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САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ КУЛА 
 
 
1.Садржај 
2.Основни подаци о органима општине Кула и Информатору 
3.Организациона структура 
4.Опис функција старешина 
5.Опис правила  у вези са јавношћу рада 
6.Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
7.Опис надлежности, овлашћења и обавеза 
8.Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и        обавеза 
9.. Навођење прописа 
10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима 
11. Поступак ради пружања услуга 
12. Преглед података о пруженим услугама 
13. Подаци о приходима и расходима 
14. Подаци о јавним набавкама 
15. Подаци о државној помоћи 
16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 
17. Подаци о средствима рада 
18. Чување носача информација 
19. Врсте информација у поседу 
20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама. 
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2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КУЛА И ИНФОРМАТОРУ 
 
 

 
Информатор о раду органа општине Кула издаје се за следеће органе општине Кула:  
Скупштина општине Кула, Председник општине Кула, Општинско веће општине Кула и 
Општинска управа општине Кула. 
 
 
 
1. назив органа: општина Кула, адреса седишта: Лењинова 11, Кула, матични број: 
08368660 порески идентификациони број: 1026089  

 
2. име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:  
за тачност и потпуност података које садржи информатор, одговоран је Начелник 
Oпштинске управе општине Кула – Чедомир Бероња;  
 

3. датум првог објављивања информатора: Информатор о раду органа општине Кула и  
Општинске управе доступан је и објављен дана 17.1.2012. године, a ажуриран је 
05.05.2021. године на званичној интернет презентацији општине Кула- www.кula.rs; 
  
4. Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на званичној презентацији 
општине Кула  www.kula.rs  
 
5. Грађани се могу упознати са садржајем информатора, могу добити и штампану  копију 
информатора у општинском услужном центру, улица Лењинова 11, Кула у приземљу 
зграде. 
 
5. веб-адреса информатора (адреса са које се може преузети електронска копија  
информатора): www.kula.rs;  
 
6. Увид у Информатор у вези СО Кула се може остварити у канцеларији секретара 
Скупштине општине Кула, која се налази на првом спрату зграде Општинске управе Кула, 
Лењинова 11. 
 
Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја су дипл. правник Александра Гаговић и дипл. правник Бојан Вуковић. 
 
 
Овлашћена лица: 
 
1. примају захтеве, обавештавају тражиоце о поседовању информација и обезбеђују 
увид у документ који садржи тражену информацију, односно достављају 
информацију на одговарајући начин, одбијају захтев решењем, пружају тражиоцима 
неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом. 
2. предузимају мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе 
одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђивања 
 
 
Подношење захтева усменим путем. 
 
 
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева 
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну 
евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 
 
Основни подаци о општини  Кула 

http://www.?ula.rs/
http://www.kula.rs/
http://www.kula.rs/
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Општина Кула  је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на 
локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и статутом општине Кула. Општина 
Кула се налази у Бачкој, у западно-бачком округу на плодној војвођанској равници. 
Позиционирана је централно, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и Суботице тј. 
на веома важној саобраћајној линији која везује Подунавље са Потисјем.  
 
Данас је Кула средиште општине у чијем саставу су још: Црвенка, Сивац, Крушчић, Руски 
Крстур, Липар, Нова Црвенка и Нова Кула.  
 
На територији општине Кула у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо. 
 
Општина Кула има, као своје симболе, грб и заставу.  
 
Подаци о Информатору  
 
Информатор је израђен  у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (“Службени  гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 
104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног 
органа (“Службени  гласник РС“,  бр. 68/2010) . 
 
Информатор  садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања 
права грађана и заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.  
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима, подацима и 
информацијама које поседује или којима располаже општина Кула у оквиру делокруга 
свога рада, као и о услугама које пружа заинтересованим лицима.  
 
Датум последње измене или допуне Информатора : 05.05.2021. године. 
 
Датум последње провере  ажурности података: 05.05.2021. године. 
 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Седиште града је у Кули, Лењинова 11 
 

Органи општине Кула су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и 
Општинска управа. 
 
 
Председник општине Кула 

Председник општине Кула је: Дамјан Миљанић 
Е-mail: damjan,miljanic@gmail.com  
Tel: 025 722 220 
 
Заменик председника општине Кула је: Карољ Валка 
Е-mail: valkakaroly@gmail.com 
Tel: 025 722 220 
 
Председник општине врши извршну функцију у општини. 
Председник општине председава Општинским већем. 
 
