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На основу члана 9 став 4 Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
и члана 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст (“Сл. лист општине Кула“, бр. 7/2013),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
дана 11. јула 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о финансијској подршци породици са децом
на територији општине Кула
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на
помоћ породици са децом на територији
општине Кула, као и услови и начин њиховог
остваривања.
Права на помоћ породици са децом
чине права родитеља и деце, која се
установљавају ради:
− подстицања рађања деце на територији
општине Кула и
− побољшавања услова за задовољавање
основних потреба деце при образовању и
васпитању.
1. ПРАВА НА ПОМОЋ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА
РАЂАЊА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА

Члан 2.
Права на помоћ у циљу подстицања
рађања деце у смислу ове одлуке су:
− право на једнократну новчану помоћ за
новорођено дете - бејби пакет,
− право на матерински додатак незапосленој
породиљи и
− право на новогодишњи поклон.
1.1. Право на једнократну новчану помоћ за
новорођено дете - бејби пакет
Члан 3.
Право на једнократну новчану помоћ за
новорођено дете - бејби пакет остварује мајка
детета под следећим условима:
− да је држављанин Републике Србије,
− да има пребивалиште на територији
општине Кула најмање 6 месеци пре
рођења детета,
− да мајка непосредно брине о детету.

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

Уколико мајка роди двоје или више
деце, исплата новчане помоћи извршиће се за
свако рођено дете у том порођају.
У случају да мајка није жива, да је
напустила дете или, из оправданих разлога, је
спречена да непосредно брине о детету, право
уместо мајке детета може остварити отац
детета, старатељ или усвојилац уколико
испуњава услове из става 1 овог члана.
Новчана накнада за новорођено дете
исплаћује се једнократно у износу од 10.000,00
динара (десет хиљада динара), а усклађиваће
се актом Општинског већа општине Кула за
сваку
календарску
годину,
у
оквиру
планираних средстава у буџету општине.
Уз захтев за признавање овог права
подносилац захтева прилаже:
− извод из матичне књиге рођених за дете,
− уверење о држављанству мајке (оца,
старатеља или усвојиоца),
− фотокопију личне карте,
− уверење надлежног органа старатељства,
− пријаву пребивалишта за дете и
− фотокопију текућег рачуна.
Захтев за остваривање овог права
подноси се Општинској управи Кула, најкасније
до три месеца живота детета.
1.2. Право на матерински додатак
незапосленој породиљи
Члан 4.
Право
на
матерински
додатак
незапосленој породиљи, остварује незапослена
породиља у трајању од 12 месеци за треће и
свако наредно дете по реду рођења, у износу
од 5.000,00 динара месечно.
Износ из става 1 овог члана
усклађиваће се
актом Општинског већа
општине Кула за сваку календарску годину, у
оквиру планираних средстава у буџету
општине.
Члан 5.
Право на матерински додатак за треће
и свако наредно дете по реду рођења остварује
незапослена мајка детета под следећим
условима:
− да је држављанин Републике Србије,
− да има пребивалиште на територији
општине Кула најмање 6 месеци пре
рођења детета,
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−
−

да је мајка незапослена и
да мајка непосредно брине о детету.
Уз захтев за признавање овог права,
подносилац захтева прилаже:
− изводе из матичне књиге рођених за сву
децу,
− уверење о држављанству мајке,
− потврда о незапослености од Националне
службе за запошљавање,
− фотокопија личне карте,
− уверење надлежног органа старатељства,
− пријава пребивалиштва за децу и
− фотокопија текућег рачуна.
Захтев за остваривање овог права
подноси се Општинској управи Кула најкасније
до три месеца живота детета.
1.3. Новогодишњи поклон
Члан 6.
Прво рођено дете у општини Кула у
новој години, стиче право на новогодишњи
поклон, под условом да мајка детета има
пребивалиште на територији општине Кула.
Новогодишњи поклон у име општине,
мајци детета уручује председник општине
Кула.
Новогодишњи поклон за прво рођено
дете се исплаћује у висини просечне месечне
зараде без пореза и доприноса, исплаћене у
општини Кула, за претходни месец.
2. ПРАВА НА ПОМОЋ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И
ВАСПИТАЊУ

Члан 7.
Права на помоћ при образовању и
васпитању у смислу ове одлуке су:
− право на бесплатан боравак деце у
предшколској установи,
− право на бесплатну ужину,
− право на регрес трошкова превоза ученика
и студената са подручја општине Кула,
− општинске и ученичке награде,
− студентске стипендије,
− право на регрес трошкова смештаја ученика
и студената у домовима.
2.1. Право на бесплатан боравак деце у
предшколској установи
Члан 8.
Право на бесплатан боравак деце у
предшколској установи остварује родитељ,
старатељ, односно хранитељ (у даљем тексту:
родитељ):
− детета из породице која остварује право на
материјално обезбеђење по Закону о
социјалној
заштити,
уз
решење
о
материјалном
обезбеђењу
породице
издатог од стране Центра за социјални рад;
− детета из породице самохраног родитеља,
уз извод из матичне књиге умрлих;
− детета са посебним потребама, уз решење
општинске интерресорне комисије;
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детета без родитељског старања, уз
потврду Центра за социјални рад;
− деце из ромских породица која похађају
обавезни припремни предшколски програм
- полудневни боравак;
− трећег и сваког наредног детета по реду
рођења и детета другог реда рођења близанци (близанци друго и треће дете), уз
изводе из матичне књиге рођених за сву
децу који бораве:
o у полудневном боравку 100%
o у целодневном боравку 75%.
Захтев родитељ подноси Општинској
управи
Кула,
Одељењу
за
друштвене
делатности.
2.2. Право на бесплатну ужину
Члан 9.
Право на бесплатну ужину имају деца
основношколског узраста која похађају основне
школе на територији општине Кула и то:
− деца са посебним потребама, без обзира на
материјални положај породице, уз решење
општинске интерресорне комисије;
− деца из породице која остварује право на
материјално обезбеђење по Закону о
социјалној
заштити,
уз
решење
о
материјалном
обезбеђењу
породице
издатог од стране Центра за социјални рад;
− деца из породице самохраног родитеља, уз
извод из матичне књиге умрлих;
− деца без родитељског старања, уз потврду
Центра за социјални рад;
− треће и свако наредно дете по реду рођења
и дете другог реда рођења, уз изводе из
матичне књиге рођених за сву децу;
− деца из ромских породица.
Захтев са потребном документацијом
подноси се основној школи коју дете похађа.
Овлашћено лице школе сачињава
списак
деце
који,
са
приложеном
документацијом, доставља надлежном органу
управе најкасније до 15. у текућем месецу за
остваривање права на бесплатну ужину у
наредном месецу.
Надлежни
орган управе,
након
извршене провере спискова са приложеном
документацијом, спискове деце која имају
право на бесплатну ужину доставља школама
најкасније до 25. у текућем месецу за наредни
месец.
2.3. Права на регрес трошкова превоза
ученика и студената са подручја општине
Кула
Члан 10.
Право на регрес трошкова превоза
ученика и студената могу остварити ученици
средњих школа и студенти са пребивалиштем,
односно боравиштем у насељеним местима
општине Кула, који средњу школу, односно
високу школу или факултет похађају редовно.
2.3.1. Регресирање трошкова превоза
ученика средњих школа
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Члан 11.
Право на 100 % регреса трошкова
превоза ученика средњих школа са подручја
општине Кула који свакодневно путују од места
становања до места где се налази средња
школа, остварују:
− ученици из породице која остварује право
на материјално обезбеђење по Закону о
социјалној
заштити,
уз
решење
о
материјалном обезбеђењу породице издато
од стране Центра за социјални рад;
− ученици
из
породице
самохраних
родитеља, уз извод из матичне књиге
умрлих;
− ученици без родитељског старања, уз
потврду Центра за социјални рад;
− треће и свако наредно дете по реду
рођења, уз извод из матичне књиге
рођених за сву децу;
− ученици из ромских породица.
Захтев за признавање овог права
подноси се Опшптинској управи Кула Одељењу за друштвене делатности, уз горе
наведену докуметнацију, у зависности од
категорије, као и потврду о упису у школу,
фотокопију сведочанства из претходне године,
фотокоију личне карте једног од родитеља и
фотокопију текућег рачуна.
Ученици који користе услуге дома или
приватног смештаја ван територије општине
Кула, а испуњавају горе наведене услове, ова
повластица утврђује се у висини четири
повратне викенд карте, уз достављање потврде
из дома или давање изјаве од стране родитеља
о коришћењу приватног смештаја.
2.3.2. Регресирање трошкова превоза
студената
Члан 12.
Право на регрес трошкова превоза за 2
повратне викенд карте месечно имају студенти
самохраних родитеља под условом да имају
пребивалиште на подручју општине Кула и први
пут уписују годину студија.
Уз захтев се прилаже:
− потврда са факултета да су први пут
уписали годину;
− извод из матичне књиге умрлих;
− фотокопију личне карте и
− фотокопију текућег рачуна.
2.4. Регресирање трошкова смештаја
ученика и студената у домовима
Члан 13.
Право смештаја у ученичким и
студентским домовима остварују ученици и
студенти из породица који имају право на
материјално
обезбеђење,
из
породице
самохраних родитеља, из ромских породица
које имају пребивалиште на територији
општине Кула, а не користе право на
регресирани превоз.

