
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 
 

20. децембар 2019. године 

 
  Број  38                     Година  54 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  

Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара. 

 
269. 

На основу члана 27 став 10 и члана 29 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3 Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања  искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 15 Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 20/2019), 
члана 39. тачка 28 и члана 112 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 13/2019) и Решења 
Скупштине општине Кула број 01-02-124/2019  од 28.11.2019. године, Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 20. децембра 2019. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
о прибављању у јавну својину општине Кула  

непокретности непосредном погодбом 
 

Члан 1. 
          УСВАЈА СЕ Предлог Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе и прибавља у јавну својину  
општине Кула непокретности – парцела  бр. 2830/1, ЛН 8775 к.о. Кула на којој се налази  зграда  пословних 
услуга у Кули, површине у основи приземља 382 м2, спратности објекта П+1, укупна површина парцеле 04 
ара 58 м2, од власникa АД за осигурање „ДДОР Нови Сад“, Булевар М. Пупина 8, матични број 08194815, за 
новчани износ од 25.050.610,50 динара што по средњем званичном курсу НБС и вредности евра на дан 
процене 17.09.2019. године од 117,6085 динара износи укупно 213.000,00 евра, непосредном погодбом. 
         Непокретност  из става 1 овог члана власнику ће се платити на следећи начин: 5.000,00 евра у 
динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС и вредности евра на дан уплате, у 2019. 
години, након потписивања уговора о прибављању у јавну својину предметне непокретности а остатак на 10 
једнаких месечних рата од по 20.800,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС 
и вредности евра на дан уплате, током 2020. године,  почев од месеца марта  2020. године. 
         Даном потписивања уговора о прибављању из става 1 овог члана општинa Кула ступиће у посед 
купљене некретнине. 
       Исплатом последње рате стећи ће се услови да се прибављена непокретност укњижи као јавна 
својина општине Кула.   
 

Члан 2. 
  ОВЛАШЋУЈЕ  СЕ  Председник општине  Кула  да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке закључи уговор о куповини непокретности из члана 1 ове Одлуке и њеном прибављању у јавну 
својину општине Кула под условима и на начин који је предложила Комисија. 

 
Члан 3. 

          Пре закључења уговора, потребно је на предлог уговора прибавити мишљење Општинског 
Правобранилаштва Кула. 
 

Члан 4. 
         Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл.ужбеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-463-134/2019                                  Велибор Милојичић, с. р.   
20. децембар 2019. године  
К у л а 
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270. 

На  основу члана 31а. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 30. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 20/2019), члана 39. 
став 1. тачка 28. и члана 112. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/2019) Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о умањењу вредности  непокретности  у јавној својини општине Кула  

 
1. 

Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини - пословног простора, једне 
просторије за коју није утврђена  делатност,  површине 29 м2,  број посебног дела  2,  који се налази у 
приземљу стамбено-пословне зграде  у Кули, ул. 12 Војвођанске бригаде бр. 37, број зграде 1, која је 
изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 
352 м2 и њива 1 класе површине 2 ара 48 м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула у износу 
од 1.501.910,00 динара, у противвредности од 12.778,23 евра, умањује се на 80% од почетне 
процењене вредности утврђене од стране Пореске управе Одсек за контролу издвојених активности 
Кула,  на износ од 1.201,528,00 динара,  у противредности  10.222,58 евра. 
 

2. 
Почетна процењена вредност  непокретности у јавној својини пословног  простора – једне 

просторије за коју није утврђена  делатност,  површине 13 м2,  број посебног дела  3,  који се налази у 
приземљу стамбено-пословне зграде  у Кули, ул.12 Војвођанске бригаде бр.37, број зграде 1, која је 
изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, земљиште под зградом-објектом површине 
35 м2 и њива 1 класе површине 2 ара 48 м2,  уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула  у износу 
од 5.728,17 евра, умањује се на 80% од почетне процењене вредности утврђене од стране Пореске 
управе Кула,  на износ од 538.616,00 динара, у противвредности  4.582,53 евра. 

 

3. 
Скупштина општине ће донети Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности 

из јавне својине општине Кула по почетним ценама утврђеним у тачкама 1 и 2 ове Одлуке. 
 