 
Скупштина општине Кула 

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне  
власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. 
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Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, 
тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом општине. 
Одборници се бирају на четири године. 
Скупштина општине Кула има 37 одборника. 
Скупштина општине има Председника скупштине, заменика председника и секретара. 
 
Председник Скупштине општине Кула је: Владимир Ђуровић 
Е- mail: vdjurovic@kula.rs 
Телефон: 025 722 220 
  
Заменик председника Скупштине је: Зорица Демковић 
Телефон: 025 722 220. 
 
Секретар Скупштине општине је: Милорад Вуксан, дипл. правник, 
Тел. 025/722-220 , 751 103 
E-mail mvuksan@kula.rs 
 

 
Општинско веће општине Кула 

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и 9 
чланова Oпштинског већа, чији је број утврђен Статутом општине и које бира Скупштина 
општине, на период од четири године. 
Председник општине је председник Општинског већа. 
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 
 
 
 

 
 

 

Чланови Општинског већа: 
 
1.  Дамјан Миљанић, председник Општинског већа 
2.  Карољ Валка, члан 
3.  Милош Делибашић, члан 
4.  Душко Кончар, члан 
5.  Милорад Томић, члан 
6.  Ливија Козма, члан  
7. Смиљана Вукелић 
8. Наташа Станојевић, члан 
9. Рената Џуџар 
 
 
Општинска управа Кула 

 
Организациона структура Општинске управе Кула 
 

Општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник. Поред начелника 
Општинске управе у Општинској управи поставља се и заменик начелника. 

 
В.д.Начелника Општинске управе је Александра Гаговић, дипломирани правник. 
Е- mail: agagovic@kula.rs 
Телефон: 025 751 183 
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ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:  
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник 
општине и општинско веће; 
2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског 
већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине; 
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
скупштине општине; 
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;  
6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине 
и општинско веће. 
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Општинска управа општине Кула: 

1. Служба Скупштине општине и Општинског већа 

2. Одељење за финансије и привреду, Зоран Вигњевић 

3. Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско - правне послове, 
Славка Кочонда 

4. Одељење за управу и опште послове, Бојан Вуковић 

5. Одељење за друштвене делатности, Бојана Девић 

6. Одељење за инвестиције, заштиту животну средину и енергетски менаџмент, 
Блажо Костић 

7. Канцеларија за локални економски развој, Милош Данилов 

8. Одељење за инспекцијске послове, Миладин Пукула 
9. Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула, Мира Обрадов 

 
        

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

. 
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Основне унутрашње јединице 

 
  

Основне унутрашње организационе јединице су: 
1 Одељење за управу и опште послове 
2 Одељење за друштвене делатности  
3 Одељењу за финансије и привреду  
4 Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула 
5 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове; 
6 Одељење за инспекцијске послове  
7 Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула  
8 Канцеларија за локални економски развој 
9 Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент. 

 
Канцеларије 
 

  
За обављање одређених послова из надлежности Oпштинске управе, посебно у 

вези локалног економског развоја, могу се образовати канцеларије. 
 
ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Одељење за управу и опште послове обавља:  
- управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је 

спровођење поверено општини, у области држављанства, матичних књига у 
области брака, личног имена, матичних бројева грађана, бирачких спискова и 
канцеларијског пословања,  

- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник 
општине 
и Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за управу и опште 

послове,  
- предлаже и припрема нацрте свих појединачних и општих аката које доноси 

Начелник општинске управе,  
- послове планирања за остваривање функција општине у условима непосредне 

ратне опасности и у рату из своје надлежности,  
- послове планирања задатака и предузимања мера у случају елементарних и 

других непогода,  
- послове везане за превођење и службену употребу русинског и мађарског језика 

и писма за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, 
Општинске управе и грађана,  

- послове писарнице и архиве, послове овере потписа и рукописа, послове радних 
односа у Општинској управи, информисања, курирске послове, дактилографске 
послове и умножавање материјала,  

- послове пружања правне помоћи грађанима у складу са посебним актом 
начелника Општинске управе,  

- послове организације и начина рада Услужног центра општине,  
- послове из надлежности Одељења ван седишта Општинске управе који су 

предвиђени законом и другим прописима,  
- врши послове управљања људским ресурсима  
- и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина 

општине, председник општине и начелник Општинске управе.  
У оквиру Одељења обављају се и послови месних канцеларија у 

