
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  
 

 
147. 

На основу члана 70 и 71 Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 
68/15), члана 50 Закона о о предшколском 
васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 
18/10) , члана 46 став 1 тачка 2 Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/14 - 
др. закон), члана  60 став 1 тачка 9 Статута 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/13 
- пречишћен текст) и одредби Правилника о 
мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у 
предшколским установама („Сл. гласник РС“, бр. 
146/14), Општинско веће општине Кула, на 
седници одржаној 28. септембра  2015. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања и износа учешћа 
корисника у месечној економској цени у 

 ПУ «Бамби» у Кули за 2015. годину 
 

Тачка 1. 
1. Економска цена полудневног боравка 

(забавиште) почев од 01. октобра 2015. године 
износи  5.560,00 динара. 

2. Економска цена целодневног боравка 
(јаслице и обданиште) почев од 01. октобра 2015. 
године износи 12.825,00 динара. 
 

Регресна скала 

Полудневни 

боравак 

- месечна 

накнада по 

васпитанику  

Целодневни 

боравак 

- месечна 

накнада по 

васпитанику  

Прва група : 

Дете из породице у 

стању социјалне 

потребе; 

Дете из породице 

самохраних родитеља; 

Дете ометено у развоју; 

Дете без родитељског 

старања; 

За 3 и 4 дете по реду 

рођења; 

За 5, 6 и свако наредно 

дете; 

бесплатно бесплатно 

Друга група: 

Припремни предшколски 

програм (деца рођена од 

01.03.2009  до 28.02. 

2010. године) 

-Деца из ромских 

породица ослобођена су 

плаћања за припремни 

предшколски програм у 

полудневном боравку 

У висини 

цене 

ужине 

660,00 

динара 

1.425,00 

динара 

 

Трећа група : 

Деца чији родитељи 

плаћају  20 % од 

економске цене 

1.112,00 

динара 

2.565,00 

динара 

 
Тачка 2. 

Ово решење примењиваће се до промене 
елемената који утичу на формирање економске 
цене из тачке 1 односно  доношења новог решења. 

За реализацију овог решења задужују се 
Одељење за друштвене делатности, Одељење за 
финансије и привреду и ПУ "Бамби" Кула. 

      
Тачка 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења, 
а примењује се од 01. октобра 2015. године. 

 
     Тачка 4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-38-12/2015 
28. септембар 2015. године 
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 

 
 
148. 

На основу члана 60  став 1 тачка 14 
Статута општине Кула („Службени лист општине 
Кула“ број 13/08, 15/08 - исправка,  6/10 и 40/12) 
и члана 12 Пословника Општинског већа (Сл. лист 
општине Кула“ бр.  7/14 и 11/14 - исправка ), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној  28. септембра  2015. године, донело је 
 

 
 

Службени лист ппштине Кула излази пп 
пптреби, на три језика: српскпм, 
мађарскпм и русинскпм. Тираж пвпг брпја 
је  50 примерака.  

К у л а 
 

28. септембар  2015. године 
 

Број  22                      Година 50 

Издаје Служба Скупштине ппштине и 
Општинскпг већа ппштине Кула. 
Уредништвп: Кула, Леоинпва 11.  Тел. 722-
333.  Гпдишоа претплата  2.500,00 дин.  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању и именовању 
Савета за родну равноправност и остваривање 

једнаких могућности општине Кула 
 

1. 
У Решењу о образовању Савета за родну 

равноправност и остваривање једнаких могућности 
на територији општине Кула („Сл. лист општине 
Кула“ бр. 5/13), тачка 4 мења се и гласи: 

„У Савет за родну  равноправност  и 
остваривање једнаких могућности именују се: 

- за председницу: Снежана Мркаић;  
- за чланове: Снежана Шајин, Драгана 

Потпара, Јелена Милићевић, Раде 
Обрадовић, Страхиња Паравина, Радојка 
Ждрња, Мина Мркаић  и  Татјана Мрдак.“ 
 

2. 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Кула“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:013-02-12/2013-2 
28.  септембар  2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 

 
 
149. 

На основу члана 60 став 1 тачка  14 
Статута општине Кула  - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула, бр. 7/13) и члана 12  
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/14  и 11/14 - исправка), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној  28. септембра 2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Савета за 

миграције општине Кула 
  

1. 
У Решењу о образовању Савета за 

миграције општине Кула, („Сл. лист општине 
Кула“ бр. 32/12 и 4/15), тачка 2 став 1 мења се и 
гласи: 

     „Савет, као саветодавно радно тело 
Општинског већа општине Кула, чине 
представници извршног органа општине Кула, 
институција и организација које се на локалном 
нивоу баве питањима значајним за решавање 
проблема и интеграцију избеглих и интерно 
расељених лица (представници Центра за 
социјални рад општине, Полицијске управе Кула, 
Службе за запошљавање Кула, Црвеног крста и 
Дома здравља), повереник и представник 
Општинске управе Кула. 

