СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази по
потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.

Кула
13. јун 2016. године
Број 23

Година 51

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

108.

109.

На основу члана члана 60 Статута општине
Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/2013) и члана 10 и 11 Пословника Општинског већа општине Кула ("Службени лист општине
Кула" бр. 7/2014), Општинско веће општине Кула,
на седници одржаној 13. јуна 2016. године, донело
је

На основу члана 60 став 1 тачка 8 Статута
општине Кула – пречишћен текст ("Службени лист
општине Кула", бр. 7/13) и члана 12 и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 13. јуна 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о задужењу чланова Општинског већа
општине Кула

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова
Савета за безбедност општине Кула

1.
УТВРЂУЈУ
СЕ
задужења
члановима
Општинског већа општине Кула за обављање
послова у одређеним областима и то:
1. Матијашевић Тијана, за област културе
2. Лендак Ференц, за област просвете
3. Пјевач Душан, за област спорта и омладине
4. Родић Ана, за област локалне самоуправе и
месних заједница
5. Миленковић Благоје, за област националних
мањина и верских заједница
6. Станојевић Наташа, за област комуналних
делатности
7. Бероња др Љиљана, за област социјалне и
здравствене политике,
8. Валка Карољ, за област привреде и саобраћаја.

1.
У Савет за безбедност општине Кула
именују се:

2.
Чланови Општинског већа општине Кула су
одговорни за
праћење стања и спровођење
ставова Већа у областима за које су задужени, за
благовремено покретање иницијатива пред Већем
за разматрање питања из надлежности Већа у
одговарајућој области, по својој иницијативи или
на загхтев Већа обавештавају Веће о извршавању
закључака Већа и реализацији других задатака које
им повери Веће.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-55/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Видекањић Перица, председник општине Кула,
за председника
Валка Карољ, зам. председника општине, за
заменика председника
Милојичић Велибор, председник СО Кула, за
члана
Рељић Јован, командир Полицијске испоставе
Кула, за члана
Величковић
Александар,
зам.
командира
Полицијске испоставе Кула, за члана
Милованчев Мирослав, директор СТШ "Михајло
Пупин" Кула, за члана
Шевин др Жарко, директор Дома здравља, за
члана
Ракочевић Драгиша, Ватрогасна служба Кула, за
члана
Леђенац Бранка, Дом за старе и пензионере
Кула, за члана
Ђуричић Тихомир, за члана
Отац Зељковић Александар, за члана.

2.
Задатак Савета из тачке 1 овог решења је
да прати стање опште безбедности на територији
општине Кула и да у складу са надлежностима
предлаже овлашћеним органима мере и активности
у циљу решавања проблематике из ове области.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-56/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
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110.

111.

На основу члана 60 став 1 тачка 14 Статута
општине Кула
- пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13) и члана 12
и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 13. јуна 2016. , донело је

На основу члана 28 Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник
РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 2 Одлуке о
оснивању Савета за запошљавање општине Кула
("Сл. лист општине Кула" бр. 20/08) и члана 12 и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 13. јуна 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова
Савета за саобраћај општине Кула

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Савета за запошљавање општине Кула

1.
У Савет за саобраћај општине Кула именују
се:
1. Валка Карољ, заменик председника општине,
за председника
2. Миљанић Дамјан, директор ЈКП "Комуналац"
Кула, за заменика председника
3. Жирош Владимир, саобраћајни инспектор, за
члана
4. Рељић Јован, командир Полицијске испоставе
Кула, за члана
5. Панчић Зоран, помоћник командира за
саобраћај, за члана
6. Шљивић Александар, ауто школа „Шљивић“
Кула, за члана
7. Алексић Дејан, ЈП „Завод за изградњу“ Кула,
за члана
8. Шљукић Марко, Општинска управа Кула, за
члана
9. Блашко Ержебет, Актив директора, за члана.
2.
Задатак Савета из тачке 1 овог решења је
да прати безбедност и друга питања у области
саобраћаја на територији општине Кула, ангажује
се и аплицира у програмима и акцијама из ове
области које спроводе локални, покрајински и
републички
органи,
друге
институције
и
међународне организације и други субјекти који се
баве овим питањима и проблематиком, а у циљу
обезбеђивања услова за побољшање безбедоносних и других услова од значаја за одвијање
саобраћаја у општини.
3.
Чланови Савета имају право на накнаду за
учешће у раду Савета у складу са одредбама члана
2. и члана 5. став 3. Одлуке о накнадама за учешће
у раду у органима општине Кула и њиховим радним
телима ("Сл. лист општине Кула" бр. 19/14 и
23/15).
4.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-57/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

