о расподели
добити за 2013. годину, коју је Надзорни одбор
јавног комуналног предузећа донео на седници
одржаној 15. августа 2014. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-16/2014-2
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
134.
На основу члана 49 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 119/12) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о
расподели добити ЈKП "Водовод" Црвенка
за 2013. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном
предузећу "Водовод" Црвенка на Одлуку о
расподели добити за
2013. годину, коју је
Надзорни одбор јавног комуналног предузећа
донео на седници одржаној 27. августа 2014.
године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-23/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
135.
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
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7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс Програма
пословања ЈKП "Руском" Руски Крстур
за 2014. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс
Програма
пословања
Јавног
комуналног
предузећа
"Руском" Руски Крстур за 2014.
годину, који је Надзорни
одбор јавног
комуналног предузећа усвојио на седници
одржаној 27. августа 2014. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-18/2014
24. октобaр 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
136.
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс Плана и
програма пословања ЈП "Завод за изградњу"
Кула за 2014. годину
1.
Даје се сагласност на ребаланс Плана и
програма пословања Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула за 2014. годину, који је Надзорни
одбор јавног предузећа усвојио на седници
одржаној 7. октобра 2014. године, као у
предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-55/2014
24. октобaр 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

24. октобар 2014.

137.
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 119/12) и члана 22 и 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања са финансијским планом
ЈKП "Комуналац" Кула за 2014. годину
1.
Даје се сагласност на измене и допуне
Програма пословања са финансијским планом
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула
за 2014. годину, који је Надзорни одбор јавног
комуналног предузећа усвојио на седници
одржаној 18.10.2014. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-58/2014
24. октобaр 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
138.
На основу члана 96 став 10 Закона о
планирању и изградњи ( "Сл. гласник Републике
Србије", бр. 72/09, 81/09, 24/2011 и 121/2012),
члана 40 став 1 тачка 22 и члана 105 став 2
Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула",
бр. 7/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 24. октобра
2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1.
Отуђује се из јавне својине општине
Кула грађевинско земљиште у Кули уписано у
лист непокретности бр. 860,
парцела број
3440/16 к.о. Кула, земљиште под делом зграде
површине 2 м2 и виноград 2 класе површине 6
м2, укупне површине 8 м2, за износ од 4.800,00
динара, у корист, односно у својину Обрадовић
Обраду из Куле, Ул. Бошка Бухе бр. 26,
непосредном погодбом, у циљу легализације
изграђеног помоћног објекта.
2.
Ово решење је коначно у управном
поступку.
3.
Након
коначности овог решења,
Обрадовић Обрад из Куле и Председник општине
Кула закључиће уговор о отуђењу грађевинског
земљишта, сходно члану 97 став 7 Закона о
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планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 72/09, 81/09, 24/2011 и 121/2012), у
року од 30 дана од дана коначности решења о
отуђењу грађевинског земљишта.
4.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-46/2014
24. октобaр 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
139.
На основу члана 48 и члана 56 Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 129/07 и 54/11) и члана 35 Статута
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Кула
1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у
Скупштини општине Кула БУКЕЈЛОВИЋ ЂОРЂУ,
саобраћајном техничару из Куле, Радоја Дакића
51, изабраном са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА.

Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања и траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-92/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
140.
На основу члана 46 став 1 тачка 1 Закона
о локалним изборима (“Сл. гласник Републике
Србије”, бр. 129/07 и 54/11), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној дана 24. октобра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника
Скупштине општине Кула
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1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЈУТ ЈОЖЕФУ,
одборнику Скупштине општине Кула изабраном
са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН ПАСТОР на изборима одржаним 6. маја
2012. године, престао мандат дана 07.10.2014.
године због подношења оставке на мандат
одборника.
2.
Ово решење објавити у ''Сл. листу општине
Кула''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-85/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
141.
На основу члана 48 и члана 56 Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 129/07 и 54/11) и члана 35 Статута
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Кула
1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у
Скупштини општине Кула ВАЛКА КАРОЉУ,
пољопривредном инжењеру из Куле, Н. Пејчића
37А, изабраном са изборне листе САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР.

Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања и траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-93/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
142.
На основу члана 14 и 57 Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник Републике
Србије", бр. 129/07 и 54/11) и члана 40 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
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Кула на седници одржаној 24. октобра
године, донела је

2014.

РЕШЕЊЕ
о 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 ("Сл. лист општине Кула", бр. 30/12,
12/13, 18/13, 5/14 и 9/14), у члану 1, после става
3, додају се нови став 4 и став 5 који гласе:
„Члановима Општинске изборне комисије
у сталном саставу, који нису на сталном раду у
органима општине и у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине
Кула, за присуствовање седницама комисије
припада накнада у висини од 50% дневнице за
службено путовање у месецу у ком се седница
одржава.
Члановима Општинске изборне комисије
у сталном саставу, осим лица која су на сталном
раду у органима општине, чије је пребивалиште
ван места одржавања седница комисије, припада
накнада путних трошкова ради доласка и у
повратку на седнице комисије у износу цене
коштања
аутобуског
превоза
редовног
међумесног саобраћаја.
2.
Ово решење објавити у "Сл.листу општине
Кула".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-89/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

−

Павков Наташа, струковни васпитач из Сивца,
Ул. Ж. Зрењанина бр. 49, председник,
представник оснивача;
− Миладиновић
Бранка,
дипломирани
економиста из Куле, Ул. Бошка Бухе бр. 9,
члан, представник оснивача;
− Баланџић Предраг, економски техничар из
Новог Сада, Ул. Ђакона Авакума бр. 32, члан,
представник запослених;
због покретања поступка ликвидације ЈП
"Туристичка организација општине Кула".
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-20/2014-3
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
144.
На основу члана 15 Закона о ванредним
ситуацијама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
111/09, 92/11 и 93/12), члана 3 Одлуке о
образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.
11/11, 4/12 и 36/12) и члана 40 став 1 тачка 37
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 24. октобра
2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу члана Штаба за ванредне
ситуације општине Кула
1.
Поставља се мајор Жељко Ковачевић из
састава Центра за обуку Сомбор за чланa Штаба
за ванредне ситуације општине Кула.

143.
На основу члана 29 Закона о туризму
("Сл. гласник Републике Србије", бр. 36/09,
88/10, 99/11 и 93/12) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 24. октобра 2014. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа "Туристичка
организација општине Кула"
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат
Надзорном
одбору
Јавног
предузећа
"Туристичка организација општине Кула"
са
даном 24. октобром 2014. године, у саставу:

24. октобар 2014.

2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-87-26/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
145.
На основу члана 52 Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
72/09, 81/09 и 24/11) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"

24. октобар 2014.
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број 7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за урбанистичке
планове општине Кула
1.
Именује се Кочонда Славка, дипл. грађ.
инжењер за члана Комисије за урбанистичке
планове општине Кула.
2.
Мандат члана Комисије за урбанистичке
планове општине Кула из тачке 1 овог решења
траје
до
истека
мандата
Комисије
за
урбанистичке планове општине Кула.
3.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-90/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
146.
На основу члана 45 Статута општине Кула
– пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13) и члана 50, 57 и 68 Пословника Скупштине
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 8/14), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Комисије за односе са верским заједницама
Скупштине општине Кула
1.
Разрешавају се дужности члана Комисије
за односе са верским заједницама Скупштине
општине Кула Ђуровић Владимир, због поднете
оставке и отац Благојевић Жарко, пре истека
мандата.
2.
Бирају се Савичић Горан и отац Марић
Стојан за чланове Комисије за односе са верским
заједницама Скупштине општине Кула.
3.
Мандат чланова Комисије за односе са
верским заједницама Скупштине општине Кула из
тачке 2 овог решења траје до истека мандата
одборника Скупштине општине Кула изабраних
на изборима 6. маја 2012. године.
4.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".

