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
15. октобар 2013. године
Број 22

Година 48

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

159.

160.

На основу члана
29 Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011), члана 3
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давање у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.
гласник РС", бр. 24/12) и члана 105 став 2 Статута
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је

На основу члана 79 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана
40 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл.
лист општине Кула“, бр. 7/13), Скупштина
општине Кула, на седници одржаној 15. октобра
2013. године, донела је

ОДЛУКУ
1.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Кула
непокретност у Кули, 16. дивизије 36, на
катастарској парцели 4404/1 (земљиште под
зградом - објектом 3 ара 82 м2), лист
непокретности 860 к.о. Кула, у приземљу, стан
број 1, који у основи чини двособан стан
састављен од следећих просторија: две собе,
кухиње, оставе и предсобља, укупне корисне
површине 54,13 м2, куповином непосредном
погодбом од власника Такач (Јожеф) Едит из
Петроварадина, Прерадовићева 29, за процењени
износ на дан процене 11.01.2013 године од
429.823,60 динара. По средњем званичном курсу
НБС, вредност евра на дан процене била је
111,9826 динара, што је укупно 3.838,31 евра и тај
износ ће се власнику исплатити у динарској
против-вредности по средњем званичном курсу
НБС на дан исплате.
Након ступања на снагу ове одлуке, а у
складу са Законом и Уредбом, приступиће се
закључењу уговора о куповини непокретности из
става 1 тачке 1 ове одлуке.
2.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-463-40/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

ОДЛУКУ
1.
Подржава се Иницијатива Ветеринарске
станице Кула д.о.о. од 29.03.2013. године за
изузимање из поступка приватизације и да се
изврши пренос удела у капиталу друштва са
Агенције за приватизацију Републике Србије на
општину Кула, без накнаде.
2.
Даје се предлог Агенцији за приватизацију Републике Србије за предузимање
неопходних радњи у циљу преноса удела (70%) у
капиталу субјекта приватизације на општину Кула,
без накнаде.
3.
Овлашћује се Председник општине Кула за
потписивање уговора о преносу удела у капитал
испред општине Кула.
4.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-32/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
161.
На основу члана 18 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
15. октобра 2013. године, донела је
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ОДЛУКУ
о прихватању Извештаја о пословању ЈKП
"Комуналац" Кула за 2012. годину
1.
Прихвата се Извештај о пословању ЈКП
"Комуналац" Кула за 2012. годину који је Управни
одбор Јавног комуналног предузећа усвојио на
седници одржаној 28.02.2013. године, као у
тексту.
2.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-75/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
162.
На основу члана 18 и 50 Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и
члана 22 и 40 Статута општине Кула - пречишћен
текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
15. октобра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања са
Финансијским планом ЈKП "Радник" Сивац
за 2013. годину

15. октобар 2013. године

Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/2013 пречишћен текст) Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 15. октобра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
Формира се Комисија у саставу:
1. Стјепан Вакула, председник Комисије
2. Бојан Вуковић, члан и
3. Радмила Васовић Дамјановић, члан
са задатком да спроведе поступак непосредне
погодбе ради прибављања у јавну својину општине
Кула непокретности у Кули, 16. дивизије 36, на
кат. парц. 4404/1, лист непокретности бр. 860 к.о.
Кула, у приземљу, стан број 1, који у основи чини
двособан стан састављен од следећих просторија:
две собе, кухиње, оставе и предсобља укупне
корисне површине 54,13 м2, куповином непосредном погодбом од власника Такач Едит из
Петроварадина, Прерадовићева 29, и да записник
са одговарајућим предлогом достави Скупштини
општине на разматрање и доношење коначне
одлуке.
Овај
поступак
Комисија
је
дужна
спровести у року од 14 дана од дана формирања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-95/2013
15. октобар 2013. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
164.

1.
Даје се сагласност на Програм пословања
са Финансијским планом ЈKП "Радник" Сивац за
2013. годину који је Управни одбор Јавног
комуналног предузећа усвојио на седници
одржаној 28. маја 2013. године, као у предлогу.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-110-56/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
163.
На основу члана 29 Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС", бр. 72/2011), члана 3 Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС"
бр. 24/2012) и члана 105 став 2 Статута општине

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 38 тачка 4 у вези члана 66 став 4
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС",
број 119/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист
општине Кула, број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног предузећа
"Завод за изградњу" Кула
1.
Разрешава се Фемић Дејан, дипл. инж. за
предузетни менаџмент из Куле, Улица 4.
војвођанске бригаде бр. 2, функције директора
Јавног предузећа "Завод за изградњу" Кула.
2.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог
директора,
односно
дан
престанка обављања функције директора од
стране лица из тачке 1 овог решења.

