
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Службени лист општине Кула излази 
по потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог 
броја је  50 примерака.  

К у л а 
 

25. јул 2018. године 
 

Број  18                   Година 52 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11.  
Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
115. 

      На основу члана 18 став 6. и члана 22. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/17), члана 48 и 159 Закона о здравственој заштити ("Сл. 
гласник РС" бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,119/12, 45/13-др. закон, 99/14, 96/15, 
106/15 и 113/17-др. закон), Правилника о ближим условима за обављања здравствене делатности у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС" бр. 43/06), члана 1. 
Одлуке  о преузимању права и обавеза оснивача у области примарне здравствене заштите према Дому 
здравља Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/07 и 20/07), члана 40. став 1. тачка 26 и члана  105. став 4. 
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист  општине Кула" бр. 7/13),  Скупштина општине Кула на 
седници одржаној дана 25. јула 2018. године, доноси  

 
О  Д  Л  У  К  У   

о преносу права коришћења на здравственом објекту специјалистичких служби са пасарелом  
и на трафо станици МБТС 20/0,4 kV  "Дом здравља-Кула" у Кули, на парцели број 4221/2 к.о. Кула,  

на Дом здравља Кула 
 

Члан 1. 
          Општина Кула као  оснивач Дома здравља Кула и инвеститор, преноси право коришћења на Дом 
здравља Кула на: 
- новоизграђеном здравственом објекту специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља у Кули и  
на трафо станици МБТС20/0,4 kV "Дом здравља-Кула" на парцели број 4221/2 к.о. Кула.  
         Наведени објекат који је у јавној својини општине Кула Дом здравља ће користити ради обављања  
здравствене делатности на примарном нивоу у складу са: 

 Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11,119/12, 45/13-др. закон, 99/14, 96/15, 106/15 и 113/17-др. закон) 

 Правилником о ближим условима за обављања здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС"  бр. 43/06) и  

 Законом о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 
113/17). 

 
Члан 2. 

         Обавезује се Дом здравља Кула да на основу ове Одлуке управља повереним, новоизграђеним  
здравственим објектом, да сноси све трошкове везане за текуће и инвестиционо одржавање објекта и да 
предузима све законске и друге обавезе у складу са Законом о јавној својини, у погледу његовог 
обнављања и унапређивања. 
 

Члан 3. 
          Одлуку објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-88/2018     Татјана Квасни, с. р.  
25. јул 2018 године 
К у л а 
 
116. 

  На основу члана 59 и 60 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 22 и 
40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 25. јула 2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  

ЈKП "Комуналац" Кула за 2018. годину 
 



Број 18 - страна 313                          Службени лист општине Кула                                       25. јул 2018.  

 
1. 

Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања - ребаланс финансијског плана 
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула за 2018. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа на седници одржаној 13.07.2018. године, као у предлогу.  

 
2. 

           Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Број: 01-023-15/2018     Татјана Квасни, с. р.  
25. јул 2018. године 
К у л а 
 
117. 

На основу члана 31. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист општине Кула", бр. 29/15 и 32/16), 
председник Скупштине општине Кула, доноси  
 

О Д Л У К У 
о расписивању избора  за Савет Месне заједнице „Горњи град“ Кула 

 
1. 

Расписујем изборе за Савет месне заједнице „Горњи град“ Кула за 26. август 2018. године.  
Бира се 11 (једанаест) чланова Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула. 

 
2. 

Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула 
почињу да теку од 26. јула 2018. године.  

 
3. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула спровешће надлежни органи на 
основу одредби Статута месне заједнице „Горњи град“ Кула. 

 
4. 

Избори ће се спровести по бирачком списку утврђеном за избор председника Републике 
одржаних 2. априла 2017. године, са изменама и допунама које су уследиле након спроведених 
председничких избора.  
 

5.  
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кула", а објавиће се 

на званичном сајту општине Кула и на огласној табли месне заједнице „Горњи град“ Кула.  

 Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-013-7/2018-2     Татјана Квасни, с. р.  
25. јул 2018. године  
К у л а 
 
118. 

 На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за Савет Месне заједнице „Горњи град“ Кула и 
члана 24. Статута Месне заједнице „Горњи град“ Кула, председник Скупштине општине Кула, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење избора за  Савет МЗ „Горњи град“ Кула 
    

1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице „Горњи град“ 

Кула (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
 

1. Вуксан Милорад, дипл. правник, председник 
Павков Владимир, дипл. правник, заменик председника 

2. Девић Јелена, члан, 
Стојанов Маја, заменик члана 

3. Вујашковић Љиљана, члан 
Шљукић Биљана, заменик члана. 
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2. 

Задатак Комисије је да се стара о законитости спровођења избора, одређује бирачка места, 
именује чланове бирачких одбора, даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења избора, 
утврђује и оглашава листу кандидата за чланове Савета, утврђује број гласачких листића за бирачко 
место, утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, подноси извештај председнику 
Скупштине општине Кула о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице и обавља друге 
послове одређене законом и Статутом месне заједнице.  

 
3. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кула“. 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-013-7/2018-3     Татјана Квасни, с. р.  
25. јул 2018. године  
К у л а 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. 

године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и 

опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 