11. јул 2013. године

2.5. Ученичке награде и студентске
стипендије
Члан 14.
За ученике који су постигли изузетне
резултате на окружним, републичким и
међународним такмичењима и за студенте,
који на студијама постижу високе просечне
оцене, предвиђена су средства за награђивање
у виду ученичких награда и студентских
стипендија.
2.5.1. Ученичке награде
Члан 15.
Право на једнократно награђивање
остварују ученици основних и средњих школа,
који су у протеклој школској години освојили
прво, друго или треће место у појединачној
конкуренцији, на окружном (регионалном),
републичком или међународном такмичењу
које
организује
Министарство
просвете
Републике
Србије
или
Покрајински
секретаријат за образовање Војводине, и то:
1. Окружно (регионално) такмичење:
 1 место ... 20 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године,
 2 место ... 15 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године,
 3 место ... 10 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године.
2. Републичко и међународно такмичење:
 1 место ... 30 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године,
 2 место ... 25 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године,
 3 место ... 20 % од просечне нето зараде у
општини Кула за првих 6 месеци текуће
године.
Екипе, тимови, хорови или друге групе
такмичара који остваре резултате сходно ставу
1 овог члана, наградиће се на посебан начин.
Уз захтев за признавање права на
ученичке
награде,
подносилац
захтева
прилаже:
− фотокопију дипломе о освојеном првом,
другом или трећем месту,
− фотокопију првог и другог листа ђачке
књижице,
− фотокопију
личне
карте
једног
од
родитеља,
− фотокопију текућег рачуна родитеља (или
ученика).
2.5.2. Општинске студентске стипендије
Члан 16.
Право на стипендију остварују студенти
који:
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се финансирају из буџета Републике
Србије,
у току студија остварују најмање 240 ЕСПБ,
имају пребивалиште на територији општине
Кула најмање 12 месеци пре расписивања
конкурса,
први пут уписују годину студија,
који су остварили најмање просечну оцену
9 (девет) у претходним годинама студија
(збирно за све године студирања).

Право на стипендију из став 1 овог
члана не остварују студенти прве године и
апсолвенти.
Изузетно, ученици средњих школа који
су проглашени за„Ђака генерације“ стичу
право на стипендију за прву годину студирања,
под истим условима као и студенти који
испуњавају услове из став 1 овог члана. Уз
захтев дужни су да доставе доказ –диплому
или други акт издат од надлежног органа
школе да су проглашени за ђака генерације и
доказ о пребивалишту - фотокопију личне
карте или друге исправе која потврђује
тражену чињеницу и потврду - уверење
факултета о упису на студије.
Уз захтев за признавање права на
стипендију студенти прилажу:
− фотокопију индекса (уз увид службеног
лица у индекс),
− уверење са факултета о уписаној години
редовних студија и са просечном оценом у
току студирања,
− фотокопију
личне
карте
подносиоца
захтева,
− фотокопију текућег рачуна.
Члан 17.
Стипендије се исплаћују месечно,
односно за школску годину и то од почетка
буџетске године, закључно са октобром текуће
године (10 месечних рата).
Висина
средстава
за
исплату
стипендија студентима одређује се посебним
актом Председника општине, за сваку школску
(буџетску) годину, у складу са расположивим
средствима у буџету општине и бројем
корисника стипендије.
Средства на име додељених стипендија
уплаћују се на текући рачун студента или
другог лица по овлашћењу студента код
одређене банке.
Члан 18.
Права на помоћ обухваћена овом
одлуком
остварују се у поступку пред
Општинском управом Кула - Одељењем за
друштвене делатности, као првостепеном
органу.
Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Кула обављаће све техничке
и административне послове у вези остваривања
права из ове одлуке.
Општинско веће општине Кула као
другостепени орган решава по жалби поднетој
на
првостепено
решење
Одељења
за
друштвене делатности.
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3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престају
да се примењују одредбе члана 2 став 2 тачке
3, 4, 5, чланова 32, 33, 34, 35 Одлуке о
остваривању права у области социјалне
заштите из надлежности општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр. 6/09), као и Одлука о
правима на помоћ породици са децом Пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
26/07).
Члан 20.
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: 01-55-1/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
103.
На основу члана 32 став 1 тачка 3
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07), члана 6 став 1 тачка 6 и члана
7 став 1 Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006),
чланова 90-95 Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012 и 50/2013-УС) и
члана 40 тачка 14 и члана 105 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула“, 7/2013), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. јула 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за уређење
грађевинског земљишта
1. ОСНОВЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се ближа разрада
мерила за утврђивање висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта (у даљем
тексту: накнада) и утврђују обавезни елементи
уговора којим се уређују међусобни односи у
погледу уређивања грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта
јесте
припремање,
као
и
опремање
грађевинског
земљишта
примарном
и
секундарном инфраструктуром.
Припремање обухвата израду планске
документације и израду програма за уређивање
грађевинског земљишта, а за земљиште у
јавној својини обухвата и припремне радове и
санирање терена.
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Опремање
земљишта
обухвата
изградњу објеката комуналне инфраструктуре
и изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта се
врши према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Члан 3.
Општина Кула послове уређивања
грађевинског земљишта и обрачун и наплату
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
поверава ЈП „Завод за изградњу“ Кула.
Средства добијена од накнаде за
уређивање грађевинског земљишта користе се
за уређивање и прибављање грађевинског
земљишта, и за изградњу објеката комуналне
инфраструктуре.
Члан 4.
Обвезници
плаћања
накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта
јесу
физичка, односно правна лица – инвеститори
на које гласи правноснажна локацијска
дозвола, а који граде нови објекат, одн. врше
доградњу, надоградњу постојећег објекта или
промену намене у складу са законом на
предметном грађевинском земљишту.
Обвезници
плаћања
накнаде
за
уређивање грађевинског земљишта јесу и
физичка и правна лица – власници објеката
изграђених
или
реконструисаних
без
грађевинске дозволе у поступку легализације,
а у складу са Законом о планирању и изградњи.
Лице које врши адаптацију, санацију и
реконструкцију објекта у оквиру постојећег
габарита легално изграђеног објекта а без
промене његове намене, не плаћа накнаду за
уређивање грађевинског земљишта.
Накнада се не плаћа уколико се
плаћање врши из буџета општине.
Накнада се не плаћа за постављање
пластеника.
2. НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
А. Критеријуми за утврђивање висине накнаде

