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
14. мај 2019. године
Број 16

Година 54

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

117.
На основу члана члана 60 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/2019) и
члана 11 Пословника Општинског већа општине Кула ("Службени лист општине Кула" број 8/2019),
Општинско веће општине Кула на седници одржаној 14. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења o задужењу чланова Општинског већа општине Кула
1.
У Решењу o задужењу чланова Општинског већа општине Кула број 013-02-28/2019 од 6.
фебруара 2019. године у тачки 1 став 1, тачка 3. мења се и гласи:
„ 3. Џуџар Рената, за комуналне делатности.“
2.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-28/2019-2
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с. р.

118.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
„Горњи град“Кула за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице „Горњи град“ у Кули
за 2019. годину, усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице „Горњи град“ у Кули усвојио на
седници одржаној 30.04.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-1
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

Број 16 - страна 252

Службени лист општине Кула

14. мај 2019.

119.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице
„Доњи град“ Кула за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице „Доњи град“ у Кули за
2019. годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице „Доњи град“ у Кули усвојио на
седници одржаној 07.05.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-2
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

120.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
Крушчић за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Крушчић за 2019.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице Крушчић усвојио на седници одржаној
03.05.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-3
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

121.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
Црвенка за 2019. годину
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1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Црвенка за 2019.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице Црвенка усвојио на седници одржаној
05.05.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-4
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

122.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
Нова Црвенка за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Нова Црвенка за 2019.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице Нова Црвенка усвојио на седници
одржаној 07.05.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-5
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

123.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице
Сивац за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Сивац за 2019. годину,
усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице Сивац усвојио на седници одржаној 08.05.2019.
године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-6
14. мај 2019. године
Кула

14. мај 2019.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

124.
На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и
32/16), Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 42/18 и 14/19) и
члана 60 и 95 став 2 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној дана 14. маја 2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице
Руски Крстур за 2019. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице Руски Крстур за 2019.
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Кула за 2019. годину, које је Савет месне заједнице Руски Крстур усвојио на седници
одржаној 29.04.2019. године.
2.
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-400-31/2019-7
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

125.
На основу члана 60 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19) и члана 67
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 8/19), Општинско веће
општине Кула, на седници одржаној 14. маја 2019. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се измена ЛАП-а запошљавања општине Кула за 2019. годину, у делу под називом
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2019. ГОДИНУ.
2.
Саставни део овог Закључка чини измена Локалног акционог плана запошљавања општине
Кула за 2019. годину број 013-10-2/2019-2 од 14.05.2019. године.
3.
Овај Закључак са изменом Локалног акционог плана запошљавања општине Кула за 2019.
годину објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-10-2/2019-2
14. мај 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

14. мај 2019.

Службени лист општине Кула
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ИЗМЕНА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КУЛА
ЗА 2019. ГОДИНУ
У Локалном акционом плану запошљавања општине Кула за 2019. годину („ Сл.лист општине
Кула“ бр. 5/2019), поглавље: VIII ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2019. ГОДИНУ, тачка 1. Јавни радови:
-

у делу НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ:
• 24.600,00 (нето) за лица са I,II,III,IV,V,VI,VI и VII степеном стручне спреме, мења се и
гласи:
„• 22.800,00,00 динара (нето) за лица са I,II,III,IV,V,VI и VII степеном стручне спреме.“

-

у делу БРОЈ ЛИЦА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: табела се мења и гласи:

Степен стручне
спреме
I, II, III, IV, V, VI, VII
Укупно

Број лица

Број месеци

31
31

5
5

Месечна нето
зарада
22.800,00
22.800,00

Општина Кула
5.905.964,34
5.905.964,34

Измена Локалног акционог плана запошљавања општине Кула за 2019. годину објавиће се у
„ Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-10-2/2019-2
14. мај 2019. године
КУЛА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дамјан Миљанић, с.р .

126.
На основу члана 57. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр.
7/13) и члана 9. став 2. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 24/17), а у циљу реализације Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кула за 2019. годину
("Сл. лист општине Кула", број 15/19), Председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Кула за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија).

1.
2.
3.

2.
У Комисију се именују:
Горан Крупљанин, дипл. економиста, за председника
Милорад Вуксан, дипл. правник, за члана
Емина Јешевић, дипл. инж. пољопривреде за члана.