насељеним местима: 
- месна канцеларија Црвенка за насељена места Црвенку и Нову Црвенку,  
- месна канцеларија Сивац за насељено место Сивац, 
- месна канцеларија Крушчић за насељено место Крушчић, 
- месна канцеларија Руски Крстур за насељено место Руски Крстур,  
- месна канцеларија Липар за насељено место Липар.  
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Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Одељење за друштвене делатности обавља: 
- управне, нормативне, стручне и административне послове непосредног 

спровођења закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у 
области друштвене бриге о деци, породиља, основног и средњег образовања и 
ученичког и студентског стандарда, 

- стручне и административне послове који се односе на задовољавање одређених 
потреба на нивоу општине у области основног и средњег образовања, културе, 
социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања, 
одмора и рекреације и примарне здравствене заштите у надлежности општине,  

- управне и административне послове у области борачко-инвалидске заштите 
(поверени послови од виших нивоа државне власти),  

- обавља послове ликвидатуре у области породиљског одсуства и борачко-
инвалидске заштите,  

- послове везане за утврђивање статуса избеглица, расељених и прогнаних лица,  
- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник 

општине и Општинско веће за чије спровођење је одговорно Одељење за 
друштвене делатности,  

- и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина 
општине, председник општине и начелник Општинске управе.  

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Одељење за финансије и привреду обавља: 
- послове трезора,  
- послове припреме и извршења буџета,  
- послове рачуноводствене евиденције,  
- послове привреде и предузетништва из надлежности локалне самоуправе, 
- послове интерне контроле директних и индиректних корисника у складу са 

законом, 
- послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки  
- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник 

општине и Општинско веће за чије спровођење је одговорно одељење,  
- послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки  
- и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина 

општине, председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе. 
 

  
Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине Кула обавља 

следеће послове:  
- утврђивања и наплате пореза и других изворних јавних прихода из јавноправног 

односа који су у надлежности општине;  
- води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши 

идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података 
као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације;  

- води пореско књиговодство за изворне јавне приходе;  
- врши канцеларијску контролу ради провере тачност, потпуност и усклађеност са 

законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави, 
рачуноводственим извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника и 
теренску контролу ради провере законитости у раду и правилност испуњавања 
обавеза од стране пореских обвезника;  

- врши обезбеђење наплате изворних јавних прихода, редовну и принудну наплату 
изворних јавних прихода;  

- одлучује о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; 
- води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском 

поступку;  
- и остале стручне, административне и друге послове које му повери Скупштина 

општине, Председник општине, Општинско веће и Начелник општинске управе 
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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 

обавља следеће послове:  
- управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа 

чије је спровођење у надлежности општине: послове урбанизма, просторног 
планирања, послове у стамбеној и комуналној области, области грађевинског 
земљишта и грађења, арондације и експропријације, 

 
- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, 

Председник општине и Општинско веће а за чије спровођење је одговорно одељење у 
области просторног и урбанистичког планирања, уређења и коришћења градског 
грађевинског земљишта, комуналног опремања и коришћења комуналних објеката, 
задовољавања одређених потреба из надлежности одељења у комуналној и стамбеној 
области, пословног простора, уређења, одржавања и коришћења локалних путева.  

 
- стручне послове израде програма обезбеђења просторно-планске 

документације, анализирање и праћење стања у области урбанизма, просторног 
планирања и плана пословног простора, 

 
- предлаже решење за израду и уређење простора, коришћење и уређење 

градског грађевинског земљишта, изградњу и уређење комуналне инфраструктуре, 
коришћење комуналних објеката, расподелу, продају и коришћење стамбеног простора 
и станова, 

 
- имовинско-правне послове у области експропријације, арондације 

градског грађевинског земљишта, 
 
- и остале стручне и административне и друге послове из делокруга 

послова чије је извршење поверено овом одељењу као и послове које му повери 
Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе. 

 
Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
  

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:  
- послове инспекцијског надзора у области изградње, послове инспекцијског надзора 

у области комуналних делатности, послове инспекцијског надзора у области 
заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области путева и 
друмског саобраћаја и у области просвете из надлежности општине,  

- управно-правне послове у вези инспекцијског надзора из области наведених у 
алинеји 1,  

- врши извршење решења о извршењу и друге послове у складу са законом, Статутом 
и одлукама Скупштине општине,  

- управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из области 
заштите животне средине а чије је спровођење у надлежности општине,  

- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник 
општине и Општинско веће из области заштите животне средине, а за чије 
спровођење је одговорно одељење,  

- учествује у изради нормативних аката,  
- и друге послове које му повери Скупштина општине, председник општине и 

начелник Општинске управе.  
Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
 

