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

Кула
30. јул 2013. године
Број 18

141.
На основу члана 28 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12),
члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и
члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), на предлог
Општинске управе Кула, Скупштина општине
Кула на седници одржаној 30. јула 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа
"Туристичка организација општине Кула"
1.
Расписује се јавни конкурс за
именовање директора ЈП "Туристичка организација општине Кула".
Овом одлуком утврђује се начин
спровођења јавног конкурса за именовање
директора јавног предузећа из става 1 овог
члана.
2.
На конкурсу могу учествовати сва
заинтересована лица која испуњавају услове
конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко
лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници истовремено добијају све
информације за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.






3.
Учесник на конкурсу не може бити:
лице које је непосредно ангажовано на
припреми и спровођењу конкурса,
лице које је члан органа управљања јавног
предузећа,
лице које је осуђивано за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности,
лицу којем је изречена мера безбедности
забрана обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.

Година 48

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

4.
Услови за учешће на конкурсу су
минимални захтеви који се постављају
учеснику.
Утврђени услови за учешће су
објављени у Огласу јавног конкурса и сматрају
се саставним делом ове одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу
имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
5.
Општи и посебни услови и критеријуми
за именовање директора јавног предузећа,
прописани су Законом о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и Статутом
јавног предузећа.
6.
Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана објављивања огласа о
јавном конкурсу у "Службеном гласнику РС".
Оглас о јавном конкурсу за именовање
директора објавиће се и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији РС, у року од осам дана од
дана доношења ове одлуке, као и на интернет
страници општине Кула, с тим што се мора
навести и када је оглас о јавном конкурсу
објављен у "Службеном гласнику РС".
7.
Јавни конкурс за именовања директора
јавног предузећа из тачке 1 ове одлуке
спроводи комисија за именовања, коју је
именовала Скупштина општине Кула (у даљем
тексту: комисија).
8.
По истеку рока за подношење пријава
на конкурс, председник комисије односно
најстарији члан комисије, заказује седницу
комисије, на којој ће се евидентирати и
прегледати све приспеле пријаве и поднети
докази.