Члан 5.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта утврђује се на основу
следећих критеријума: степена комуналне
опремљености,
годишњих
програма
за
уређивање
грађевинског
земљишта,
урбанистичке зоне, намене и површине
објекта.
Члан 6.
Грађевинско
земљиште
потпуно
комунално опремљено за грађење је земљиште
на коме је изграђен приступни пут са
тротоаром и јавном расветом, обезбеђено
снабдевање водом и одвођење отпадних вода
(канализација).
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
не
обухвата
трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ПТТ
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мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, које инвеститор посебно уговара
са надлежним јавним предузећима.
На локацијама на којима се граде
грађевински објекти, а које су делимично или
потпуно уређене у претходном периоду, тј. пре
почетка изградње грађевинскго објекта,
инвеститор плаћа накнаду према утврђеној
методологији.
Члан 7.
Границе урбанистичких зона утврђују
се
полазећи
од
тржишне
вредности
грађевинског земљишта, односно посебних
урбанистичких погодности и приступачности
локације, као и урбанистичких параметара,
односно планом максимално утврђеног степена
изграђености земљишта.
Члан 8.
Намене грађевинског земљишта за које
се утврђује накнада могу бити: становање,
комерцијалне
делатности,
производна
делатност и остале намене.
Стамбена намена обухвата: вишепородичне
стамбене зграде, индивидуалне стамбене
зграде, стамбени простор у стамбенопословним зградама;
Комерцијалне
делатности
обухватају:
трговинске објекте, пословне објекте и
канцеларије, пословно-стамбене апартмане,
банке, мењачнице, кладионице, коцкарнице,
видео
клубове,
гараже
као
засебне
комерцијалне објекте, хотеле, угостититељске
објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте
комерцијалног и услужног карактера, као и
објекте који служе за обављање делатности од
општег друштвеног интереса које финансирају
приватна лица и који обухватају образовање,
социјалну и дечију заштиту, здравство,
културу, спорт и рекреацију;
Производне делатности обухватају: затворена
или
наткривена
производна
постројења,
складишта, магацински простор, као и пијаце,
објекте производног занатства, индустрије и
грађевинарства, комуналне објекте, гаражни
простор у свим наведеним објектима и
пољопривредни објекти – мини фарме, фарме
и слично;
Објекти остале намене представљају објекте за
обављање делатности од општег интереса који
се финансирају из буџета – јавне службе
(образовање, социјална и дечија заштита,
здравство, култура, спорт, заштита животне
средине, социјално становање и др.) и објекти
државних органа и организација, јединица
територијалне
аутономије
и
локалне
самоуправе,
објекти
–
простори
традиционалних цркава и традиционалних
верских заједница у смислу Закона о црквама и
верским заједницама.
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Намена објеката утврђује се према
најсличнијој намени која је наведена у ставу 1
овог члана.
Намена може имати само једну основну
цену из члана 10 ове одлуке, не могу се
установљавати различите основне цене
у
оквиру исте намене.
Члан 9.
Накнада
се
обрачунава
према
квадратном метру нето корисне површине
објекта, односно простора (у даљем тексту:
нето површина).
Код објеката за које је урбанистичким
планом предвиђено коришћење слободних
површина трошкови уређивања грађевинског
земљишта обрачунавају се и за земљиште по
м2 укупних површина (објекти у индустријској
зони, саобраћајни терминали, појединачни
стамбени објекти, објекти у низу, бензинске
пумпе, пијаце, отворени спортски терени и
други објекти).
Накнада за бесправно изграђене
објекте - објекте изграђене без грађевинске
дозволе, обрачунава се према м2
нето
површине објекта, односно простора.
Б. Урбанистичке зоне
РАДНЕ И ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ

У Кули: блокови 1, 3, 18, 33, 34, 52, 53, 54, 58,
64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, и радне површине
изван грађевинског реона;
У Црвенки: блокови 4, 26, 52, 75, 84, 85, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, и део блокова 8, 9, 31,
40, 55, 58, 70, 73, 77;
У Новој Црвенки: део блока 15 и 16;
У Липару: део блокова Б и Х;
У Сивцу: блок 75, 77, 78, 81, 83, 121, 130 и део
блока 80;
У Руском Крстуру: блок 23, 30, 31 и део блока
9 и радна зона предвиђена УП-ом за сточне
фарме;
У Крушчићу: радни комплекс живинарске
фарме.
Називи предметних блокова утврђени
су у складу са нумерацијом блокова из
урбанистичких планова општине Кула
Радне и пословне зоне чине и све
радне површине ван граница грађевинског
реона насељеног места у општини Кула, а које
су предвиђене урбанистичким планом, као и
парцеле ван граница грађевинског реона –
пољопривредно земљиште, на којима ће се
градити
објекти
на
основу
Закона
о
пољопривредном зељмишту.
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следећи део насељених

места Куле и Црвенке:
У Кули: Лењинова, С. Марковића, Ј. Крамера,
од броја 1-15 и од броја 2-22, В. Влаховића од
броја 1-8, М. Тита од броја 73-123 и од броја
204-274, Трг ослобођења од броја 1-9 и од
броја 2-20;
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У Црвенки: М. Пијаде од броја 28-44 и од броја
47-65, укључујући Тржни центар, М. Тита од
броја 88-148 и од броја 89-161.
ПРВА ЗОНА обухвата следећи део насељених

места Куле, Црвенке, Сивца и Руског Крстура:
У Кули: С. Сремца од броја 1-29 и 2-22, И.
Бајића од броја 1-39 и 2-28, М. Тита од броја
125-169 и 276-324, И. Л. Рибара од броја 1-65,
Ђ. Стругара од броја 1-9 и 2-20, Ј. Крамера од
броја 15-31 и 24-40, Тржни центар на потесу
Канал ДТД.
У Црвенки: И. Милутиновића од броја 53-121 и
62-118, И.Л.Рибара од броја 91-141 и 100-160,
Његошева од броја 1-13 и 2-30, П. Драпшина од
броја 1-21 и 2-22, И. Андрића од броја 1-21 и 224, М. Тита од Његошеве до И. Андрића и од П.
Драпшина до М. Горког.
У Сивцу: М. Тита од броја 122-232 и 151-272 и
Беће Ђиласа.
У Руском Крстуру: М. Тита од броја 54-154 и
57-163, Русинска од броја 32-56 и 67-95.
ДРУГА ЗОНА

У Кули: М. Тита (сем делом обухваћеним
екстра и првом зоном), И. Л. Рибара (сем
делом обухваћеним првом зоном), И. Бајића од
броја 28 па надаље и од броја 39-57, Ђ.
Стругара (сем делом обухваћеним првом
зоном), С. Ковачевића, Л. Костића, 29.
новембра, С. Пенезића, Телечка и М. Горког;
У Црвенки: М. Тита од И. Андрића до В.
Влаховића и од М. Горког до Лењинове;
ТРЕЋА ЗОНА

У Кули: све остале улице које нису обухваћене
екстра, првом, другом, радном и пословном
зоном;
У Црвенки: све остале улице које нису
обухваћене екстра, првом, другом и радном и
пословном зоном;
У Сивцу и Р. Крстуру: све остале улице које
нису обухваћене радном и пословном зоном и
првом зоном;
У Крушчићу и Липару: све улице које нису
обухваћене радном и пословном зоном;
У Новој Црвенки и Новој Кули: све улице у
насељеном месту.
Члан 10.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта - основна цена по м2 нето површине
у зависности од намене и зоне, у случају
потпуне опремљености грађевинске парцеле.
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.

Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
Производна
Остале
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Екстра зона
3.710
5.565
4.240
1.200

Члан 11.
У случају опремљености грађевинског
земљишта приступним путем, канализационом
и водоводном мрежом, тротоаром и јавном
расветом,
коефицијент
комуналне
опремљености је 1, као у члану 10.
Уколико је
земљиште
непотпуно
опремљено комуналном инфраструктуром цена
утврђена у члану 10 се умањује за одређени
проценат.
Укупна накнада за потпуно опремљену
грађевинску парцелу се добија тако што се
множи основна цена и број квадратних метара
нето површине објекта.
Укупна
накнада
за
делимично
опремљену грађевинску парцелу добија се тако
што се множи основна цена, број квадратних
метара нето површине објекта и умањује по
основу опремљености грађевиске парцеле, на
основу следеће табеле.
Недостајућа комунална
инфраструктура
Приступни пут
Канализациона мрежа
Водоводна мрежа
Тротоар
Јавна расвета

Проценат
умањења
20%
25%
5%
5%
5%

Проценат
умањења
по
основу
недостајуће комуналне инфраструктуре не
може бити већи од 60% у односу на
коефицијент
потпуне
комуналне
опремљености. који износи 1.
Разлика од 40% представља накнаду за
магистралну
комуналну
инфраструктуру
(примарне градске саобраћајнице, магистрална
водоводна мрежа, централни колектори,
постројења за прераду отпадних вода и
слично), који служи свим становницима са
целокупне територије општине Кула.
Недостајућа инфраструктура може се
финансирати средствима инвеститора што се
регулише уговором из члана 29 ове одлуке.
Члан 12.
Накнада за помоћне објекте који су у
функцији стамбених обкеката изграђених на
истој грађевинској парцели износи 30% од
износа одређеног овом одлуком за изградњу
стамбених објеката.
Накнада за помоћне објекте који су у
функцији комерцијалних, производних и
објеката остале намене изграђених на истој
грађевинској парцели износи 70% од износа
одређеног
овом
одлуком
за
изградњу
комерцијалних, производних и објеката остале
намене.
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Накнада ( дин/м2) нето површине објекта
Радна и
Прва зона
Друга зона
послов. зона
3.710
2.650
2.120
5.565
3.975
3.180
3.180
3.979
3.180
1.200
1.200
1.200

Трећа зона
1.855
2.783
2.783
1.200

Помоћни објекти су објекти који служе
коришћењу и налазе се на истој парцели на
којој и стамбени, комерцијални, производни,
објекти остале намене, као и економски
објекат на селу који се налазе на истој парцели
на којој и стамбени објекат.
Помоћни објекти су гараже, септичке
јаме, бунари, цистерне за воду и слично.
Члан 13.
Накнада
за
изградњу
линијских
инфраструктурних
објеката
(дистрибуција
нафте, природног и течног гаса, ПТТ
инсталације, електроводови и инсталације,
кабловске мреже, водовод, канализација и
слично) на јавним површинама, плаћа се 100,00
динара по метру дужном; ако је инсталација
надземна (ваздушна) 50,00 динара по метру
дужном.
Члан 14.
Накнада се не плаћа за легално
изграђене објекте на којима се изводе радови
унутар габарита објекта, осим ако не долази до
промене намене објекта.
Члан 15.
За претварање већ легално изграђеног
објекта у простор за који се плаћа већа
накнада, накнада се утврђује као разлика
између обрачунате висине накнаде за нову
намену
објекта
и
већ
плаћене
и
ревалоризоване накнаде за првобитну намену
објекта.
Члан 16.
Инвеститор
који
руши
легално
изграђени објекат и гради нови у складу са
планским актом, плаћа накнаду у висини од
50% од накнаде утврђене овом одлуком за мању
или исту нето површину објекта у односу на
објекат који се руши.
Уколико објекат који се гради има већу
нето површину од објекта који се руши, за нето
површину новог објекта која је једнака нето
површини објекта која се руши, плаћа се
накнада утврђана у ставу 1 овог члана, а за
остатак нето површине плаћа се накнада
утврђена овом одлуком.
Члан 17.
Накнада за објекте који се граде на
парцелама ван грађевинског реона – на
пољопривредном земљишту, а на основу
Закона о пољопривредном земљишту износи
40% од накнаде утврђене овом одлуком за
потпуно уређену парцелу.
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Члан 18.
Накнада се обрачунава по метру
квадратном нето површине објекта чија се
изградња предвиђа планским документом,
односно
која
је
одређена
главним
архитектонско-грађевинским пројектом или
пројектом изведеног стања на следећи начин:
− нето површина представља подну површину
објекта
помножену
одговарајућим
коефицијентима одређеним у даљем тексту
овог члана, према намени и функцији
простора,
− све нето површине рачунају се према
мерама између
финално обрађене
површине зидова,
− стамбена површина је збир свих подних
површина у становима у колективној
стамбеној згради (изузимајући комуникације
и заједничке просторије), станова у
стамбено-пословним објектима, свих подних
површина у породичној стамбеној згради
(укључујући
комуникације
и
помоћне
просторије),
− површина
производног
простора
је
површина свих радних, помоћних и
пратећих просторија са припадајућим
комуникацијама и
пратећим пословним,
односно канцеларијским простором,
− површина пословно-услужног простора је
површина свих радних, помоћних и
пратећих просторија са припадајућим
комуникацијама.
Коефицијенти
површине

за

израчунавање

нето

1. Коефицијент 2:
- бензинске пумпе, ТНГ станице и други
објекти за скадиштење и дистрибуцију
нафтних деривата; обрачун се врши и за
површине резервоара, надстрешнице са
точећим местима, објеката особља и
других пратећих објеката
2. Коефицијентом 0,75:
- површина у подрумским етажама у
породичној стамбеној згради
- површина у подрумским етажама стамбенопословног објекта, уколико подрум користе
станари,
- површина у поткровљу
- магацински простор у производним и
пословним просторијама
3. Коефицијентом 0,60:
- стакленици
- надстрешнице
4. Коефицијентом 0,50:
- просторије за комуникацију и заједничке
просторије у колективним стамбеним
зградама и пословно-стамбеним зградама
када је стамбени део у функцији
колективног становања
5. Коефицијент 0,25:
- отворени базени
терени

и

отворени

спортски

-
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балон сала
отворени складишни простор
отворене пијаце
паркинг простори
полигони
манипулативни простори