1.
У Савет за запошљавање општине Кула
именују се:
1. Станојевић Наташа, члан Општинског већа, за
председника
2. Жежељ Никола, Општинска управа Кула, за
члана
3. Рабреновић Невенка, Општинска управа Кула,
за члана
4. Марић
Иван,
Националана
служба
за
запошљавање, за члана
5. Тадић Миле, Општинска управа Кула, за члана
6. Васић Срећко, представник Синдиката, за
члана
7. Бошковић Милован, представник синдиката,
за члана
8. Илин Игор, ЈП „Завод за изградњу“ Кула, за
члана
9. Бајић Душан, предузетник, за члана.
2.
Председник и чланови Савета именују се
на период од четири године.
3.
Ово решење објавиће се у "Службеном
листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-58/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
112.
На основу члана 60 став 1 тачка 14 Статута
општине Кула
- пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула“ број 7/13) и члана 12 и 13
Пословника Општинског већа (Сл. лист општине
Кула“ бр. 7/14 и 11/14 - исправка), Општинско
веће општине Кула на седници одржаној 13. јуна
2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању Савета за родну
равноправност и остваривање једнаких
могућности општине Кула

13. јун 2016.

Службени лист општине Кула

1.
Образује се Савет за родну равноправност
и остваривање једнаких могућности на територији
општине Кула (у даљем тексту: Савет), као
повремено саветодавно тело Општинског већа
општине Кула.
2.
Савет има председника/председницу и 8
чланова/чланица, које именује Општинско веће
општине.
Савет чине представници оба пола, од
којих је један члан представник/представница
НВО сектора.


















3.
Савет обавља следеће послове:
разматра и даје мишљење о предлозима
одлука
и
других
општих
аката
из
надлежности
органа
општине,
са
становништва остваривања равноправности
полова;
разматра питања из надлежности општине
која се односе на равноправност полова,
заузима о њима ставове и даје предлоге за
њихово решавање;
разматра предлоге за избор и именовање
лица о којима одлучују органи општине, са
становиштва
остваривања
равноправне
заступљености полова у јавном и политичком
животу
(у
области
образовања,
запошљавања,
културе,
примарне
здравствене заштите, физичке културе,
спорта, дечје заштите, туризма и др.),
утврђује мишљење и даје своје предлоге;
разматра предлоге и представке упућене
органима
општине
са
становишта
остваривања
равноправности
полова,
предлаже надлежним органима предузимање
мера за решавање питања покренутих у
представкама и обавештава подносиоце
представки о предузетим активностима;
покреће, иницира стратегију, политику и
мере
које
доприносе
унапређењу
равноправности полова;
разматра годишње извештаје и заузима
ставове о примени одлука и мера које се
односе на равноправност полова;
разматра планове акције за унапређење
равноправности полова и подноси предлоге у
вези са тим;
сарађује са другим радним телима органа
општине
у
питањима
из
њихове
надлежности, а која се односе на
равноправност полова, а по потреби може
одржати заједничку седницу са другим
радним телима органа општине;
предлаже формирање повременог радног
тела (анкетни одбори, комисија) ради
сагледавања
стања
у
остваривању
равноправности
полова
као
и
ради
утврђивања чињеница о појединим појавама
или догађајима који се односе на
равноправност полова;
прати
имплементацију
стандарда
о
равноправности полова у актима и политици
органа општине, а нарочито у областима:
образовања, културе, примарне здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечије
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заштите, туризма, рада и запошљавања,
људским правима жена, насиљу над женама,
равномерне заступљености жена на местима
одлучивања, институција и механизама за
постизања
равноправности
полова,
финансијама и др.
предлаже питања из домена равноправности
полова које треба разматрати.