Број 15 - страна 277

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-78/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
147.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе у Кули
1.
У Школски одбор Економско-трговинске
школе у Кули именују се:
− Секе Гордана из Куле, за члана из реда
запослених,
− Боговачки Ђурђина из Куле, за члана из реда
запослених,
− Јухас Ливиа из Куле, за члана из реда
запослених,
− Томчић Предраг из Куле, за члана из реда
родитеља,
− Котлица Гордана из Куле, за члана из реда
родитеља,
− Ђурић Драгана из Куле, за члана из реда
родитеља,
− Костић Блажо из Куле, за члана из реда
локалне самоуправе,
− Квасни Тања из Куле, за члана из реда
локалне самоуправе,
− Криваћевић Владимир из Куле, за члана из
реда представника социјалног партнера.
2.
Мандат чланова Школског одбора из
тачке 1 овог решења траје 4 (четири) године.
3.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-87/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
148.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
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члана 40 и 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки
1.
Разрешава се Бундало Милорад из
Црвенке дужности члана Школског одбора
Средње стручне школе у Црвенки из реда
представника родитеља, због престанка основа
по којем је именован.
2.
У Школски одбор Средње стручне школе
у Црвенки именује се Драшковић Живко из
Црвенке, за члана Школског одбора из реда
представника родитеља.
3.
Мандат члана Школског одбора из тачке
2 овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки.
4.
Ово решење објавити у "Сл.листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-81/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
149.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе "20 октобар" у Сивцу
1.
Разрешавају се Голубовић Биљана и
Мориц Атила дужности члана Школског одбора
Основне школе "20 октобар" у Сивцу, из реда
представника локалне самоуправе.
2.
У Школски одбор Основне школе "20
октобар" у Сивцу именују се Голић Драган и
Зечевић Зорица, за чланове Школског одбора из
реда представника локалне самоуправе.

24. октобар 2014.

3.
Мандат чланова Школског одбора из
тачке 2 овог решења траје до истека мандата
Школског одбора Основне школе "20 октобар" у
Сивцу.
4.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-91/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
150.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе "Никола Тесла"
у Липару
1.
Разрешава се Врањеш Споменка из
Липара дужности члана Школског одбора
Основне школе "Никола Тесла" у Липару из реда
представника родитеља, због престанка основа
по којем је именована.
2.
У Школски одбор Основне школе "Никола
Тесла" у Липару именује се Бојанић Виолета из
Липара, за члана Школског одбора из реда
представника родитеља.
3.
Мандат члана Школског одбора из тачке
2 овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе "Никола Тесла" у Липару.
4.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-82/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

24. октобар 2014.
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151.
На основу члана 54 Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 40 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 24. октобра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Школе за основно музичко образовање
у Кули
1.
Разрешава се Вртунски Драгослава из
Куле дужности члана Школског одбора из реда
представника родитеља, због престанка основа
по којем је именована.
2.
У Школски одбор Школе за основно
музичко образовање у Кули именује се Живковић
Милица из Куле, за члана Школског одбора из
реда представника родитеља.
3.
Мандат члана Школског одбора из тачке
2
овог решења траје до истека мандата
Школског одбора Школе за основно музичко
образовање у Кули.
Ово решење
листу општине Кула".