6. Коефицијентом 0,20:
- чардаци, обори и слично, у случајевима кад
инвеститор држи домаће животиње за
сопствене потребе, односно кад их не држи
у комерцијалне сврхе.
3. УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 19.
За објекте (осим стамбених, помоћних
и економских), чија површина прелази 300 м2,
накнада утврђена на основу ове одлуке,
умањује се за 5 % за све изграђене квадрате од
301 до 600 м2, а за све квадрате од 601 до
1.000 накнада се умањује за 8% и за све
квадрате од 1.001 и више, накнада се умањује
за 10%.
Члан 20.
Трошкови
накнаде
умањују
се
инвеститорима који ће запослити:
 до 10 радника на неодређено време
................................................... 10%
 од 11 до 25 радника на неодређено време
................................................... 25%
 од 26 до 50 радника на неодређено време
.................................................. 50%
 од 51 до 100 радника на неодређено време
................................................. 75%
Уколико инвеститор запосли више од
100 радника на неодређено време, ослобађа се
плаћања накнаде.
Инвеститор мора запослити раднике из
става 1 и 2 који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање филијала Кула или оне који нису на евиденцији
Националне службе за запошљавање, а не
налазе се у радном односу и имају
пребивалиште на територији општине Кула.
Члан 21.
Приликом
утврђивања
накнаде,
инвеститор је дужан да достави оверену изјаву
која ће садржати: број радника које ће
запослити на неодређено време, опис радних
места, квалификациону структуру и број
извршилаца у складу са систематизацијом
радних
места,
односно
инвестиционим
програмом.
Инвеститори који стичу право на
умањење или ослобађање од плаћања накнаде
на основу броја запослених радника, стичу то
право по одређеним условима који ће бити
регулисани уговором из члана 22 ове одлуке.
Уколико
инвеститор
који
је
у
потпуности ослобођен плаћања накнаде по
основу овог члана изгради нове објекте на
територији општине Кула и запосли нове
незапослене раднике на неодређено време,
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без обзира на њихов број, биће ослобођен
плаћања накнаде и за новоизграђене објекте,
што ће такође бити регулисано уговором из
члана 22 ове одлуке.
4. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА У ВЕЗИ СА УМАЊЕЊЕМ ИЛИ
ОСЛОБАЂАЊЕМ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 22.
Битни елементи уговора којим се
регулишу међусобни односи у вези са
умањењем или ослобађањем од плаћања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
јесу:
 износ накнаде за уређивање, који је
обрачунат на основу критеријума и мерила
из ове одлуке (без умањења или
ослобађања из члана 20 ове одлуке);
 износ умањења или ослобађања од
плаћања накнаде, на основу члана 20 ове
одлуке;
 начин плаћања и рок у коме је инвеститор
дужан да плати умањену накнаду;
 износ банкарске гаранције као средства
обезбеђења
извршавања
обавеза
инвеститора у износу у коме му је смањена
накнада, одн. у износу за који је ослобођен
плаћања накнаде;
 рок за завршетак објеката и прибављање
употребне дозволе, у складу са уговором о
куповини или закупу земљишта;
 обавеза инвеститора да запосли онолики
број радника са територије општине Кула
за који му је умањена накнада или је
ослобођен плаћања исте у складу са
чланом 20;
 рокови и динамика за пријем радника у
радни однос на неодређено време;
 обавеза придржавања инвеститора као
послодавца свих закона РС у погледу
обавеза према радницима;
 доказ да је инвеститор као послодавац
испунио обавезе из члана 20 и 21 ове
одлуке - обавеза достављања закључених
уговора о раду и доказ о поднетој пријави
на обавезно социјално осигурање (оверена
фотокопија) за сваког запосленог радника
којег је запослио у складу са изјавом из
члана 21 ове одлуке;
 запосленим радницима не може престати
радни однос пре истека рока од три године
од дана закључивања уговора о раду, осим
у случају повреде радних обавеза и давања
отказа у складу са Законом о раду, када је
инвеститор као послодавац дужан да
запосли друго лице у складу са чланом 20
ове одлуке;
 услови за измене и раскид уговора и
плаћање пуне накнаде, као и активирање
банкарске гаранције.

5. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА У ПОГЛЕДУ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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Члан 23.
Уређивање грађевинског земљишта и
накнада за уређивање обрачуната на основу
одредби ове одлуке утврђују се уговором који
закључује јавно предузеће за управљање
грађевинском зељмиштем, односно ЈП „Завод
за изградњу“ Кула, са обвезником накнаде.
Битни елементи уговора о уређивању
грађевинског земљишта јесу:
- износ накнаде за уређивање који је
обрачунат на основу критеријума и мерила
из ове одлуке;
- рок у којем је инвеститор дужан да плати
накнаду;
- накнада штете за случај доцње;
- динамика плаћања накнаде за уређивање
грађевинског зељмишта;
- износ банкарске гаранције као средства
обезбеђења у случају плаћања накнаде на
рате као и услови за активирање банкарске
гаранције;
- евентуалне
обавезе
инвеститора
за
изградњу
недостајућих
елемената
инфраструктуре;
- поступак и услови за измену и раскид
уговора.
Члан 24.
Накнада обрачуната по овој одлуци
плаћа се једнократно или у ратама.
Уколико се накнада плаћа у ратама,
висина накнаде се увећава за 10%.
У
случају
плаћања
накнаде
једнократном уплатом у року од 15 дана од
дана
потписивања
уговора
(обрачуна),
инвеститор има право на умањење накнаде за
15%.
Право на умањење из става 3 овог
члана има и инвеститор који гради фазно, за
плаћање сваке фазе као целине, када је то
предвиђено локацијском дозволом, инвеститор
који плаћање накнаде врши у ратама за
преостали неплаћени део накнаде који плаћа
одједном.
У случају плаћања накнаде у ратама,
инвеститор врши плаћање на следећи начин:
- прву рату у висини од 20% од обрачунате
накнаде у року од 15 дана од дана
потписивања уговора (обрачуна),
- преостали износ обрачунате накнаде у
једнаким месечним, односно кварталним
ратама у року од 24 месеци за правна лица,
односно 36 месеци за физичка лица.
Рате подлежу усклађивању према
показатељу раста цена на мало који објављује
Републички завод за статистику, од датума
обрачуна до датума плаћања.
Обрачун са фактиром за сваку рату ЈП
„Завод за изградњу“ Кула ће инвеститору
доставити најкасније 8 дана пре доспелости
рате за плаћање.
Ради обезбеђења накнаде у ратама,
инвеститор - правно лице дужан је да ЈП
"Заводу за изградњу" Кула достави банкарску
гаранцију на остатак дуга.
У случају плаћања рате када је
инвеститор физичко лице, ЈП „Завод за
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иградњу“ и физичко лице споразумно уговарају
административну забрану на примања.
За доцњу у отплати дуга обрачунава се
законска затезна камата.
Члан 25.
Обрачун висине накнаде за уређивање
врши се на захтев инвеститора – обвезника
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
из члана 4 ове Одлуке. Уз захтев инвеститор
прилаже локацијску дозволу и главни пројекат
са извештајем о извршеној техничкој контроли.
Члан 26.
У случају да инвеститор касни више од
10 дана са уплатом доспеле рате, ЈП „Завод за
изградњу“ Кула је обавезан да инвеститору
достави писмену опомену по којој је он дужан
да поступи у року од 20 дана од пријема
опомене.
Уколико инвеститор ни у овом року не
уплати доспелу рату, ЈП „Завод за изградњу“
Кула ће наплатити своје потраживање
активирањем банкарске гаранције.
ЈП „Завод за изградњу“ Кула приликом
активирања банкарске гаранције не може
захтевати износ већи од износа доспеле рате
увећан за износ обрачунате законске затезне
камате.
6. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 27.
Неизграђено грађевинско земљиште
које није опремљено и налази се у обухвату
плана генералне регулације, односно плану
детаљне регулације може се комунално
опремити средствима физичких и правних
лица.
Лице из става 1 овог члана подноси ЈП
„Завод за изградњу“ предлог о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре.
Члан 28.
Ако ЈП „Завод за изградњу“ Кула
утврди да је предметна зона, односно локација
у обухвату плана генералне регулације,
односно плана детаљне регулације и да је
подносилавц
власник,
односно
закупац
грађевинског земљишта, сачиниће услове о
финансирању
изградње
комуналне
инфраструктуре, који нарочито садрже:
- податке о локацији, односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке
услове
за
изградњу
комуналне
инфраструктуре,
- податке
из
програма
уређивања
грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела,
- рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу јединице локалне самоуправе као
инвеститора за прибављање локацијске,
грађевинске и употребне дозволе, као и

-

-

-
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обавезу да обезбеди и финансира стручни
надзор у току извођења радова,
обавезу власника земљишта да финасира
израду техничке документације, стручне
контроле
техничке
документације,
извођење радова на изградњи комуналне
инфраструктуре,
обавезу предаје изграђених објеката
комуналне
инфраструктуре
и
других
објеката јавне намене у својину јединице
локалне самоуправе, као и грађевинског
земљишта планом предвиђеног за јавне
намене,
процењени износ стварних трошкова
изградње комуналне инфраструктуре,
обавезу прибављања банкарске гаранције а
процењени износ стварних трошкова
изградње инфраструктуре,
висину умањења накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за инвеститоре
објеката који ће бити грађени на тој
локацији, односно зони.