4.
У Савет за родну
равноправност
и
остваривање једнаких могућности именују се:
- за председницу Миљана Ђаковић,
- за чланове: Ана Родић, Драгана Потпара,
Јелена Милићевић, Владимир Павков, Страхиња
Паравина, Радојка Ждрња, Чедомир Бероња и
Татјана Мрдак.
5.
Савет доноси Пословник о свом раду.
Савет доноси Акциони план.
Савет
доставља
извештај
о
раду
Општинског већа општине Кула најмање једном
годишње.
6.
Стручне и административно - техничке
послове за потребе Савета обавља Одељење за
друштвене делатности Општинске управе Кула и
Служба СО и Општинског већа.
7.
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-59/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
113.
На основу члана 60 став 1 тачка 14 Статута
општине Кула
- пречишћен текст ("Сл.лист
општине Кула", бр. 7/13) и члана 2 Решења о
образовању Савета за привреду општине Кула ("Сл.
лист општине Кула", бр. 25/12), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2016.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Савета за привреду општине Кула
1.
У Савет за привреду општине Кула именују
се:
1. Валка Карољ, за председника
2. Драган Капичић, за зам. председника
3. Милан Петровић, за члана
4. Александар Арваји, за члана
5. Имре Блашко, за члана
6. Шибалија Драган, за члана
7. Никола Жежељ, за члана.

Број 23 - страна 164

Службени лист општине Кула
2.

Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-60/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
114.
На основу члана 38 и 42 Закона о правима
пацијената ("Сл. гласник РС" бр. 45/13), а у вези са
чланом 13 Закона о здравственој заштити ("Сл.
гласник РС" бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10,
99/10, 57/11 и 119/12), члана 60 став 1 тачка 14
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној 13. јуна 2016. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за здравље општине Кула
1.
Образује се Савет за здравље општине
Кула, као посебно радно тело Општинског већа
општине Кула.
2.
Савет за здравље општине Кула се
образује у следећем саставу:
1. Вуковић Бојан, из реда локалне самоуправе,
председник
2. Кираљ Валерија, из локалне здравствене
установе, члан
3. Зечевић Драган, из удружења грађана корисника услуга, члан
4. Тинда Дудаш Сеги, из рада приватне
здравствене праксе, члан
5. Кадовић Негослава, из Репуб. фонда за
здравствено осигурање - Филијала Кула, члан

−
−

3.
Задаци Савета су:
да прати и координира рад установа примарне
здравствене заштите чији је оснивач општина
Кула;
да спроводи мере у области заштите права
пацијената и то:
 о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца
приговора
и
директора
здравствене установе, односно оснивача
приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке,
 разматра извештаје саветника пацијената,
прати остаривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената,
 подноси годишњи извештај о раду и
предузетим мерама за заштиту права
пацијената
председнику
општине
Општинском
већу
и
министарству
надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне

−
−
−
−
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сарадње извештај доставља и Заштитнику
грађана;
подстиче сарадњу свих здравствених установа
са територије општине и међусокторску
сарадњу;
прати здравствно стање становништва и доноси
Стратегију јавног здравља општине;
унапређује
односе
са
републичким
и
регионалним
инсититуцијама
у
области
здравства, установама и организацијама;
предузима и друге активности у циљу
унапређења система здравствене заштите и
здравља
становништва
у
складу
са
Пословником о раду Савета за здравље.