3.
Задатак Комисије је:
- да после доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Кула за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) сачини предлог текста
јавног позива који расписује Председник општине, којим се позивају банке заинтересоване за
краткорочно кредитирање обртних средстава, физичких лица - носиоца активног пољопривредног
газдинства, а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем целокупне камате и /или накнаде
пољопривредним произвођачима на територији општине Кула да општини поднесу писане понуде са
условима кредитирања.
- да након доспелих понуда прегледа сву достављену документацију и да након стручне
оцене предложе Председнику општине које банке испуњавају услове по јавном позиву и са којом
банком као најповољнијом треба закључити Споразум о међусобним правима и обавезама.
- да сачини текст Споразума о међусобним правима и обавезама са изабраном банком.
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- да после избора банке са којом је општина закључила Споразум о међусобним правима и
обавезама утврди текст јавног позива пољопривредним произвођачима са територије општине Кула
заинтересованим за субвенционисање камате и/или накнаде за краткорочно кредитирање
пољопривредне производње-набавку обртних средстава у 2019. години, којим Председник општине
обавештава физичка лица-носиоце активног пољопривредног газдинства који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава код Управе за трезор филијале Врбас-експозитуре Кула са условима из
јавног позива да доставе потребну документацију у циљу остваривања права на субвенционисане
камате и /или накнаде за краткорочне кредите.
- да после истека рока за подношење пријава са потребном документацијом разматра сваки
појединачни захтев по редоследу пристизања.
- да након разматрања приспелих пријава подносиоцима пријава који испуне услове за
одобрење кредита са субвенционисаном каматом и/или накнадом изда писану Сагласност о
испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних кредита код пословних
банака.
- да Председнику општине да предлог за доношење Одлуке о додељивању средстава
субвенционисања.
- да по доношењу Одлуке Председника општине о додели средстава контактира подносиоце
пријава којима су средства одобрена.
- да на основу писмене информације од стране банке за потписане уговоре о краткорочним
кредитима подноси требовање о исплати средстава из буџета Одељењу за финансије и привреду
Општинске управе Кула на даљи поступак у циљу преноса средстава на рачун изабране банке са
којом је општина потисала Споразум о међусобним правима и обавезама.
- да донесе Пословник о раду Комисије и да за сваку седницу води записник о раду.
- да на крају рада и обављених активности достави Председнику општине и Општинском
већу извештај о обављеним задацима на реализацији Програма.
- да у задатим роковима Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде достави
све тражене податке око реализације Програма.
4.
За обављање задатака из тачке 3. овог решења, Комисија има право на накнаду у складу са
Одлуком о буџету општине Кула, у нето износу од 100.000,00 динара.
Посебним актом Председника општине утврдиће се појединачни износ накнаде за сваког
члана Комисије, на основу извештаја о обављеним задацима.
5.
Организационо-техничке и административне послове за потребе Комисије врши Општинска
управа Кула.
6.
Мандат Комисије траје до реализације Програма.
7.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-71/2019
25. април 2019. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дамјан Миљанић, с.р.

127.
На основу члана 58 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 47/18),
члана 70 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 57 и 76 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу помоћника Председника општине
1.
У тачки 1. Решења о постављењу помоћника Председника општине број 03-02-56/2019 од
01. априла 2019. године речи: „друштвених делатности, невладиних организација и родне
равноправности“ замењују се речима: „друштвених делатности, невладиних организација, родне
равноправности и туризма“.
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2.
У тачки 2. Решења после алинеје пете додаје се алинеја шеста која гласи:
''сарађује са Туристичком организацијом општине Кула у организовању и промовисању
манифестација из области туризма у општини Кула''.
Досадашња алинеја шест постаје алинеја седам.
3.
Ово Решење ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина КУла
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-56/2019-2
12. април 2019. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дамјан Миљанић, с. р.

128.
На основу члана 58 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 47/18),
члана 70 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 57 и 76 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл.
лист општине Кула" бр. 7/13), Председник општине Кула доноси
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу помоћника Председника општине
1.
У тачки 1. Решења о постављењу помоћника Председника општине број 03-02-21/2019 од
29. јануара 2019. године речи: „комуналних делатности, месних заједница, заштите животне
средине, омладине и спорта“ замењују се речима: „информисања и односе са јавношћу“.
2.
Тачка 2. Решења мења се и гласи:
„Помоћница Председника општине за област информисања и односе са јавношћу обавља
следеће послове:
- врши послове информисања о раду Председника општине и других органа општине;
- врши послове и задатке у вези остваривања јавности рада Председника општине и других
органа општине;
- прати, предлаже и спроводи мере ради остваривања јавног интереса у области
информисања и односа са јавношћу;
- анализира стање и предлаже мере за унапређење стања у области јавног информисања и
односа са јавношћу;
- припрема и спроводи акте у области јавног информисања;
- прати, предлаже и спроводи мере медијске и аудиовизуелне политике;
- прати рад предузећа и установа у области јавног информисања и односа са јавношћу;
- обавља послове око расписивања и спровођења конкурса за пројекте из области јавног
информисања;
- обезбеђује услове за остваривање и унапређивање права на информисање припадника
националних мањина и посебних категорија лица;
- врши надзор над спровођењем закона којима је регулисана област јавног информисања;
- учествује у припреми протоколарних сусрета, састанака, пријема, дочека званичника из
земље и иностранства за потребе Председника општине и других органа општине, упућује
позиве и друга писмена, врши пријем и упућивање странака;
- обавља и друге послове и задатке из области информисања и односа са јавношћу.“
3.
Ово Решење ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина КУла
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-21/2019-2
12. април 2019. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дамјан Миљанић, с. р.
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