Члан 29.
Ако власник грађевинског земљишта
прихвати услове из претходног члана ЈП „Завод
за изградњу“ Кула, предлог о финансирању
изградње
комуналне
инфраструктуре
са
предлогом уговора о регулисању међусобних
односа у вези комуналног опремања предметне
локације доставља Скупштини општине на
одлучивање.
Одлука
Скупштине
општине
о
прихватању предлога о финансирању изградње
комуналне
инфраструктуре
средствима
физичких и правних лица садржи и овлашћење
ЈП „Завод за изградњу“ Кула за закључивање
уговора којим се ближе уређују односи настали
поводом прихватања предлога о финансирању
изградње
комуналне
инфраструктуре
средствима власника или закупца грађевинског
земљишта.
Члан 30.
Уговор из члана 29 ове одлуке,
овлашћени орган ЈП „Завод за изградњу“ Кула
са власником земљишта закључује, у року од
30 дана од дана доношења одлуке Скупштине
општине Кула, о прихватању предлога о
финансирању
изградње
комуналне
инфраструктуре средствима власника, односно
закупца грађевинског земљишта.
Члан 31.
Лице које на основу уговора из члана
29
ове
одлуке
изгради
комуналну
инфраструктуру, односно лице која на тој
локацији буде градило објекте, приликом
закључења уговора из члана 23 ове одлуке,
остварује право на умањење накнаде за
уређивање грађевинског земљишта.
Умањена
накнада
за
уређивање
грађевинског земљишта рачуна се као разлика
између укупне висине накнаде за ту зону,
обрачунате на основу ове одлуке, као да је оно
потпуно опремљено, и процењеног износа
стварних трошкова изградње инфраструктуре.
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Висина накнаде утврђена на основу ове
одлуке умањује се највише до 60% износа
накнаде који би био обрачунат да је земљиште
опремљено средствима општине.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
За уговоре о накнади за уређивање
грађевинског земљишта који су закључени на
основу одлуке која је била на снази до ступања
на снагу ове одлуке, услови из тих уговора
остају непромењени.
Члан 33.
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о разради мерила,
начину обрачуна и уговарања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и накнаде
за коришћење грађевинског земљишта („Сл.
лист општине Кула“, бр. 2/2010), осим у делу
који
уређује
накнаду
за
коришћење
грађевинског земљишта.
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта плаћа се у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
47/03 и 34/06) и у складу са Одлуком о о
разради мерила, начину обрачуна и уговарања
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
и накнаде за коришћење грађевинског
земљишта („Сл. лист општине Кула, бр
2/2010), док се наведена накнада не интегрише
у порез на имовину.
Члан 34.
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: 01-418-6/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
104.
На основу члана 26 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12),
члана 3 Одлуке о образовању Комисије за
именовања Скупштине општине Кула ("Сл. лист
општине Кула" бр. 9/13) и члана 40 Статута
општине Кула - Пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула“ бр. 7/13), Скупштина општине
Кула на седници одржаној 11. јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана надзорног одбора јавних
предузећа у Комисију за именовања директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Кула

11. јул 2013. године

1.
У Комисију за именовање директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Кула, за члана из реда
представника Надзорног одбора именују се:
− Бабић Петар из Куле, по занимању
дипломирани економиста, ради спровођења
јавног конкурса за избор кандидата за
именовање директора Јавног предузећа
"Завод за изградњу" Кула;
− Милошевић
Слободан
из
Куле,
дипломирани инж. прехр. технологије,
ради спровођења јавног конкурса за избор
кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Кула;
− Паповић
Радослав
из
Црвенке,
дипломирани правник, ради спровођења
јавног конкурса за избор кандидата за
именовање директора Јавног комуналног
предузећа "Водовод" Црвенка;
− Предојевић Тања из Сивца, дипломирани
интернационални
менаџер,
ради
спровођења јавног конкурса за избор
кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа "Радник" Сивац;
− Нађ др Весна из Руског Крстура, лекар
опште медицине, ради спровођења јавног
конкурса за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур.
2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-68/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежaна Мркаић, с. р.
105.
На основу члана 50 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/12) и
члана 22 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
11. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс Плана и
програма пословања ЈП "Завод за изградњу"
Кула за 2013. годину

1.
Даје се сагласност на ребаланс Плана и
програма пословања ЈП "Завод за изградњу "
Кула за 2013. годину, који је Управни одбор ЈП
"Завод за изградњу" Кула усвојио на седници
одржаној 24. јуна 2013. године.
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2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".

Кула, који је Управни одбор Јавног предузећа
"Завод за урбанизам Кула-Оџаци" Кула усвојио
на седници одржаној 1. јула 2013. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-66/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

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

106.
На основу члана 18 и 50 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.
119/12) и члана 22 и 105 Статута општине Кула
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13 - пречишћен
текст), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈKП "Водовод" Црвенка за 2013. годину

1.
Даје се сагласност на Програм
пословања ЈKП "Водовод" Црвенка за 2013.
годину, који је Управни одбор јавног предузећа
усвојио на седници одржаној 7. марта 2013.
године као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-53/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
107.
На основу члана 65 став 2 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.
119/12), члана 60
и 61 став 1 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
"Завод за урбанизам Кула - Оџаци" Кула ("Сл.
лист општине Кула", бр.13/13) и члана 40
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 11. јула
2013. године, донела је

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110- 69/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
108.
На основу члана 65 став 2 Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник Републике
Србије“, број 119/12) и чланова 14 и 21 Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за спорт, туризам, омладину
и рекреацију „Цестор“ Кула“ („Сл. лист
општине Кула“, број 13/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној дана 11.
јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа "Туристичка организација
општине Кула"

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
предузећа "Туристичка организација општине
Кула", који је Управни одбор Јавног предузећа
"Туристичка организација општине Кула"
усвојио на седници одржаној 29. јуна 2013.
године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-70/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
109.

о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа "Завод за урбанизам Кула-Оџаци"
Кула

На основу члана 11 и 15 Одлуке о
оснивању Агенције за развој општине Кула
("Сл. лист општине Кула", бр. 27/12) и члана 40
и 105 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 11. јула
2013. године, донела је

1.
НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
предузећа "Завод за урбанизам Кула-Оџаци"

о давању сагласности на
Статут Агенције за развој општине Кула

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
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1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Агенције
за развој општине Кула, који је Управни одбор
Агенције усвојио на седници одржаној 21. јуна
2013. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-62/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
110.
На основу члана 65 став 2 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.
119/12), члана 60
и 61 став 1 Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац ("Сл. лист општине
Кула", бр.10/13) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13 ), Скупштина општине Кула на
седници одржаној
11. јула 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа "Радник" Сивац, који је
Управни одбор Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац усвојио на седници одржаној
24. априла 2013. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110- 57/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
111.
На основу члана 19 Одлуке о оснивању
Дома културе Сивац ("Сл. лист општине Кула",
бр. 15/11) и члана 40 и 105 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 11. јула 2013. године,
донела је

11. јул 2013. године

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Статут Дома културе Сивац

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Дома
културе Сивац, који је Управни одбор Дома
културе Сивац усвојио на седници одржаној 21.
јуна 2013. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-64/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
112.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула

1.
Утврђује се да је Симић Биљани,
председнику, Прекајац Миловану, члану и
Анђелић Милану, члану из реда запослених,
престао мандат у Надзорном одбору Јавног
предузећа "Завод за изградњу" Кула са даном
25. децембром 2012. године, на основу члана
66 став 1 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12).
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-58/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
113.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 16 Статута ЈП "Завод за
изградњу" Кула и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
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2013.