 
2. 

У  тачки 2 алинеја 6 „ Рајачић Радован, за 
члана“ се брише. 

У тачки 2 у алинеји 7,  уместо „Шљукић 
Предрага“ именује се нови члан  „Рељић Јован“. 

 
3. 

У тачки 2, после алинеје 8 додају се три 
нова члана Савета и то:  

"- Рајачић Неда, за члана, 
 - Шевин др. Жарко, за члана, 
 - Ракић Зоран, за члана.“ 

 
4. 

Новоизабрани чланови Савета се именују 
на период до истека мандата Савета за миграције 
општине Кула.  

5. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-02-16/2015-2 
28. септембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 

 
150. 

На основу члана 60 став 1 тачка 14  
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 7/2013) и члана 12 Пословника 
Општинског већа општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 7/14 и 11/14 - исправка), Општинско 
веће општине Кула, на седници одржаној 28. 
септембра  2015. године усвојило је пречишћен 
текст Решења о образовању Савета за миграције 
општине Кула са изменама од 5.03.2015. године и 
28.09.2015. године, како следи 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Савета за миграције општине Кула 

(пречишћен текст) 
1. 

 Ради обављања саветодавних послова у 
вези са управљањем миграцијама на територији 
општине Кула, образује се Савет за миграције 
општине Кула (у даљем тексту: Савет), са циљем 
да изради Акциони план за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица за период од 
2013-2017.  године. 

Савет ће се бавити дефинисањем 
приоритета у области решавања проблема 
избеглих и интерно расељених лица, праћењем и 
извештавањем Комесаријата о миграцијама на 
територији општине Кула, предлагањем програма, 
мера и планова активности које треба предузети 
ради ефикасног управљања миграцијама на 
територији општине Кула, иницирањем развоја 
сарадње између локалне самоуправе са једне 
стране и других институција и организација и 
другим пословима у оквиру делокруга свог рада. 

 
2. 

 Савет, као саветодавно радно тело 
Општинског већа општине Кула, чине 
представници извршног органа општине Кула, 
институција и организација које се на локалном 
нивоу баве питањима значајним за решавање 
проблема и интеграцију избеглих и интерно 
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расељених лица (представници Центра за 
социјални рад општине, Полицијске управе Кула, 
Службе за запошљавање Кула, Црвеног крста и 
Дома здравља), повереник и представник 
Општинске управе Кула. 

У Савет се именују: 
- Милојичић Велибор, за председника  
- Иван Марић, за члана 
- Славка Кочонда, за члана 
- Снежана Шаша, за члана 
- Соња Ковачевић, за члана  
- Рељић Јован, за члана  
- Спасић Наташа, за члана  
-     Рајачић Неда, за члана 
- Шевин др Жарко, за члана 
- Ракић Зоран, за члана 
- Милева Ковач, за секретара.  

Чланови Савета се именују на период до 
истека мандата Општинског већа општине Кула.  
 

3. 
 Делокруг рада и задаци Савета за 
миграције су:  

 израда акционог плана за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица у општини 
Кула за период од 2013. - 2017. године,  који 
ће укључити анализу приоритетних потреба 
ових лица, анализу постојећих ресурса за 
задовољење тих потреба и дефинисање 
циљева и активности којима ће се постићи 
унапређење положаја ових лица.  

 управљање процесом имплементације 
акционог плана,  

 сарадња са Комесаријатом Републике Србије у 
процесу израде акционог плана и прибављању 
додатних финансијских средстава за 
имплементацију плана, 

 праћење и извештавање Комесаријата о 
миграцијама на територији општине Кула, 

 предлагање програма, мера и планова 
активности које треба предузети ради 
ефикасног управљања миграцијама на 
територији општине Кула,  

 иницира развој сарадње између локалне 
самоуправе са једне стране и других 
институција и организација, 

 обавља и друге послове у складу са основним 
задацима и циљевима ради којих је образован.  
 

4. 
Члановима Савета, осим лица која су на 

сталном раду у органима општине и јавним 
предузећима и установама, чији је оснивач 
Општина Кула, чије је пребивалиште ван места 
одржавања седница Савета, припада накнада 
путних трошкова ради доласка и у повратку на 
седнице Савета, у износу цене коштања аутобуског 
превоза редовног међумесног саобраћаја.  
 

5. 
 Стручне и административне послове за 
Савет обављаће Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула и Одељење за 
друштвене делатности Општинске управе Кула.  
 

6. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-02-16/2015-3 
28. септембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 
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