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126.
На основу члана 69 став 1 тачка 3 Закона о јавним предузећима (″Сл. гласник РС″, бр. 15/16),
члана 28 став 2 Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник РС″, бр. 88/11), члана 60 став 1 тачка 9 и
члана 105 став 4 Статута општине Кула (пречишћен текст) (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/13), члана 19
став 3 Одлуке о обављању комуналних делатности (″Сл. лист општине Кула″, бр. 19/14) и члана 66
Пословника Општинског већа општине Кула (″Сл. лист општине Кула″, бр. 7/14 и 11/14 - исправка),
решавајући по захтевима јавних комуналних предузећа из Куле, Црвенке, Сивца и Руског Крстура,
Oпштинско веће на седници одржаној дана 30. јуна 2016. донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е

-

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуке о промени цена комуналних услуга које су усвојили:
Надзорни одбор ЈКП ″Комуналац″ Кула, брoj НО 40/XII/2016 од 25.05.2016,
Надзорни одбор ЈКП ″Водовод″ Црвенка, број 353/1/2016 од 08.06.2016,
Надзорни одбор ЈКП ″Радник″ Сивац, брoj 645-1/2016 од 09.06.2016. и
Надзорни одбор ЈКП ″Руском″ Руски Крстур, брoj 434/2016 од 08.06.2016.
2.
Износи цена комуналних услуга које су предложила ЈКП су следећи:
Комунална услуга

Испорука воде ( у дин/м3)
- за домаћинства
Одвођење отпадних вода –
канализација (у дин/м3)
- за домаћинства

Досадашња
цена без ПДВ-а
44,19 дин/м3

Цена без ПДВ-а
(основица) са процентом
повећања
Повећање 10%
48,61 дин/м3

Укупна цена са ПДВ-ом
(посебна стопа 10%)
53,47 дин/м3

повећање 41,90%
18,18 дин/м3

25,80 дин/м3

28,38 дин/м3

На цене наведених комуналних услуга из тачке 2 овог решења обрачунава се порез на додату
вредност по посебној стопи од 10 %, у складу са чланом 23 став 2 тачке 15 и 16 Закона о порезу на додату
вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14,
5/15, 83/15 и 5/16).
3.
Нове цене наведених комуналних услуга примењиваће се у свим насељеним местима општине
Кула наредног дана по добијању сагласности Општинског већа, док цене других комуналних услуга остају
непромењене.
4.
Решење Општинског већа о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 013-3813/2014 од 30.05.2014. године (″Сл. лист општине Кула″, бр. 9/2014) у делу којим су одређене цене
комуналних услуга за пословне објекте: испорука воде 138,92 дин/м3 са ПДВ-ом, одвођење
отпадних вода – канализација 44,13 дин/м3 са ПДВ-ом, као и комунална услуга изношења смећа за
домаћинства 4,81 дин/м2 са ПДВ-ом и за пословне просторије 14,50 дин/м2 са ПДВ-ом и даље остаје
на снази.
5.
Утврђује се да је у складу са чланом 28 став 4 Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник
РС″, бр. 88/2011) од стране Општине Кула, као оснивача, извршено јавно објављивање захтева за
повећање цена комуналних услуга са образложењем на огласној табли општине Кула и у електронском
облику путем интернета у времену од 13. до 28. јуна 2016. године.
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6.
Даном почетка примене овог решења престаје да важи Решење о давању сагласности на цене
комуналних услуга Општинског већа бр. 013-38-23/2015 од 17.12.2015.
Ово решење објавити у ″Службеном листу општине Кула″.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-12/2016
30. јун 2016. године
Кула
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.
127.
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 30. јуна 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Савета за здравље општине Кула
1.
Разрешава се Бојан Вуковић дужности председника Савета за здравље општине Кула, због сукоба
интереса.
2.
Именује се Павков Владимир, из реда представника локалне самоуправе, за председника Савета
за здравље општине Кула.
3.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-61/2016-2
30. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р .
128.
На основу члана 58 став 3 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 57 и
76 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) и члана 22 Одлуке о
Општинској управи Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 12/13), председник општине Кула
доноси
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника председника општине Кула
1.
ЂУРИЧИЋ ТИХОМИР из Липара, Мире Ратковић бр. 44, поставља се за помоћника председника
општине за област привреде, пољопривреде и инфраструктуре (у даљем тексту: помоћник председника).

−
−
−

2.
Помоћник председника обавља следеће послове:
успоставља сарадњу са свим привредним и пољопривредним субјектима било правним или
физичким лицима у складу са потребама,
успоставља сарадњу и одржава контакт са вишим органима власти - покрајинским
секретаријатима и републичким министарствима,
покреће иницијативу за доношење програма и израдама стратегија у свим областима, а у
сарадњи са општинским и другим јавним службама чији је оснивач општина,
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остварује сарадњу са јавним предузећима и другим субјектима који се баве интраструктурном
мрежом у општини Кула,
ради на привлачењу инвестиција и остварења повољне пословне климе како за домаће тако и
стране инвеститоре.

−

3.
Помоћник председника поставља се у Општинској управи Кула и на сталном раду је у Општинској
управи Кула.
Помоћник председника из тачке 1 овог решења остварује права, обавезе и одговорности из рада
и по основу рада у складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе и
одговорности запослених лица у јединицама локалне самоуправе.
Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2 као
постављено лице, у складу са законом.
4.
Помоћник председника послове утврђене тачком 2 овог решења обављаће почев од 22. јуна 2016.
године.
5.
Ово решење ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина КУла
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-67/2016
22. јун 2016. године
К у л а
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Перица Видекањић, с. р.
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