Број 18 - страна 257

Службени лист општине Кула

На
седници
комисија
обавезно
проверава:
 да ли су све пријаве достављене у року
који је одређен огласом у јавном конкурсу,
 да ли су пријаве разумљиве, односно да ли
се из пријаве може јасно закључити да се
ради о пријави на предметни конкурс и
 да ли су уз пријаву достављени сви докази
који су у конкурсу тражени.
9.
У случају ако комисија утврди да
пријава има неки од недостатака ближе
дефинисаних у члану 8 ове одлуке, закључком
ће одбацити пријаву као неблаговремену,
неразумљиву или непотпуну.
Против закључка из става 1 ове тачке
није допуштена посебна жалба.
10.
Након извршене провере из тачке 8
ове одлуке, комисија посебним актом,
саставља списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спроводи
изборни поступак - усменом провером.
У изборном поступку из става 1 ове
тачке, комисија врши оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата
ради састављања ранг листе кандидата.
Комисија у вршењу послова из става 2
ове тачке треба да буде стручна, независна и
непристрасна.
11.
У изборном поступку, комисија врши
проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине кандидата усменом
провером и оценом приложене документације.
Усменом провером комисија ће вршити
проверу и оцену кандидата у вези:
− познавања система локалне самоуправе,
− познавања система, одн. функционисања
јавних предузећа у складу са Законом о
јавним предузећима, обављања делатности
од општег интереса у складу са законом
којим се
регулишу те делатности и
одлукама донетим од стране Скупштине
општине Кула.
Комисија ће вршити оцену приложене
документације која се односи на планове или
програме
рада
кандидата
везаних
за
пословање јавног предузећа.
12.
Усмена провера стручности кандидата
врши се разговором комисије са кандидатом.
За усмену проверу, комисија унапред
припрема питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста
питања и по истом редоследу; максималан
број питања је 15.
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Комисија може у току разговора да
постави додатна питања, ако су неопходна
додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки члан
комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког
кандидата понаособ.
Након завршене провере утврђује се
укупан број бодова који је добио сваки
кандидат понаособ, тако што се прво саберу
сви бодови чланова комисије који је освојио
један кандидат, а затим се утврди просечна
оцена поделом добијеног збира са бројем
чланова комисије.
О датуму, времену и месту обављања
усмене
провере,
комисија
обавештава
кандидате најкасније
5 дана пре дана
одређеног за усмену проверу.
13.
Оцена приложене документације врши
се прегледом и бодовањем приложених
писаних предлога: планова или програма рада
кандидата везаних за пословање предузећа за
које конкурише, везаних за унапређење рада и
функционисање предузећа и за квалитетније,
ефикасније
и
економичније
обављање
делатности од општег интереса предузећа за
које конкурише, као и других писаних
предлога које је кандидат доставио у
документацији а односе се на његову
стручност и квалификованост за обављање
функције на коју конкурише.
Приликом оцене, сваки члан комисије
бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата
понаособ, с тим што је мерило за бодовање
квалитет а не квантитет достављене документације.
Након оцене из става 1 и 2 ове тачке,
утврђује се укупан број бодова који је добио
сваки кандидат понаособ, тако што се прво
саберу сви бодови чланова комисије које је
освојио један кандидат, а затим се утврди
просечна оцена поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије.
Коначна оцена кандидата представља
збир појединачних оцена које је освојио
кандидат након провере из тачака 12 и 13 ове
одлуке.
14.
Комисија, након спроведене провере и
оцењивања, на основу укупног броја бодова
који је освојио сваки кандидат, саставља ранг
листу свих кандидата који су бодовани у
изборном поступку.
Уколико два или више кандидата имају
једнак број бодова, тако да није могуће
одредити листу за именовање са три најбоље
рангирана канидата, комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим
бројем бодова.
За додатну усмену проверу, комисија
унапред припрема додатних 5 питања која ће
бити постављена кандидатима са истим бројем
бодова.
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О датуму, времену и месту обављања
додатне усмене провере комисија ће писаним
путем обавестити кандидате из става 2 овог
члана најкасније у року од пет (5) дана пре
дана одређеног за вршење провере.
У
погледу
начина
бодовања
и
утврђивања
укупног
резултата
сваког
кандидата у додатној усменој провери
примењују се одредбе члана 12 ове одлуке.
15.
Уколико се након додатне усмене
провере не може саставити листа за именовање,
комисија
ће
извршити
додатно
бодовање кандидата са истим бројем бодова.
Додатних пет (5) бодова може
остварити кандидат :
− који је обављао послове директора
предузећа
(без
обзира
на
облик
организовања и структуру капитала) дуже
од 4 година;
− чије је предузеће или он лично, за време
његовог
руковођења
добио
неко
међународно или државно признање
везано за рад и функционисање тог
предузећа.
16.
Кандидате који су испунили мерила
прописана за именовања директора, комисија
увршћује на ранг листу. Листа за именовања
са највише три најбоље рангирана кандидата
са
бројчано
исказаним
и
утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за
именовање, доставља се Општинској управи
општине Кула - Служби Скупштине општине и
Општинског већа.
Истовремено, комисија доставља и
записник о изборном поступку.
17.
Општинско веће општине Кула, на
основу листе за именовање и записника о
изборном поступку утврђује предлог акта о
именовању и доставља га Скупштини општине
Кула на разматрање и одлучивање.
18.
Скупштина општине Кула, након
разматрања достављене листе и предлога акта
одлучује о именовању директора јавног
предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог
кандидата са листе.
Решење о именовању директора
коначно је.
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По примерак решења о именовању са
образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног
конкурса.
20.
Кандидату који је учествовао у
изборном поступку, на његов захтев, комисија
је дужна да у року од два дана од дана
пријема захтева омогући увид у документацију
јавног конкурса под надзором комисије.
21.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на рад у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању.
Рок из става 1 ове тачке Скупштина
општине Кула, из оправданих случајева може
продужити за још осам дана.
22.
Ако именовано лице не ступи на рад у
року који му је одређен, Скупштина општине
Кула може да именује неког другог кандидата
са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за
именовање не ступи на рад у року који му је
одређен или ако ни после спроведеног јавног
конкурса Скупштини општине Кула не буде
предложен кандидат за именовање због тога
што је комисија утврдила да ни један кандидат
који је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако
Скупштина
општине
Кула
не
именује
предложеног кандидата или другог кандидата
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним законом.
23.
Ову одлуку доставити комисији за
именовања и Надзорном одбору јавног
предузећа.
24.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Сл. листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-111-23/13
30. јул 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
142.

19.
Решење о именовању доставља се
лицу које је именовано и објављује се у
"Службеном листу општине Кула".
Решење из става 1 ове тачке са
образложењем обавезно се објављује на
интернет страници општине Кула.