Служба Скупштине општине и Општинског већа обавља следеће послове:  
- стручне и организационе послове за сазивање, припрему и одржавању седница 

Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, Општинског већа и 
стручних радних тела, 

- стручно обрађује акте усвојене на седницама Скупштине општине и радних тела 
Скупштине општине и аката које доноси Општинско веће,  

- стручно обрађује текстове предлога одлука и других аката из надлежности 
Скупштине, 
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- административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге 
грађана,  

- пружа помоћ одборницима у изради предлога које подносе Скупштини општине и 
њеним телима и прибавља одговоре на одборничка питања,  

- послове протокола за потребе Скупштине општине и Општинског већа,  
- послове информисања о раду Скупштине општине и радних тела Скупштине и 

радних тела и Општинског већа,  
- записничке послове за Скупштину општине и радна тела Скупштине и Општинског 

већа, 
- послове уређивања и издавања "Службеног листа општине Кула",  
- канцеларијско административне, манипулативне и оперативне послове за потребе 

лица које бира, именује или поставља Скупштина општине, послови на телефонској 
централи, факсу и е-маил кореспонденција,  

- остале аналитичке, стручне, административне и друге послове које јој повери 
Скупштина општине и начелник Општинске управе.  

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
Кабинет председника општине  
- врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за 

остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника 
општине који се односе на представљање општине у односу према правним и 
физичким лицима у земљи и иностранству,  

- врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника 
општине,  

- прати активности на реализацији утврђених обавеза, 
- координира активности на остваривању јавности рада и остварује пуну сарадњу са 

медијима ради информисања јавности,  
- врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику 

председника општине,  
- врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика 

председника општине, и њихово архивирање,  
- врши сређивање документације везане за активност председника и заменика 

председника општине,  
- врши послове протокола поводом пријема домаћих и страних представника 

општина/градова, културних, спортских и других представника,  
- врши и друге послове по налогу председника и заменика председника општине.  

Кабинет обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Канцеларија за локални економски развој обавља следеће послове:  
- Промоцију Општине Кула у земљи и иностранству као повољног места за улагање, 

пословање и живот - интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете 
сајмовима и другим манифестацијама из области привреде.  

- Формирање и ажурирање база података од интереса за локални економски развој 
(привредника и предузетника, расположивих greenfield и brownfield локација, 
удружења грађана и пољопривредника)  

- Управљање пројектима (припрема, аплицирање и спровођење локалних и 
регионалних развојних пројеката у складу са дефинисаним стратешким плановима 
за општину Кула, редовна комуникација за потенцијалним међународним и домаћим 
донаторима, истраживање могућности за финансирање развојних пројеката за Јавна 
предузећа, школе, предшколску установу и НВО на територији општине Кула)  

- Стратешко планирање (координација и активно учешће у процесу израде 
стратешких докумената развоја, разрада и спровођење акционих планова, 
имплементација усвојених стратешких докумената посебно из области руралног 
развоја, периодична евалуација спровођења стратешких докумената развоја) 
информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима 
улагања и програмима подршке 
    

    
- Привлачење нових домаћих и страних инвестиција(промоција потенцијала и 

расположивих greenfield и brownfield локација, помоћ потенцијалним 

http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/node/53
http://www.novisadinvest.rs/sr/publikacije
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инвеститорима око добијања информација о расположивом земљишту, 
непокретностима, структури радне снаге, висини локалних пореза и олакшицама, 
добијања дозвола, припрема документације за успостављање инструмената ЛЕР-а, 
предлагање стимулативних мере за отварање нових малих и средњих предузећа и 
привлачење инвестиција, предлагање мера за поједностављење процедура и 
скраћивање рокова за добијање дозвола за инвеститоре) и пордшка пословању и 
развоју већ реализованих инвестиција (стални контакти са представницима домаћих 
и страних инвеститора, информисање о расположивим конкурсима и помоћ у 
аплицирању, пружање стручне техничке подршке итд.)  

- Сарадњу са приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових 
активности  

- Припремање  и праћење реализације  пројеката у вези са локалним економским 
развојем.  

- Сарадњу са регистрованим пољопривредним газдинствима – информисање 
пољопривредника и удружења пољопривредника о могућностима коришћења 
регионалних, националних и међународних фондова за добијање кредита и 
субвенција, помоћ у припреми докуменатације приликом конкурисања, едукација, 
помоћ при повезивању и умрежавању.  