15. октобар 2013. године
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3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-96/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
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166.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 38 тачка 4 у вези члана 66 став 4
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС",
број 119/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист
општине Кула, број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула

165.
На основу члана 21 став 2 и члана 25
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр.
119/12), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула (''Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), члана 21
и 23 Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу"
Кула, Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 15. октобра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа
"Завод за изградњу" Кула
1.
Фемић Дејан, дипл. инж. за предузетни
менаџмент из Куле, Улица 4. војвођанске бригаде
бр. 2, именује се за директора Јавног предузећа
"Завод за изградњу" Кула на период од четири
године.
2.
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''
и да о томе одмах обавести Надзорни одбор
предузећа.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог директора, као и да са
именованим закључи уговор о раду.
3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
4.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Сл. листу општине Кула'' и на
интернет презентацији општине Кула www.kula.rs
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-96/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

1.
Разрешава се Миљанић Дамјан, дипл.
економиста, из Куле, Улица ЈНА бр. 11, функције
директора
Јавног
комуналног
предузећа
"Комуналац" Кула.
2.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог
директора,
односно
дан
престанка обављања функције директора од
стране лица из тачке 1 овог решења.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-97/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
167.
На основу члана 21 став 2 и члана 25
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр.
119/12), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула (''Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), члана 30
и 36 Статута Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула, Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 15. октобра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" Кула
1.
Миљанић Дамјан, дипл. економиста из
Куле, Улица ЈНА бр. 11, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула на
период од четири године.
2.
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''
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и да о томе одмах обавести Надзорни одбор
предузећа.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог директора, као и да са
именованим закључи уговор о раду.
3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
4.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Сл. листу општине Кула'' и на
интернет презентацији општине Кула www.kula.rs
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-97/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
168.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС", бр.
129/07), члана 38 тачка 4 у вези члана 66 став 4
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС",
број 119/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист
општине Кула, број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац
1.
Разрешава се Илић Мирко, дипл. инж.
технологије из Сивца, Улица Тршова бр. 27,
функције директора Јавног комуналног предузећа
"Радник" Сивац.
2.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог
директора,
односно
дан
престанка обављања функције директора од
стране лица из тачке 1 овог решења.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-98/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

15. октобар 2013. године

169.
На основу члана 21 став 2 и члана 25
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр.
119/12), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула (''Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), члана 21
и 22 Статута Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Кула, Скупштина општине Кула, на
седници одржаној 15. октобра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног
предузећа "Радник" Сивац
1.
Илић Мирко, дипл. инж. технологије из
Сивца, Улица Тршова бр. 27, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа "Радник"
Сивац на период од четири године.
2.
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''
и да о томе одмах обавести Надзорни одбор
предузећа.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог директора, као и да са
именованим закључи уговор о раду.
3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
4.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Сл. листу општине Кула'' и на
интернет презентацији општине Кула www.kula.rs
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-98/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
170.
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС" , број
129/07), члана 38 тачка 4 у вези члана 66 став 4
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС",
бр. 119/12) и члана 40 став 1 тачка 9 Статута
општине Кула - пречишћен текст (''Сл. лист
општине Кула, број 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног комуналног
предузећа "Водовод" Црвенка
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1.
Разрешава
се
Савовић
Мијодраг,
машински техничар из Црвенке, Улица Петра
Драпшина бр. 1, функције директора Јавног
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка.
2.
Надзорни одбор јавног предузећа дужан је
да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог
директора,
односно
дан
престанка обављања функције директора од
стране лица из тачке 1 овог решења.
3.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-99/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
171.
На основу члана 21 став 2 и члана 25
Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр.
119/12), члана 40 став 1 тачка 9 Статута општине
Кула (''Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), члана 21
и 22 Статута Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка, Скупштина општине Кула, на
седници одржаној дана 15. октобра 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног
предузећа "Водовод" Црвенка
1.
Савовић Мијодраг, машински техничар из
Црвенке, Улица Петра Драпшина бр. 1, именује се
за директора Јавног комуналног предузећа
"Водовод" Црвенка на период од четири године.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-99/2013
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
172.
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 Сивац ("Сл. лист општине Кула", бр.
15/11) и члана 40 Статута општине Кула
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула на седници
одржаној 15. октобра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности в.д. директора
Дома културе у Сивцу
1.
Утврђује
се
да
ЈАЊУШ
ГОРАНУ,
машинском техничару за комјутерско конструисање
из Сивца, престаје функција вршиоца
дужности директора Дома културе у Сивцу са 15.
октобром 2013. године.
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-84/13
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
173.