На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07),
члана 40 и 65 став 1 и 2 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула",
број 7/13), Скупштина општине Кула
на
седници, одржаној 30. јула 2013. године,
тајним гласањем, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана
Општинског већа општине Кула
1.
Матошевић Дејан, машински инжењер
из Црвенке, разрешава се функције члана
Општинског већа општине Кула на основу
предлога Председника општине Кула.
Именовани се од функције члана
Општинског већа општине Кула разрешава
даном доношења овог решења, односно са 30.
јулом 2013. године.
2.
Пешић Марко, економски техничар из
Црвенке, на предлог Председника општине
Kула, бира се за члана Општинског већа
општине Кула почев од 31. јула 2013. године.
3.
Мандат
члана
Општинског
већа
општине Кула из тачке 2 овог решења траје до
истека мандата сазива Скупштине општине
Кула изабраног на локалним изборима 6. маја
2012. године.
4.
Члан Општинског већа општине Кула из
тачке 2 овог решења обављаће своју функцију
волонтерски.
5.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
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1. Губеринић Миленко, дипломирани
економиста из Куле, Улица Стевана Дороњског
бр. 33, председник, представник оснивача;
2. Миладиновић Бранка, дипломирани
економиста из Куле, Улица Бошка Бухе бр. 9,
члан, представник оснивача;
3. Баланџић Предраг, економски
техничар из Новог Сада, Улица Ђакона
Авакума
бр.
32,
члан,
представник
запослених.
2.
Даном именовања чланова Надзорног
одбора
Јавног
предузећа
"Туристичка
организација општине
Кула" утврђује се
престанак мандата Управног одбора јавног
предузећа који је почев од 25. децембра 2012.
године обављао послове Надзорног одбора у
складу са одредбама члана 66 Закона о јавним
предузећима.
3.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-64/2013
30. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
144.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-80/2013
30. јул 2013. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
143.
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 30. јула 2013. године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа
"Туристичка организација општине Кула"
1.
Именује се Надзорни одбор Јавног
предузећа "Туристичка организација општине
Кула" на период од четири године у саставу:

На основу члана 12 и 13 Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/12), члана 17 Статута ЈКП "Руском" Руски
Крстур, члана 40 Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13) и члана 17 став 3 Статута ЈКП "Руском"
Руски Крстур, Скупштина општине Кула, на
седници одржаној
30. јула 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
"Руском" Руски Крстур
1.
Разрешава се Фејди Игор, дипл. инж.
предуз. за предузетни менаџмент из Руског
Крстура, Улица Русинска бр. 99, пре истека
мандата, дужности члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Руском" Руски
Крстур из реда представника запослених са
25. јулом 2013. године, због подношења
писане оставке.
2.
Именује
се
Ковачевић
Биљана,
дипломирани економиста из Руског Крстура,

30. јул 2013. године
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Улица Русинска бр. 119, за члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Руском"
Руски
Крстур
из
реда
представника
запослених, на период до истека мандата
Надзорног
одбора
Јавног
комуналног
предузећа "Руском" Руски Крстур.
3.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02- 63/2013
30. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
145.
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 30. јула 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању члана Надзорног одбора ЈП
"Туристичка организација општине Кула"
у Комисију за именовања директора јавних
и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Кула
1.
У Комисију за именовање директора
јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач општина Кула за члана из реда
представника Надзорног одбора именује се:
Губеринић Миленко, дипл. економиста
из Куле, Улица С. Дороњског бр. 33, ради
спровођења
јавног конкурса за
избор
кандидата за именовање директора Јавног
предузећа "Туристичка организација општине
Кула".
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
30. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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146.
На основу члана 45 Статута општине
Кула ("Сл. лист општине Кула", број 7/13 пречишћен текст) и члана 50 и 66 Пословника
Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине
Кула", број 37/12 - пречишћен текст),
Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 30. јула 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору члана Комисије за
кадровска и административна питања и
радне односе Скупштине општине Кула
1.
РАЗРЕШАВА СЕ Медојевић Драгутин
дужности члана Комисије за кадровска
административна питања и радне односе
Скупштине општине Кула.
2.
БИРА СЕ Јут Јожеф за члана Комисије
за кадровска и административна питања и
радне односе Скупштине општине Кула.
3.
Мандат члана Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе
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 "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-77/2013
30. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
147.
На основу члана 12 и 14 Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр.
129/07 и 54/11) и члана 40 Статута општине
Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине
Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 30. јула 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању заменика
председника Општинске изборне комисије
у сталном саставу
1.
Булатовић Срђан, дипл. правник,
разрешава се дужности заменика председника
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Општинске изборне комисије у сталном
саставу, због промене места пребивалишта.
2.
Савковић Велибор, дипл. правник из
Куле, Улица П. Кочића 32, именује се за
заменика председника Општинске изборне
комисије у сталном саставу, на предлог СПС.
3.
Мандат
заменика
председника
Општинске изборне комисије из тачке 2 овог
решења траје до истека мандата Општинске
изборне комисије.

30. јул 2013. године

4.
Ово решење објавити у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-61/2013
30. јул 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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