4. 
Ову Одлуку објавити у  "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-135/2019     Велибор Милојичић, с. р.    
20. децембар 2019. године 
К у л а 
 
271. 

На основу члана 29. 31а. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018)  и члана 17. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 
20/2019),  Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
и   р а с п и с у ј е 

О Г Л А С 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ИЗ ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА  
 

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
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 1.     Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена  делатност,  површине 29 м2,  број 
посебног дела  2,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде  у Кули, Ул.12 Војвођанске 
бригаде бр.37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, 
земљиште под зградом-објектом површине 352 м2, њива 1 класе површине 2 ара 48 м2,  уписана у лист 
непокретности број 860 к.о. Кула.  
Почетна цена: 10.222,58 евра 
Депозит: 2.044,51 евра 
 
2.      Пословни простор – једна просторија за коју није утврђена  делатност,  површине 13 м2,  број 
посебног дела  3,  који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде  у Кули, ул.12 Војвођанске 
бригаде бр.37, број зграде 1,  која је изграђена на катастарској парцели број 3143/13  к.о. Кула, 
земљиште под зградом-објектом површине 352 м2 и њива 1 класе површине 2 ара 48 м2,  уписана у 
лист непокретности број 860 к.о. Кула.  
Почетна цена: 4.582,53 евра 
Депозит:  916,50 евра 
 Разгледање наведених непокретности је сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, по 
претходној најави.Предметни пословни простори нису завршени, немају струју и воду, нису 
омалтерисани и нису у функцији. Непокретности се отуђују у виђеном стању, без права купца на 
накнадну рекламацију. 
 
II.  УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
 

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања.  
Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела 

благовремене и потпуне  пријаве.   
Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из 

овог  огласа, за коју  се лице пријављује.  
Пријава за учешће на надметању мора да садржи: 

 - за правна лица: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране  овлашћеног лица 
и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у 
оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у;  
- за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, број личне карте и број 
телефона и мора бити потписана. Уз пријаву се прилаже фотокопија личне карте.  
    Ако је то лице приватни предузетник уз пријаву се доставља и извод из регистра надлежног 
органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у. 

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити 
специјално и  оверено од јавног бележника. 

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ 
наведен уз непокретност и који се уплаћује на рачун Општине Кула број 840-1000804-60. Уплата 
депозита врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на 
дан уплате. 

Све потребне информације (текст огласа, образац пријаве), као и увид у документацију у вези 
са наведеним непокретностима могу се добити од Комисије у Општинској управи Кула, Лењинова 11, у 
канцеларији број 202 на другом спрату,  контакт телефон 025/751-125. 

Пријаве за учешће на јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, 
достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: 
"Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине" 
са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се  лице пријављује. 
поштом или непосредно у Услужном центру општине Кула сваког радног дана у времену од 8,00 до 
14,00 часова. 

Рок за подношење пријаве са документацијом 28.01.2020. године (уторак)   до 12.00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Кула до наведеног рока. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања. 
 
III.  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
      И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 

Јавно надметање ће се одржати 29.01.2020. године (среда) у 11.00 часова у  малој сали  
општине Кула, ул. Лењинова број 11. 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 
отуђење непокретности из јавне својине  општине Кула ( у даљем тексту: Комисија). 
               Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, 
сматраће се да је одустао од пријаве. 

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена 
и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје  и проглашава купцем, ако почетну цену по 
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којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати 
купопродајну цену, губи право на враћање депозита. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.  
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 

цене. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана доношења 

одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у 
року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну цену.  
 Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну 

цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај депозита. 
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Кула, у дневном листу "Дневник" 

Нови Сад и на интернет страни www.kula.rs. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-136/2019      Велибор Милојичић, с. р.    
20. децембар 2019. године 
К у л а  
 
272. 

На основу члана 77 став 3 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 
95/2018) и члана 39 став 1 тачка 16 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, усвојила је 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА  
 
I 

Постојећи број запослених у Општинској управи, на дан 1. децембра 2019. године. 
 