4.
објавити

у

"Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-80/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
152.
На основу члана 53 и 54 Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник Републике Србије", бр. 72/09 и 52/11) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Предшколске установе "Бамби" Кула
1.
Разрешавају се Струњаш Златко и Хорват
Давор дужности члана Управног одбора ПУ
"Бамби" Кула из реда представника родитеља,
због престанка основа по којем су именовани.
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2.
Именују се Јовановић Дијана и Мајски
Бранка за чланове Управног одбора ПУ "Бамби"
Кула из реда представника родитеља.
3.
Мандат чланова Управног одбора из
тачке 2 овог решења траје до истека мандата
Управног одбора ПУ „Бамби“ Кула.
4.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-83/2014
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
153.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике
Србије", 129/07), члана 34, 38 и 39 Закона о
култури ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
72/09), члана 6 став 1 тачка 7 Одлуке о оснивању
Културног центра Кула ("Сл. лист општине Кула",
бр. 12/11) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 24. октобра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора
Културног центра Кула
1.
Ергарац Десанки, дипл. инжењеру за
предузетни менаџмент из Куле престаје дужност
директора Културног центра Кула са 24.
октобром 2014. године, разрешењем пре истека
мандата.
2.
Ово решење објавити у "Сл.листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-86/14
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
154.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 129/07), члана 18 Закона о јавним
службама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.
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42/91, 71/94 и 79/05), члана 37 Закона о култури
("Сл. гласник Републике Србије", бр. 72/09),
члана 15 Одлуке о оснивању Културног центра
Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 12/11) и
члана 40 Статута општине Кула – пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
24. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Културног центра Кула
1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Бертић Каменко, професор
разредне наставе из Куле, за вршиоца дужности
директора Културног центра Кула, почев од 25.
октобра 2014. године, а најдуже годину дана.
2.
Права и обавезе вршиоца дужности
директора биће уређена уговором о раду
закљученим између Управног одбора Културног
центра Кула и именованог в.д. директора.
Ово решење
листу општине Кула".

3.
објавити

у

објављивањем текста на сајту Општине Кула
www.kula.rs, истицањем на огласној табли у
згради Скупштине општине Кула, Лењинова бр.
11, достављањем месним заједницама, јавним
предузећима и установама, основним и средњим
школама, политичким странкама, одборницима у
Скупштини општине Кула.
Примедбе, мишљења и предлози на
нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула
могу се, у писаном облику, доставити
Општинском већу општине Кула, Лењинова 11.
5.
Овај закључак са текстом нацрта Одлуке
о утврђивању Дана општине Кула објавити у "Сл.
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-020-47/2014
16. октобар 2014. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

"Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-86/2014-2
24. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
155.
На основу члана 60 Статута општине Кула
("Сл. лист општине Кула" - пречишћен текст, бр.
7/13), Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној дана 16. октобра 2014. године, донело
је
ЗАКЉУЧАК
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ нацрт Одлуке о утврђивању
Дана општине Кула у тексту који је саставни део
овог закључка, а који је израдила Комисија за
утврђивање назива улица и одређивање празника
општине Кула.
2.
Нацрт Одлуке
о утврђивању Дана
општине Кула упућује се на јавну расправу.
3.
Јавна расправа о нацрту Одлуке о
утврђивању Дана општине Кула у трајању од 30
(тридесет) дана спровешће се почев од 23.
октобра 2014. године и трајаће закључно са 21.
новембром 2014. године.
4.
Јавна расправа о нацрту Одлуке о
утврђивању Дана општине Кула ће се спровести

24. октобар 2014.