године,

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа "Завод за изградњу"
Кулa

1.
Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула на период од четири године у
саставу:
1. Бабић Петар,
дипломирани
економиста из Куле, Улица Кумровачка 12, за
председника, представник оснивача;
2. Савић Марко,
дипломирани
економиста, из Куле, 1. маја 45б, за члана,
представник оснивача;
3. Бобоцки Милан, дипл. инж.
саобраћаја - мастер из Куле, Блок 6/Б бр. 9, за
члана, представник запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-58/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

11. јул 2013. године

9. Цмиљанић Миљану,
запослених.

члану

из

реда

2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-58/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
115.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за
урбанизам Кула-Оџаци" Кула

1.
Утврђује се да је Шкорић Зорану,
председнику и Мрдак Радмили, члану из реда
запослених престао мандат у Надзорном
одбору Јавног предузећа "Завод за урбанизам
Кула - Оџаци" Кула са даном 25. децембром
2012. године, на основу члана 66 став 1 Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 119/12).

114.
На основу члана 66 став 3 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 58 став 4 Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП "Завод за изградњу" Кула
("Сл. лист општине Кула" бр. 10/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 11. јула
2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата Управног
одбора Јавног предузећа "Завод за изградњу"
Кула

1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Управног одбора Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула који је, почев од 25. децембра
2012. године, обављао послове Надзорног
одбора у складу са одредбама члана 66 Закона
о јавним предузећима и то:
1. Бабић Петру, председнику
2. Томић Милошу, заменику председника
3. Ромић Стевану, члану
4. Адамовић Дејану, члану
5. Губеринић Миленку, члану
6. Бероња Чедомиру, члану
7. Квасни Николи, члану
8. Ласица Драгани, члану из реда запослених

2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-69/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
116.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Надзорног одбора
Јавног предузећа "Завод за урбанизам Кула Оџаци" Кула
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1.
Именује се Милетић Ратко, проф.
разредне наставе из Куле, Улица Крајишка бр.
5, за председника Надзорног одбора Јавног
предузећа "Завод за урбанизам Кула-Оџаци"
Кула на период од четири године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-69/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
117.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата Управног
одбора Јавног предузећа "Завод за урбанизам
Кула-Оџаци" Кула

1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Управног одбора ЈП "Завод за урбанизам Кула Оџаци" Кула који је, почев од 25. децембра
2012. године, обављао послове Надзорног
одбора у складу са чланом 66 Закона о јавним
предузећима и то:
1. Ђиновић Томи, председнику
2. Тадић Миљану, члану
3. Бугарин Зорану, члану
4. Булат Гордани, члану из реда запослених
5. Сувајџић Пилиповић Радославки, члану из
реда запослених
6. Срдић Славки, члану из реда запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-69/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
118.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела је

11. јул 2013. године
РЕШЕЊЕ

о утврђивању престанка мандата члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула

1.
Утврђује се да је Микулић Мари,
председнику, Ђуровски Владимиру, члану и
Барањи Виктору, члану из реда запослених
престао мандат у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Кула са
даном 25. децембром 2012. године, на основу
члана 66 став 1 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12).
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-57/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
119.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 25 Статута ЈКП "Комуналац"
Кула
и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула

1.
Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула на период од четири године,
у саставу:
1. Милошевић Слободан, дипл. инж. прехрамб.
технологије из Куле, Улица Адијева бр. 12, за
председника, представник оснивача;
2.
Гавранић
Кристијан,
дипломирани
економиста из Куле, Улица И. Секицког бр. 98,
за члана, представник оснивача;
3. Мештер Миодраг, дипломирани правник из
Крушчића, Улица Лењинова бр. 130, за члана,
представник запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-57/2013
11. јул 2013. године
Кула
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ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
120.
На основу члана 66 став 3 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 61 став 4 Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр. 10/13), Скупштина
општине Кула на седници одржаној 11. јула
2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата Управног
одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула

1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула који је, почев од 25.
децембра 2012. године, обављао послове
Надзорног одбора у складу са одредбама члана
66 Закона о јавним предузећима и то:
1. Сујић Милану, председнику
2. Пејчић Предрагу, заменику председника
3. Панић Владимиру, члану
4. Ђуровић Срђану, члану
5. Мијановић Рајку, члану
6. Обрадовић Данилу, члану
7. Душановић Невенки, члану из реда
запослених
8. Тришић Владимиру, члану из реда
запослених
9. Стојадиновић Михајлу, члану из реда
запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-57/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
121.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јуна 2013. године донела
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата члановима
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Водовод" Црвенка

1.
Утврђује се да је Јовановић Живку,
председнику, Штегмајер Татјани, члану и
Матић Синиши, члану из реда запослених,
престао мандат у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка са

11. јул 2013. године

даном 25. децембром 2012. године, на основу
члана 66 став 1 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12).
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-59/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
122.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 16 Статута ЈКП "Водовод"
Црвенка и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ( "Сл. лист општине Кула" бр.
7/13), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комунaлног предузећа
"Водовод" Црвенка

1.
Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка на период од четири године
у саставу:
1. Паповић Радослав, дипломирани
правник из Црвенке, Улица М. Пијаде бр. 147,
за председника, представник оснивача;
2. Гајић Нестор, дипломирани правник,
из Куле, Улица Н. Пејчића бр.108/1, за члана,
представник оснивача;
3. Матић Синиша, дипл. маш. инжењер
из Црвенке, Улица М. Пијаде бр. 63, за члана,
представник запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-59/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
123.
На основу члана 66 став 3 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 61 став 4 Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП "Водовод" Црвенка ("Сл.
лист општине Кула" бр. 10/13), Скупштина
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општине Кула на седници одржаној 11. јула
2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата Управног
одбора ЈKП "Водовод" Црвенка

1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка који је, почев од 25.
децембра 2012. године, обављао послове
Надзорног одбора у складу са одредбама члана
66 Закона о јавним предузећима и то:
1. Бера Дариу, председнику
2. Чвокић Гордани, заменику председника
3. Паповић Радославу, члану
4. Абутовић Веселину, члану
5. Булатовић Оливери, члану
6. Каленић Гордани, члану
7. Зелић Душану, члану из реда запослених
8. Пиљак Милану, члану из реда запослених
9. Бабић Срђану, члану из реда запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-59/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
124.
На основу члана 66 став 1 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 11. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата члановима
Надзорног одбора JKП "Радник" Сивац

1.
Утврђује се да је Радовић Зорану,
председнику, Цвијетић Милану, члану и
Ачански Ненаду, члану из реда запослених
престао мандат у Надзорном одбору Јавног
комуналног предузећа "Радник" Сивац са даном
25. децембром 2012. године, на основу члана
66 став 1 Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12).
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-61/2013
11. јул 2013. године
Кула

11. јул 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

125.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13) и члана 16 Статута ЈКП "Радник" Сивац,
Скупштина општине Кула на седници одржаној
11. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора JKП "Радник" Сивац

