
 
 

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  

 
 
31. 

На основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 
83/2014 – др. закон), чланa 6 Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник 
РС'', бр. 62/06, 47/11 и 93/12, 99/2013 - усклађени 
дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 
95/2015 - усклађени дин. изн.) и члана 40 и 105 
став 2 Статута општине Кула – пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 18. фебруара 
2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОДСТИЦАЈИМА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА 

ИНВЕСТИЦИЈА И ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

Привредни субјект - инвеститор који 
реализује инвестицију на територији општине Кула 
кoја омогући отварање 1000 и више радних места 
ослобађа се плаћања пореза на имовину, локалних 
комуналних такси, локалних административних 
такси и накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине за време док одржава број запослених на 
нивоу од 1000 и више. 
 

Члан 2. 
 Привредни субјект – инвеститор има право 
на подстицај под условом да против њега није 
покренут стечајни поступак и да нема неизмирене 
обавезе према Републици Србији и Општини Кула. 
 Инвеститор и Општина Кула закључиће 
уговор којим ће регулисати међусобна права и 
обавезе у вези са реализацијом права на 
подстицај.  
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-020-15/2016 
18. фебруар 2016. године  
К  у  л  а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р 

 
32.  

На основу члана 60 став 1 тачка 1 Закона о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12 
и 116/13 - аутентично тумачење), члана 15 Одлуке 
о промени оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа "Водовод"  Црвенка ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 10/13 и 19/14) и члана 40 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 18. фебруара 2016. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута  

Јавног комуналног предузећа "Водовод" Црвенка 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 
Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод" 
Црвенка, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа "Водовод" Црвенка усвојио 
на седници одржаној  11. фебруара 2016. године. 
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-110-17/2016 
18. фебруар 2016. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
 
33. 

На основу члана 26 и 27 Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/12), члана 
3 Одлуке о образовању Комисије за именовања 
Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула", број 9/13) и члана 40 Статута општине Кула 
- пречишћен текст ("Службени лист општине Кула",  
бр. 7/13)  Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 18. фебруара  2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника Комисије за 

именовање  директора јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач oпштина 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 
 

18. фебруар 2016. године 
 

Број  4                    Година 51 

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

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0208cc/20807.htm?docid=59968&encoding=????????#zk129/07
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0208cc/20807.htm?docid=59968&encoding=????????#zk83/14
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1. 
Разрешава се Вуксан Милорад, дипл. 

правник, дужности председника Комисије за 
именовање директора јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач oпштина Кула, пре 
истека мандата. 
 

2. 
Именује се Бероња Чедомир, дипл. 

правник, за председника Комисије за именовање 
директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач oпштина Кула. 
 

3. 
 Мандат председника Комисије из тачке 2 
овог решења траје до истека мандата Комисије за 
именовање директора јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач oпштина Кула. 
 

4. 
          Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-02-12/2016 
18. фебруар 2016. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р.  

 
34. 

На основу члана 58 став 3 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) 
и  члана 57 став 1 тачка17  Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13),  Председник општине Кула доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 
РАЗРЕШАВА СЕ  Кртолица Владан, по 

занимању  струковни економиста из Куле, ул. 
Братства-јединства бр. 29, дужности помоћника 
председника општине за привреду, пољопривреду 
и инфраструктуру са 31. јануаром 2016. године. 
 

2. 
Лице из тачке 1 овог решења остварује 

своја права у складу са чланом 70  Закона о 
радним односима у државним органима ("Сл. 
гласник РС",  бр. 48/91, 66/91 и 39/02, 44/98 – др. 
закон,  49/99 – др. закон, 34/01 - др.закон,  39/02,  
49/05 - Одлука УС, 79/05 –др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 – испр.др.закона, 23/13 – Одлука 
УС,  и 108/13). 
 

3. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03- 02 -10/2016 
29. јануар 2016. године 
К  у  л  а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Трифуновић, с. р.  

 
35. 

По сравњењу са изворним текстом Одлуке 
о утврђивању Програма развоја спорта у општини 
Кула за период 2016-2018. године, коју је донела 
Скупштина општине Кула на седници одржаној 22. 
јануара 2016. године, а која је објављена у "Сл. 
листу општине Кула" бр. 2/2016 од 22.01.2016. 
године, због техничке грешке у објављеном тексту 
даје се следећа 
 

И С П Р А В К А 
 

1. 
У Одлуци о утврђивању Програма развоја 

спорта у општини Кула за период 2016-2018. 
године, у преамбули, уместо речи "22. децембра 
2016. године" треба да стоје речи "22. јануара 
2016. године", а у заглављу, уместо речи "22. 
децембар 2016. године " треба да стоје речи "22. 
јануар 2016. године". 
 

2. 
Ову исправку објавити у "Службеном листу 

општине Кула." 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-66-1/2016 
18. фебруар 2016. године  
К у л а 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Милорад Вуксан, с. р.  
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