2.
Именовани је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у ''Сл. гласнику Републике Србије'' и да о
томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа.
Надзорни одбор јавног предузећа, дужан
је да посебним актом утврди дан ступања на рад
новоименованог директора, као и да са
именованим закључи уговор о раду.

На основу члана 18 Закона о јавним јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 79/94 и
79/05), члана 34 и 37 Закона о култури ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09), члана 6 и 14 Одлуке о
оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине
Кула", бр. 15/11) и члана 40 Статута општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр.
7/13), Скупштина општине Кула, на седници
одржаној 15. октобра 2013. године, донела је

3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
4.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Сл. листу општине Кула'' и на
интернет презентацији општине Кула www.kula.rs

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома културе у Сивцу
1.
ЈАЊУШ ГОРАН, машински техничар за
комјутерско
конструисање
из
Сивца,
Ул.
Балканска бр. 46, именује се за директора Дома
културе у Сивцу почев од 15. октобра 2013.
године.
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2.
Мандат именованог из
решења траје четири године.
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175.
тачке

1

овог

3.
Права и обавезе директора биће уређена
Уговором о раду закљученим између Управног
одбора Дома културе Сивац и именованог
директора.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-84/13
15. октобар 2013. године
Кула
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
174.
На основу члана 54 и 55 став 3 тачка 4
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 52/11) и
члана 40 и 105 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13 - пречишћен текст),
Скупштина општине Кула, на седници одржаној
15. октобра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Основне школе "Петефи бригада" у Кули
1.
Разрешава се Пушкаш Ференц дужности
члана Школског одбора Основне школе "Петефи
бригада" у Кули из реда представника родитеља,
због престанка својства по којем је именован.
2.
У Школски одбор Основне школе "Петефи
бригада" у Кули именује се Пророковић Ерика, за
члана из реда представника родитеља.
3.
Мандат члана школског одбора из тачке 2
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе "Петефи бригада" у Кули.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-90/2013
15. октобар 2013. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.

На основу члана 54 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09 и 52/11) и члана 40 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула, на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе "Вук Караџић" у Црвенки
1.
Разрешавају се Попадић Наталија и
Крагуљ Сања дужности члана Школског одбора
Основне школе "Вук Караџић" у Црвенки из реда
представника родитеља, због престанка основа по
којем су именовани.
2.
У Школски одбор Основне школе "Вук
Караџић" у Црвенки именују се Поповић Гордана и
Стојановић Гордана за чланове Школског одбора
из реда представника родитеља.
3.
Мандат чланова Школског одбора из тачке
2 овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе "Вук Караџић" у Црвенки.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-92/2013
15. октобар 2013. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
176.
На основу члана 54 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" бр. 72/09 и 52/11) и члана 40 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине
Кула на седници одржаној 15. октобра 2013.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки
1.
Разрешава се Пап Мирјана дужности члана
Школског одбора Средње стручне школе у
Црвенки из реда представника родитеља, због
престанка основа по којем је именована.

15. октобар 2013. године
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2.
У Школски одбор Средње стручне школе у
Црвенки именује се Рнић Весна за члана из реда
представника родитеља.
3.
Мандат члана Школског одбора из тачке 2
овог решења траје до истека мандата Школског
одбора Средње стручне школе у Црвенки.
4.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-02-91/2013
15. октобар 2013. године
Ку л а
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић, с. р.
177.
Општинско веће, на основу члана 12 став 8
Одлуке о постављању мањих монтажних објекатак
на јавним површинама на територији општине
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 8/2008) и члана
60 алинеја 12 и 18 Статута општине Кула ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/2013 - пречишћен текст),
доноси
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈАЈУ СЕ, на предлог ЈП "Завод за
изградњу" Кула, Измене и допуне Плана
постављања затворених летњих башта на јавним
површинама у Кули, према Елаборату који је
израдио ЈП "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" Кула,
број 1060/13 од августа 2013. године.
Елаборат са предложеним изменама је
усвојен од стране Надзорног одбора ЈП "Завод за
изградњу" Кула дана 13.09.2013. године.
Изменом плана се угоститељском објекту
"Sobe Club Caffe" у Улици Лењиновој број 6
омогућава постављање затворене летње баште.
Урбанистичко-технички услови дати у
Плану постављања затворених летњих башта на
јавним површинама у Кули ("Сл. лист општине
Кула" бр. 3/2009) се задржавају.
Овај закључак објавити у "Службеном
листу општине Кула.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-350-69/2013
7. октобар 2013. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.
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