4.
Савет за здравље обавља послове и
задатке у складу и на начин утврђен одредбама
Пословника о раду Општинског већа општине Кула
и одредбама Пословника о раду Савета за здравље.
5.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-61/2016
13. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
115.
На основу члана 60 став 1 тачка 14 Статута
општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула, бр. 7/13) и члана 12 и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула", бр. 7/14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 13. јуна 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за миграције општине Кула
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).
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
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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.
У Савет се именују:
- Валка Карољ, 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,
интерно
расељених
лица
и
повратника по Споразуму о реадмисији у
општини Кула за период од 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 објавиће се у "Службеном
листу општине Кула".
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-62/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
116.
На основу члана члана 60 став 1 тачка 14
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13) и члана 12
и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" број 7/ 14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула на седници
одржаној 13. јуна 2016. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Савета за остваривање права особа
са инвалидитетом општине Кула
1.
Ради обављања саветодаваних послова у
области социјалне заштите, односно остваривања
права особа са инвалидитетом на територији
општине Кула, образује се Савет за остваривање
права особа са инвалидитетом општине Кула (у
даљем тексту: Савет), са циљем да изради акте
којима ће се у општини Кула регулисати право
особа са инвалидитетом.
Савет ће се бавити дефинисањем приоритета у
области проблема у остваривању права особа са
инвалидитетом на територији општине Кула,
предлагањем програма, мера и планова активности
које треба предузети ради ефикасног решавања
проблема у остваривању права особа са
инвалидитетом 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 извшног
органа општине Кула, институција и организацја
која се на локалном нивоу баве питањима
значајним за решавање проблема за остваривање
права особа са инвалидитетом (представници
Центра за социјални рад, Дом здравља Кула),
повереник и представник Општинске управе Кула и
представник НВО-е чији је основни циљ борба за
остваривање права особа са инвалидитетом и то:

Марковић др Благоје, председник

Вакула Гордана, чланица

Шајин Снежана,чланица

Шаша Снежана, чланица

Зечевић Драган,члан.
Чланови Савета се именују на период до
истека мандата Општинског већа општине Кула.




3.
Делокруг рада и задаци Савета су:
израда аката којима се у Општини регулишу
права особа са инвалидитетом,
израда аката којима ће се уредити услови,
начин и поступак остваривања права на
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јединствену паркинг карту за особе са
инвалидитетом са територији Општине Кула,
анализа проблема, анализа приоритетних
потреба лица са инвалидитетом, анализа
постојећих ресурса са могућностима решавања
проблема и дефинисање активности којима ће
се постићи унапређене положаја лица са
инвалидитетом,
иницира развој сарадње измеђи локалне
самоуправе са једне стране и других
институција и организација а посебно са
надлежним министарством,
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
предузећим и установама чији је оснивач општина
Кула, чије је пребивалиште ван места одржавања
седница Савета, припада накнада путних трошкова
ради доласка и у повратку седнице Савета у износу
цене коштања аутобуског превоза редовног
међумесног саобраћаја.
5.
Стручне и административне послове за Савет
обављаће Служба Скупштине општине и Оштинског
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: 013-02-63/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
117.
На основу члана 60 став 1 тачка 14 Статута
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13 ) и члана 12 и 13
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл.
лист општине Кула" бр.7/14 и 11/14 - исправка),
Општинско веће општине Кула, на седници
одржаној 13. јуна 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за изградњу
спомен обележја палим борцима са територије
општине Кула у ратовима 1990-1999. године
1.
Именује се Одбор за изградњу спомен
обележја палим борцима са територије општине
Кула у ратовима 1990-1999. године у саставу:
1. Перица Видекањић, председник општине Кула,
председник Одбора
2. Велибор Милојичић, председник Скупштине
општине Кула, члан
3. Драгана Потпара, руководилац Одељења за
друштвене делатности, члан
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4. Горан Новковић, председник Удружења РВИ
општине Кула, члан
5. Наталија Кресојевић , супруга палог борца,
члан
6. Бранислава Васовић, дипл. правник ЈП "Завод за
изградњу" Кула, члан
7. Бранислав Вујовић, грађ. инжењер, ЈП „Завод
за изградњу“ Кула, члан.
2.
Задатак Одбора је да предложи идејно
решење спомен обележја палим борцима са
територије општине Кула у ратовима 1990-1999.
године и прати динамику радова на изградњи.
3.
Мандат Одбора траје
задатака из тачке 2 овог решења.

