
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 
 

24.  јул 2017. године 
 

Број  20                   Година 52 

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

722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
119. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16), члана 5. Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 88/16), члана 4. 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', број 88/2016), члана 5. Одлуке о Општинској управи (''Сл. лист општине 
Кула“, бр. 16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 32/15, 34/16 и 2/17) и члана 15. Одлуке о  
општинском правобранилаштву (''Сл. лист општине Кула“ број 16/14), Општинскo веће 
општине Кула, на предлог начелника Општинске управе Кула, на седници одржаној 24. 
јула 2017. године, усвојило је 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  
И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

У члану 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кула (''Сл. лист општине 
Кула“, бр. 3/17 и 12/17) у табели ''Намештеници'' у колони ''Број радних места'' и колони 
''Број намештеника'', број ''6'' замењује се бројем ''5'', број ''7'' замењује се бројем ''6''. 

 
Члан 2. 

У члану 5. став 1, број ''115'' замењује се бројем ''114''. 
У алинеји четвртој, број ''7'' замењује се бројем ''6''. 

 
Члан 3. 

У члану 25, у табели ''Намештеници'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број 
намештеника'', бројеви ''6'' замењују се бројевима ''5'' а бројеви ''7'' замењују се бројевима 
''6''. 

Члан 4. 
У члану 26. тачка 19, ''Возач путничког аутомобила'', речи и број: ''број намештеника 

3'' замењују се речима и бројем ''број намештеника 2''. 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Кула'', а примењује се од 7. августа 2017. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-110-15/2017         Валка Карољ, с. р.  
24. јул 2017. године  
К у л а  
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120. 

На основу члана 100 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-одлука УС) и члана 11 Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 32/15), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 24. јула 2017. 
године, доноси  
 

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

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

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

активности које се током 2017. 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 657.020.000,00 динара и то:  
− накнада за заштиту и унапређење животне средине ...................  65.000.000,00 динара  
− накнада из средстава за загађивање животне средине .................. 1.000.000,00 динара 
− средства месног самодоприноса МЗ Руски Крстур 

наменски предвиђена за тачку 5.1...........................................        20.000,00 динара 
− неутрошена средства из претходног периода.............................. 37.800.000,00 динара 
− пренесена наменска средства АПВ за тачку 2.3............................  1.600.000,00 динара 
− средства добијена са виших нивоа власти................................ 301.600.000,00 динара 
− средства обезбеђена кредитним задужењем............................. 250.000.000,00 динара 

 
3. 

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

Поз. Врста активности План за 2017. 

1.  234 
Програми и пројекти праћења стања животне средине - 
мониторинг 

1.200.000,00 

  Укупно 1:  1.200.000,00 

2.   Програми и пројекти заштите вода у општини   

2.1. 
234-1 Финансирање обавеза општине Кула које произилазе из пројекта 

Коначно решење проблема загађења Великог бачког канала - 
изградња колектора отпадних вода и канализације 

607.000.000,00 
235 

2.2. 

51 
Дугорочно финансирање обавеза општине Кула насталих 
изградњом колектора (потисног вода) Црвенка – Кула и недостајуће 
канализационе мреже, као обавеза општине Кула у реализацији 
партнерског пројекта са општином Врбас у изградњи ЦППОВ као 
обавеза у реализацији пројекта Коначног решења проблема 
загађења Великог бачког канала – отплата кредита 

4.000.000,00 

52 

2.3. 237 Реконструкција фекалних станица 5.040.000,00 

  Укупно 2: 616.040.000,00 

3.   Програми и пројекти заштите земљишта у општини   

3.1.  236 
Инфраструктурно опремање трансферне станице комуналног 
отпада 

11.500.000,00 

  Укупно 3:  11.500.000,00 

4.  Програми и пројекти заштите ваздуха у општини  

4.1.  
Пројекти замене мазутних котлова еколошки чистијим гасним 
котловима високог степена ефикасности и минималне емисије CO2 
сумпора: 

 

 

78-1  
а) Успостављање система грејања стамбених зграда у Кули замена 
котларнице у Блоку 13 у Кули 19.000.000,00 79 

80 
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50 б) Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу 5.040.000,00 

282 в) Реконструкција котларнице у Културном Центру у Кули 3.000.000,00 

 Укупно 4: 27.040.000,00 

5.   
Програми и пројекти научног истраживања и развоја 
образовања из области заштите животне средине у општини  

 

5.1.  233 Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу  1.240.000,00 

  Укупно 5:  1.240.000,00 

  УКУПНО 1+2+3+4+5: 657.020.000,00 

 
 

4. 
Овај програм објавити у "Службеном листу општине Кула", а примењиваће се по 

добијању сагласности надлежног министарства.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-501-103/2017     Валка Карољ, с.р .  
24. јул 2017. године  
К  у  л  а  
 

 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна  

 

 
119.  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кула ........................................ 
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120.  Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 
општине Кула за 2017. годину ........................................................................................ 
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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. 