На основу члана 32 и 93 Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике
Србије“, бр. 129/07), члана 10 и 60 Статута
општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр.
7/13), Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 16. октобра 2014. године, утврдило је
НАЦРТ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КУЛА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Дан општине
Кула и установљава свечаност за његово
обележавање.
Члан 2.
Дан општине Кула је 16. новембар
(Ђурђиц)
Дан
ослобођења
Куле
од
Аустроугарске војске 1918. године.
Члан 3.
Дан општине обележава се свечано и
радно.
На Дан општине Кула одржава се свечана
седница Скупштине општине и додељује
годишња награда општине Кула и друга
признања општине.
Дан општине Кула обележава се
полагањем венаца на спомен обележја и у
Општини се одржавају културно - уметничке,
научне, спортске и дечје манифестације према
програму прославе Дана општине Кула.
Члан 4.
За организацију и утврђивање програма
прославе Дана општине, председник општине
образује одбор за прославу Дана општине, кога
чине истакнуте личности из области науке,
образовања, културе и спорта.
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Члан 5.
Одбор из претходног става доноси
програм прославе Дана општине и програме
прославе значајних датума општине и стара се о
њиховом спровођењу.
Одбор за прославу, програмом прославе
одређује активности и манифестације посвећене
Дану општине, термине и места догађања
манифестација, послове и динамику извршења
обавеза, носиоце задужења и материјалнотехничке, просторне и друге услове и потребе.
Одбор за прославу координира рад свих
субјеката који на било који начин учествују у
реализацији прославе; сарађује са медијима у
циљу пропаганде и афирмисања прославе;
утврђује обележја Дана општине (логотип, назив
прославе и др.) којa се користе за обележавање
прославе, а могу се користити у комерцијалне и
друге сврхе, на начин и под условима које одбор
утврди, може ангажовати стручне организације,
удружења, институције и појединце из области
културе, науке и спорта ради успешног
остваривања програма и стара се о извршењу
других послова у вези са одржавањем прославе.
Члан 6.
За изузетне резултате остварене у
области привреде, образовања и васпитања,
науке, културе, здравствене заштите, социјалне
и дечје заштите, развоја локалне самоуправе и
другим видовима стваралаштва и хуманитарног
деловања у општини Кула, Скупштина општине
ће поводом Дана општине, додељивати јавна
признања и награде појединцима, предузећима,
установама, месним заједницама и удружењима
грађана.
О јавним признањима и наградама
општине Кула, доноси се посебна одлука.
Члан 7.
За прославу Дана општине и значајних
датума општине и одржавања манифестација по
програмима прослава, средства се обезбеђују у
буџету општине, од спонзора и донатора.
Члан 8.
Стручне финансијско-административне,
техничке и организационе послове за прославу
Дана и значајних датума општине Кула обављаће
Општинска управа Кула и Културно просветна
заједница општине Кула.
Члан 9.
Одлука о одређивању Дана општине Кула
доставиће се Покрајинском секретаријату за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
ради давања сагласности сходно члану 93 став 1
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
Републике Србије", бр. 129/07).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у "Сл. листу општине Кула", а
након прибављања сагласности на предлог
одлуке о одређивању Дана општине Кула од
стране
Покрајинског
секретаријата
за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
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Члан 11.
Ова одлука ће се објавити у "Сл. листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-020-47/2014
16. октобар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.
156.
На основу члана 60 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), а у вези са члановима 60, 61, 61а и 64а
Закона о пољопривредном земљишту ("Сл.
гласник Републике Србије", бр. 62/06, 65/08 - др
закон и 41/09), Општинско веће општине Кула,
на седници одржаној 25. септембра 2014.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о образовању
Комисије за израду предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Кула за 2014. годину
1.
У Решењу о образовању Комисије за
израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине Кула за 2014.
годину, број 013-02-4/2014 од 04.02.2014.
године, тачка 6 мења се и гласи:
"За обављање задатака из става 3 овог
решења, Комисија има право на надокнаду у
износу од 720.000,00 динара у бруто износу, а на
основу Трошковника о раду Комисије на који
сагласност даје Председник општине Кула, а на
име средстава која су планирана Одлуком о
буџету општине Кула за 2014. годину са раздела
1, глава 1, тачка 2 - Председник општине и
Општинско веће, функције 110 - извршни и
законодавни органи, позиције 192, економске
класификације 423 - услуге по уговору."
2.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-320-4/2014-2
25. септембар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Трифуновић, с. р.
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157.
На
основу
члана
28
Закона
о
запошљавању
и
осигурању
за
случај
незапослености ("Сл. гласник Републике Србије",
бр. 36/09 и 88/10,), члана 2 Одлуке о оснивању
Савета за запошљавање општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 20/08) и члана 63 Пословника
Општинског већа општине Кула ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/14), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 19.
септембра 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Савета за запошљавање општине Кула
1.
Разрешавају се Мила Марта, дипл.
економиста и Бошковић Милован, пољ. техничар
дужности члана Савета за запошљавање општине
Кула.
2.
Именују се Ђуровић Владимир из Куле,
yл. 22 јула бр. 8 и Илин Игор из Куле,
Партизанска 13/7/12, за чланове Савета за
запошљавање општине Кула.
Мандат именованих чланова Савета за
запошљавање из става 1 ове тачке траје до
истека мандата Савета за запошљавање општине
Кула.
3.
Ово решење објавити у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-79/2014
19. септембар 2014. године
Кула
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

24. октобар 2014.

24. октобар 2014.
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
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