до

извршења

4.
Члановима Одбора за изградњу спомен
обележја палим борцима са територије општине
Кула у ратовима 1990-1999. године, не припада
накнада у складу са Одлуком о накнадама за
учешће у раду у органима општине Кула и њиховим
радним телима.
5.
Ово решење објавити у "Службеном листу
општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-64/2016
13. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
118.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице″Горњи град″ у Кули
за 2016. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на
измене
Финансијског плана месне заједнице ″Горњи град″
у Кули за 2016. годину, усклађене са одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице ″Горњи град″ у Кули
на седници
одржаној 4. маја 2016. године.
Овај закључак
листу општине Кула"

2.
објавити

у "Службеном
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016
13. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
119.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице ″Доњи град″ у Кули
за 2016. годину
1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице ″Доњи град″ у
Кули за 2016. годину, усклађене са одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице ″Доњи град″ у Кули на седници одржаној
26. априла 2016. године.
Овај закључак
листу општине Кула"

2.
објавити

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016-2
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
120.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице Сивац за 2016. годину
1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице Сивац за
2016.
годину,
усклађене
са
одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице Сивац на седници одржаној 5. маја
2016. године.

Овај закључак
листу општине Кула"
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2.
објавити

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016-3
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
121.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице Крушчић
за 2016. годину
1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице Крушчић за
2016.
годину,
усклађене
са
одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице Крушчић на седници одржаној 4. маја
2016. године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном
листу општине Кула"
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016-4
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
122.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице Липар за 2016. годину
1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице Липар за
2016.
годину,
усклађене
са
одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
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за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице Липар на седници одржаној 25. маја
2016. године.
Овај закључак
листу општине Кула"

2.
објавити

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016-5
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
123.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице Руски Крстур
за 2016. годину
1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице Руски Крстур
за 2016. годину, усклађене са одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице Руски Крстур на седници одржаној 18.
маја 2016. године.
2.
Овај закључак објавити
листу општине Кула"

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-50/2016-6
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
124.
На основу члана 27 Одлуке о месним
заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15),
Одлуке о буџету општине Кула (″Сл. лист општине
Кула″ бр. 31/15) и члана 60 и 94 став 2 Статута
општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће општине
Кула, на седници одржаној дана 13. јуна 2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског
плана месне заједнице Нова Црвенка
за 2016. годину

13. јун 2016.

1.
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
измене
Финансијског плана месне заједнице Нова Црвенка
за 2016. годину, усклађене са одобреним
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Кула
за 2016. годину, које је усвојио Савет месне
заједнице Нова Црвенка на седници одржаној 21.
маја 2016. године.
Овај закључак
листу општине Кула"

2.
објавити

у "Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-32/2016
13. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
125.
На основу члана 62 Закона о пољопривредном земљишту („ Сл. гласник РС“, број
62/2006, 41/2009, 65/2008 - др.закон, и 112/2015),
Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 3202875/2016 од 11. марта 2016. године, члана 60 и 105
Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13) и члана 63 Пословника
Општинског већа општине Кула („Сл. лист општине
Кула, бр. 7/14 и 11/14 - исправка), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 2. јуна 2016.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА
ЗА AГРО-ЕКОНОМСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

1.
Утврђује се накнада за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Кула, које је
обухваћено
Годишњим
програмом
заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Кула за 2015. годину, за
вансудска поравнања за агроекономску 2015/2016.
годину у износу од 191,40 евра по хектару, а који
износ представља просечну цену закупа на
територији Аутономне Покрајине Војводина.
2.
Накнаду у износу од 191,40 евра плаћају
лица која користе пољопривредно земљиште у
државној својини без правног основа, изузетно
само у агроекономској 2015/2016 години, а који су
пријавили надлежном органу општине Кула
пољопривредно земљиште у државној својини коју
користе без правног основа до 4. маја 2016.године.
3.
Накнада
за
бесправно
коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини је
одређена у еврима, а плаћање ће се извршити у
динарској противредности обрачунатој по средњем
курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

13. јун 2016.
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4.
Овим решењем ставља се ван снаге
решење Општинског већа број 013-020-88/2016 од
27. маја 2016. године.
5.
Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Кула''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-320-89/2016
2. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.
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