Радна места  службеника и намештеника 
 

Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 
Положај у другој групи 1 
Самостални саветник 22 

Саветник 36 
Млађи саветник 12 

Сарадник 12 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 23 

Референт 0 
Млађи референт 0 

  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 5 
Пета врста радних места 0 

  
  

Радни однос на одређено време (повећан обим посла) Број извршилаца 
  

Самостални саветник 0 
Саветник 0 

Млађи саветник 0 
Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 

Референт 0 
Млађи референт 0 

http://www.kula.rs/
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Радни однос на одређено време  
(у Кабинету председника општине) 

Број извршилаца 

  
Положај у првој групи 0 
Положај у другој групи 0 
Самостални саветник 0 

Саветник 0 
Млађи саветник 0 

Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 2 

Референт 0 
Млађи референт 0 

 
Приправници 

 
Број извршилаца 

  
Висока стручна спрема 0 
Виша стручна спрема 0 

Средња стручна спрема 0 
 
 

II 
Планирани број запослених за 2020. годину 

 
Радна места  службеника и намештеника 

 
Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 
Положај у другој групи 1 
Самостални саветник 23 

Саветник 38 
Млађи саветник 14 

Сарадник 12 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 23 

Референт 0 
Млађи референт 2 

  
Прва врста радних места 0 
Друга врста радних места 0 
Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 5 
Пета врста радних места 0 

  
  

Радни однос на одређено време (повећан обим посла) Број извршилаца 
  

Самостални саветник 0 
Саветник 0 

Млађи саветник 0 
Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 
Виши референт 0 

Референт 0 
Млађи референт 0 

  
  

Радни однос на одређено време  
(у Кабинету председника општине) 

Број извршилаца 

  
Положај у првој групи 0 
Положај у другој групи 0 
Самостални саветник 0 

Саветник 0 
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Млађи саветник 0 

Сарадник 0 
Млађи сарадник 0 
Виши референт 2 

Референт 0 
Млађи референт 0 

 
 
 

Приправници 

 
 
 

Број извршилаца 
  

Висока стручна спрема 0 
Виша стручна спрема 0 

Средња стручна спрема 0 
 

 
III 

 Овај кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кула", а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-34/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К  у  л  а  
 
273. 

На основу члана 6 Одлуке о оснивању Дома културе Руски Крстур ("Сл. лист општине Кула", бр. 
12/11 и 17/12) и члана 39 став 1 тачка 12. и члана 112 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", 
бр. 13/19), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Дома културе Руски Крстур 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Руски Крстур, коју 

је Управни одбор Установе усвојио на седници одржаној 4. децембра 2019. године. 
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-30/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К  у  л  а  
 
274. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 50, 57 и 64 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 20. децембра  2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору чланова  

Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешавају се дужности члана Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине општине 
Кула Пајичић Биљана и Плавшић Соња, пре истека мандата. 
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2. 

          Бирају се Батинар Сања и Лазић Милорад за чланове Комисије за буџет, финансије и привреду 
Скупштине општине Кула. 
 

3. 
Мандат чланова Комисије за буџет, финансије и привреду из тачке 2 овог решења траје до 

истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 16. децембра 
2018. године. 

4. 
          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-110-135/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К  у  л  а  
 
 275. 

На основу 44 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19) и члана 50, 57 и 68 
Пословника Скупштине општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 19/19), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 20. децембра  2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана  Комисије за кадровска и административна питања  

и радне односе  Скупштине општине Кула 
 

1. 
          Разрешава се дужности члана Комисије за кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула Павков Владимир, пре истека мандата, због престанка основа по коме 
је изабран. 
 

2. 
          Бира се Бероња Чедомир за члана Комисије за кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула, по функцији. 
 

3. 
Мандат члана Комисије за кадровска и административна питања и радне односе из тачке 2 овог 

решења траје до истека мандата одборника Скупштине општине Кула изабраних на изборима одржаним 
16. децембра 2018. године. 

 
4. 

          Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                              
Број:  01-02-136/2019                                                      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К у л а   
 
276. 

На основу члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 1/14) и члана 39 и 112 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 13/19), а у вези са 
чланом 62 став 4 Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана  

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп  
пољопривредног земљишта у државној својини 
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1. 
Разрешава се Павков Владимир дужности члана Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 
Кула. 