1.
Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац на период од четири године у
саставу:
1. Предојевић Тања, дипл. интернационални
менаџер из Сивца, Улица М. Јелића бр. 37, за
председника, из реда представника оснивача;
2. Влаховић Горан, дипломирани историчар из
Сивца, Улица В. Влаховић бр. 72, за члана, из
реда представника оснивача;
3. Маџарев Жељко, машински инжењер за
железничко машинство, из Сивца, Улица
Моравска бр. 13, за члана из реда
представника запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-70/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
126.
На основу члана 66 став 3 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 61 став 4 Одлуке о промени
оснивачког акта ЈКП "Радник" Сивац ("Сл. лист
општине Кула" бр. 10/13), Скупштина општине
Кула на седници одржаној 11. јула 2013. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата Управног
одбора JKП "Радник" Сивац

1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка, који је почев од 25.
децембра 2012. године обављао послове
Надзорног одбора у складу са одредбама члана
66 Закона о јавним предузећима и то:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предојевић Тањи, председнику
Тодоров Томислави, заменику председника
Максовић Славици, члану
Влаховић Весни, члану
Шупица Душану, члану
Вуковић Радомиру, члану
Ланчушки
Живку,
члану
из
реда
запослених,
8. Кувељић Владимиру, члану из реда
запослених
9. Кљајевић
Горану,
члану
из
реда
запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-59/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
127.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12) и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11 . јула 2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова
привременог Надзорног одбора
ЈКП "Руском" Руски Крстур

1.
Разрешавају се председник и чланови
привременог
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног предузећа "Руском" Руски Крстур и
то:
1. Нађ Весна, председник
2. Сегеди Владимир, члан
3. Фејди Игор, члан.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02- 63/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
128.
На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 17 Статута ЈКП "Руском" Руски

11. јул 2013. године

Крстур и члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 11. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП "Руском" Руски Крстур

1.
Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур, на период од четири
године, у саставу:
1. Нађ Весна, лекар опште медицине
из Руског Крстура, Улица Русинска бр. 34, за
председника, представник оснивача;
2. Сегеди Владимир, дипл. инж.
електротехнике из Руског Крстура, Улица М.
Тита бр. 162/а, за члана, представник
оснивача;
3. Фејди Игор, дипл. инж. предуз. за
предуз. менаџмент из Руског Крстура, Улица
Русинска бр. 99, за члана, представник
запослених.
2.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02- 63/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
129.
На основу члана 15 Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12),
члана 1 Одлуке о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа „Кулатранс
плус“ Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/13)
и члана 40 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности чланова Управног и
Надзорног одбора JП „Кулатранс плус“ Кула

1.
Утврђује се да је престао мандат
Управном одбору Јавног предузећа "Кулатранс
плус" Кула због са даном 6. јуном 2013. године
због покретања поступка ликвидације ЈП
"Кулатранс плус" Кула у саставу:
1. Јуришин Тихомир, председник
2. Новковић Мирослав,заменик председника
3. Гледовић Славко, члан
4. Тадић Миле, члан
5. Раонић Божидар, члан.
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2.
Утврђује се да је престао мандат
Надзорном
одбору
Јавног
предузећа
„Кулатранс плус“ Кула
са даном 25.
децембром 2012. године, на основу члана 66
став 1 Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 119/12) у саставу:
1. Грковић Небојша, председник
2. Олабина Милун, члан
3. Обрадовић Раде, члан.
3.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-67/2013
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
130.
На основу члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
129/07), члана 34 и 37 Закона о култури ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09), члана 6 и 14 Одлуке о
оснивању Дома културе Црвенка ("Сл. лист
општине Кула", бр. 12/11) и члана 40 Статута
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13 - пречишћен текст), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе у
Црвенки

11. јул 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

131.
На основу члана 32 став 1 тачка 9
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
129/07), члана 34 и 37 Закона о култури ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09), члана 6 и 14 Одлуке о
оснивању Дома културе Црвенка ("Сл. лист
општине Кула", бр. 12/11) и члана 40 Статута
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13 - пречишћен текст), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 11. јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности в. д. директора
Дома културе у Црвенки

1.
Утврђује се да Мучалици Цвијети, ССС,
из Куле, престаје дужност вршиоца дужности
директора Дома културе у Црвенки са 11. јулом
2013. године.
2.
Ово решење објавиће се у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-55/13
11. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
132.

1.
Мучалица Цвијета, ССС, из Куле,
именује се за директора Дома културе у
Црвенки, почев од 11. јула 2013. године.

На основу члана 60 Статута општине Кула
– пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13) и члана 46 Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр.129/07), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 10. јула
2013. године донело је

2.
Мандат именоване из тачке 1 овог
решења траје четири године.

РЕШЕЊЕ

3.
Права и обавезе директора биће
уређена уговором о раду закљученим између
Управног одбора Дома културе Црвенка и
именоване директорке.
4.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-55/13
11. јул 2013. године
Кула

1.
Именује се радна група за израду
Локалног акционог плана за младе за период
2014-2019. године у саставу:
1. Јелена
Милићевић,
координатор
канцеларије за младе општине Кула, за
председника
2. Страхиња
Паравина,
сарадник
у
канцеларији за младе, за члана
3. Миљана Ђаковић, Aгенција за развој
општинe Кула, за члана
4. Наташа Арваји, Национална служба за
запошљавање, за члана
5. Гордана Вакула, директор Центра за
социјални рад, за члана
6. Предраг
Баланџић,
Туристичка
организација општине Кула, за члана
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11. јул 2013. године

7. Љиљана Бероња, заменик директора Дома
здравља Кула, за члана
8. Мирослав Бошњак, НВО „КОС“, за члана
9. Марко Пешић, Спортски савез општине
Кула, за члана.

институцијама, установама и организацијама на
територији општине Кула.
4.
Рок за извршење задатака из тачке 2
овог решења је 15. новембар 2013. године.

2.
Радна група прикупља податке о
потребама младих у општини Кула у циљу
израде нацрта Локалног акционог плана за
младе, спроводи јавну расправу на теме у вези
израде нацрта Локалног акционог плана за
младе и исти доставља Општинском већу
општине Кула.

5.
Ово решење објавити
листу општине Кула".

3.
Радна група у изради Локалног
акционог плана за младе може укључити
представнике младих, као и запослене у

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-65/2013
10. јул 2013. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Велибор Милојичић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Кула ............
Одлука о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта ..............................
Решење о именовању члана надзорног одбора јавних предузећа у Комисију за именовања
директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула ...............
Решење о давању сагласности на ребаланс Плана и програма пословања ЈП "Завод за
изградњу" Кула за 2013. годину ...........................................................................
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Црвенка за 2013. год..
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Завод за урбанизам КулаОџаци" Кула ....................................................................................................
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Туристичка организација
општине Кула" .................................................................................................
Решење о давасу сагласности на Статут Агенције за развој општине Кула ......................
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа "Радник" Сивац ......
Решење о давању сагласности на Статут Дома културе Сивац ......................................
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора Јавног предузећа
"Завод за изградњу" Кула ...................................................................................
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод
за изградњу" Кула ............................................................................................
Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа "Завод за
изградњу" Кула ...............................................................................................
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора Јавног предузећа
"Завод за урбанизам Кула-Оџаци" Кула ..................................................................
Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за
урбанизам Кула-Оџаци" Кула ..............................................................................
Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа "Завод за
урбанизам Кула-Оџаци" Кула ...............................................................................
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула ...............................................................................
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула ...............................................................................
Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула .............................................................................................
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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 913-98/86 од
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