
 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

  ОПШТИНЕ 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 

30. децембар  2014. године 

Број  20                       Година 49 

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

 
 
213. 

На основу члана 13 и члана 20 тачка 5 Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 3 и 4 Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12 и 116/13 - аутентично тумачење), 
члана 10 и 11 Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/11), члана 40 Статута општине 
Кула – пречишћен текст (''Сл. лист општине Кула", бр. 7/13) и члана 16 Статута општине Врбас (''Сл. лист 
општине Врбас", бр. 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010, 16/2013, 2/2014), а у складу са 
Писмом о намерама између општине Врбас и општине Кула од 22.09.2010. године, Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 29. децембра 2014. године и Скупштина општине Врбас на седници одржаној 30. 
децембра 2014. године, донеле су 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 
Члан 1. 

Покреће се поступак за оснивање заједничког јавног комуналног предузећа за послове управљања и 
одржавања Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ЦППОВ) са територија 
општине Врбас и општине Кула (у даљем тексту: заједничко предузеће). 

Оснивачи заједничког предузећа су општина Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89, и општина Кула, ул. 
Лењинова бр. 11. 

Члан 2. 

Оснивачи заједничког предузећа су се сагласили да се назив заједничког предузећа утврди одлуком 
о оснивању. 

Оснивачи заједничког предузећа су се сагласили да ће седиште заједничког предузећа бити у 
Врбасу. 

Претежна делатност заједничког предузећа је: пречишћавање отпадних вода. 
 

Члан 3. 
 Оснивачи заједничког предузећа ће у року од 90 дана израдити студију оправданости формирања 
заједничког предузећа, а по налогу председника општине Врбас и општине Кула. 
 Оснивачи заједничког предузећа ће у року од 90 дана донети одлуку о начину обављања комуналне 
делатности и споразум о заједничком обезбеђивању обављања комуналних делатности. 

Оснивачи заједничког предузећа ће у року од 150 дана донети акт o оснивању заједничког 
предузећа. 

 
Члан 4. 

За потребе реализације активности на доношењу акта из члана 3 став 2 и 3 ове одлуке, оснивачи 
заједничког предузећа образују радно тело кога чине начелници општинских управа, секретари скупштина 
општина и руководиоци организационих јединица за урбанизам и комуналне делатности општина Врбас и 
Кула и руководилац јединице за имплементацију општине Врбас. 
 

Члан 5. 
Заједничко предузеће ће управљати имовином општине Врбас и општине Кула коју му оснивачи 

повере на управљање у циљу обављања делатности. 
 

     Члан 6. 
 Председници општина Кула и Врбас ће у року од 30 дана одредити лица која ће се упутити на обуку 
за управљање и одржавање ЦППОВ.  

 
Члан 7. 

Заједничко предузеће уписује се у регистар у складу са законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката. 
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Члан 8. 

Уколико се укаже потреба за средствима за реализацију ове одлуке, председници општина Кула и 
Врбас су дужни да средства обезбеде из текуће буџетске резерве општина Кула и Врбас. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула'' и 

''Службеном листу општине Врбас''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-023-34/2014 
29. децембар 2014. године  
К У Л А  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с.р .  

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 011-96/2014-I/01 
30. децембар 2014. године 
В Р Б А С  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Марјана Мараш, с. р.  

 
214. 

На основу члана 100 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04,36/09,72/09 и 
43/11) и члана 11 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Кула – 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 5/14), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 
22. децембра 2014. године, доноси  
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. 
Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које 

се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења животне средине у општини Кула.  
 

2. 
За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Кула у укупном износу од 

89.700.000,00 динара и то:  
− накнада за заштиту и унапређење животне средине ....  65.320.000,00 динара  
− накнада из средстава за загађивање животне средине ... 2.250.000,00 динара  
− средства добијена са виших нивоа власти.................. 22.130.000,00 динара 

 
3. 

Средства из тачке 2 овог програма обухватају низ активности који је дат у следећој табели.  
 

 Врста активности План за 2015. 

1.  Програми и пројекти праћења стања животне средине - мониторинг 836.000,00 

 Укупно 1:  836.000,00 

2.  Програми и пројекти заштите вода у општини   

2.1. Финансирање обавеза општине Кула које произилазе из пројекта Коначно 
решење проблема загађења Великог бачког канала - изградња колектора 
отпадних вода и канализације 

 
 

84.596.000,00 

 Укупно 2: 84.596.000,00 

3.  Програми и пројекти заштите земљишта у општини   

3.1.  Инфраструктурно опремање трансферне станице комуналног отпада 3.768.000,00 

 Укупно 3:  3.768.000,00 

4.  Програми и пројекти научног истраживања и развоја образовања из 
области заштите животне средине у општини  

 

4.1.  Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу  500.000,00 

 Укупно 4:  500.000,00 

 УКУПНО 1+2+3+4: 89.700.000,00 

 
4. 

Овај програм објавиће се у "Службеном листу општине Кула" и примењиваће се од 1. јануара 2015. 
године, а по добијању сагласности надлежног министарства.  
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Република Србија  
Аутономна Покајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-501-159/2014 
22. децембар 2014. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р.  

 
215. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина КУла 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03- 02 -111/2014 
30. децембар 2014. године 
К  у  л  а 

 
 

На основу члана 58 став 3 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 57 став 
1 тачка 9 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"  12/13), Председник општине Кула 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 
РАЗРЕШАВА СЕ  Снежана Шаjин,  по занимању  дипл. менаџер из Куле, Улица Десанке Максимовић 

бр. 20, дужности помоћника председника општине за друштвене делатности, невладине организације и 
родну равноправност са 30. децембром 2014. 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, 44/98 – др. закон, 34/01 - др.закон,  
39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 –др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр.др.закона и 23/13). 
 

3. 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“. 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Трифуновић, с. р.  
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године), 
не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове. 
Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 

 