2. 
Именује се Савић Биљана за члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула. 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина  Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-137/2019      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К у л а  
 
 277. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 
83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 34, 36, 38 и 39 Закона о култури ("Сл. гласник 
РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16), члана 6 став 1 алинеја 7 Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 15/11) и члана 39 став 1 тачка 12 Статута општине Кула ("Сл. лист општине 
Кула", број 13/19), Скупштина општине Кула на седници одржаној 20. децембра 2019. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Дома културе Сивац 

 
1. 

Медојевић Миљана из Сивца, разрешава се дужности директора Дома културе Сивац са 
20.12.2019. године, пре истека мандата. 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина  Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-131/2019-2      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године 
К у л а  
 
 
278. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 
83/14-други закон, 101/16 - други закон и 47/18), члана 37 Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 13/16 и 30/16-исправка), члана 15 Одлуке о оснивању Дома културе Сивац ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 15/11) и члана 39 став 1 тачка 12 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 13/19), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  Дома културе Сивац 

 
1. 

Голубовић Вера, дипл. географ–туризмолог из Сивца, именује се за вршиоца дужности 
директора Дома културе Сивац, почев од 21.12.2019. године, на период до једне године. 

 
2. 

Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду закљученим 
између Управног одбора Дома културе Сивац и именованог вршиоца дужности директора. 
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3. 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-131/2019-3      Велибор Милојичић, с. р.  
20. децембар 2019. године                                                                
К у л а 
 
 
279. 

На основу члана 56 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула“ број 13/19) и члана  20 
Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину (''Сл. лист општине Кула'', број 42/2018)  Председник 
општине Кула, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава 

на рачун извршења буџета општине Кула 
 

Члан 1. 
 Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава која у 
складу са законом којим се уређује буџет општине Кула, до истека фискалне године пренета директним 
и индиректним корисницима буџетских средстава, а која нису утрошена у тој фискалној години. 
 

Члан 2. 
Повраћај неутрошених средстава из члана 1 овог правилника, врше индиректни корисници 

буџета општине Кула до истека фискалне године, закључно са 31. децембром 2019. године као 
последњим радним даном у текућој години на рачун буџета општине Кула, број 840-43640-61. 

Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.исказује се на Обрасцу СВС – Спецификација 
враћених буџетских средстава. 

Корисници буџетских средстава општине Кула одговорни су за истинитост и тачност исказаних 
података у обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава. 
  

Члан 3. 
 Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику 
спецификацију враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност 
према разделима, односно главама, односно функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу СВС 
– Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.  
 Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренети са одређених 
апропријација два или више директних корисника буџетских средстава у обавези да доставе Обрасце СВС 
– Спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју 
буџетског корисника. 
 На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1 овог  члана  директни корисници 
буџетских средстава  у систему извршења буџета до 20.јануара наредне фискалне године врше 
корекцију трансфера  расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима 
су пренели средства. 

Члан 4. 
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетски средстава који су неутрошена 

средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису у систему 
консолидованог рачуна трезора општине Кула. 

 

Члан 5. 
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кула“ 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-110-32/2019      Дамјан Миљанић, с. р.  
18. децембар 2019. године 
К у л а  

 



Број 38 - страна 751                            Службени лист општине Кула                              20. децембар 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

 

269. Одлука о прибављању у јавну својину општине Кула непокретности непосредном погодбом .......  742 

270. Одлука о умањењу вредности непокретности у јавној својини општине Кула ........................... 743 

271. Одлука о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и 
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине 
општине Кула .......................................................................................................... 

 
 
743 

272. Кадровски план Општинске управе Кула ........................................................................ 745 

273. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Руски 
Крстур ................................................................................................................... 

 
747 

274. Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за буџет, финансије и привреду Скупштине 
општине Кула .......................................................................................................... 

 
747 

275. Решење о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине општине Кула .................................................................................. 

 
748 

276. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ........................................... 

 
748 

277. Решење о разрешењу директора Дома културе Сивац ....................................................... 749 

278. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе Сивац ............................... 749 

279. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења 
буџета општине Кула ................................................................................................ 

 
750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
	Број: 01-463-134/2019                                  Велибор Милојичић, с. р.
	20. децембар 2019. године