- Промоцију локалног руралног развоја  
- Подршка МСП сектору и предузетницима - редовно пружање стручне подршке 

локалним привредницима, припрема документације за добијање старт уп кредите и 
банкарске гаранција итд., сарадња са удружењима предузетника, и активности на 
плану њиховог јачања и умрежавања, осмишљавање локалних програма подршке 
привреди (бесповратна средства, старт уп кредити, субвенција каматних стопа на 
кредите комерцијалних банака, обуке итд.)  

- Подстицање запошљавања-припрема и подршка незапослених лица за 
самозапошљавање кроз обуку и саветодавне активности итд  

- Праћење законске регулативе  
Канцеларија обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
  

Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 
менаџмент обавља следеће послове :  
- непосредно спровођење закона и других прописа области грађења, спровођењу 

прописа из области саобраћаја и путне инфраструктуре у надлежности локалне 
самоуправе, заштите животне средине и енергетског менаџмента,  

- врши послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних 
за општину и стручни надзор на инвестицијама које се финансирају из буџета 
општине или из средстава пренетих од других нивоа власти,  

- прати стање комуналне инфраструктуре, предлаже и прати њено уређење, 
предлаже средњорочни и годишњи програм уређења грађевинског земљишта и 
одржавања инфраструктуре.  

- обавља припремне радње за пројектовање или изградњу објеката, чији је 
инвеститор општина из делокруга путне привреде, регулације саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, грађевинских и грађевинско-занатских радова.  

- предлаже и припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник 
општине и Општинско веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у 
области: уређења, одржавања и коришћења локалних путева, заштите животне 
средине, заштите пољопривредног земљишта и енергетског менаџмента,  

- врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног земљишта у 
надлежности општине и прикупља податке из области пољопривреде и 
прослеђује их органима надлежним за послове статистике,  

- врши контролни надзор на извршењем послова који су поверени јавним 
комуналним предузећима и другим привредним субјектима  

- и остале стручне и административне и друге послове које му повери Скупштина 
општине, председник општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.  

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

http://www.novisad.rs/lat/kler/80
http://www.novisad.rs/lat/kler/80
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ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ 

 
  

Кабинет председникa општине је посебна организациона јединица која се 
образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с 
јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за рад председника 
општине.  

Запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на одређено 
време – док траје дужност председника општине. 

 
РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 

 
  

Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.  
Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност.  
За свој рад и рад Општинске управе, начелник и заменик начелника одговарају 

Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом. 
 

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица 

 
  

Радом основних организационих јединица  руководе:  
Руководилац одељења,  
руководилац службе, 
шеф канцеларије. 

Радом ужих организационих јединица руководе шефови одсека. 
 

Распоређивање руководилаца организационих јединица 
 

  
Руководиоце организационих јединица и остале извршиоце распоређује 

начелник Општинске управе.  
Руководиоци организационих јединица, доносе решења у управном поступку, 

пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о 
законитом, правилном и благовременом обављању послова из свог делокруга и врше 
друге послове по налогу начелника Општинске управе.  

Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад 
Начелнику општинске управе.  

За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци 
ужих организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, 
руководиоцу службе и шефу канцеларије у чијем саставу је унутрашња 
организациона јединица. 

 
     МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
  

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују 
потребне податке и обавештења неопходна за рад. 

 
   СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

  
Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и 

радна места на којима раде намештеници. 
 

Функционери - изабрана и 
постављена лица 2  

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник 
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Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 
   

Службеници - извршиоци 
Број 

радних места  
Број 

службеника 

Самостални саветник 23 23 

Саветник 32 32 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 13 13 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 29 29 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 103 радна места  103 службеника 
   

Намештеници 
Број 

радних места  
Број 

намештеника 

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 1 1 

Шеста врста радних места   

Укупно: 7 радних места 7 намештеника 

   

Општински правобранилац   

  
 
  

  
 

 
 

 

 
Председник  општине  Кула Дамјан Миљанић 
 
 
Председник општине врши извршну функцију у општини.  
Председник општине председава општинским већем.  
Председник општине има следећа овлашћења и обавезе:  
1) представља и заступа општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) усмерава и усклађује рад општинске управе; 
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком 
скупштине; 
6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине. 
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
 
Заменик Председника општине Кула је Карољ Валка 
 
 
Скупштина општине 
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне 
власти, утврђене Уставом, законом и статутом. 
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Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, 
тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. 
Скупштина општине, у складу са законом: 
1) доноси статут општине и пословник скупштине; 
2) доноси буџет и завршни рачун општине; 
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање 
висине локалних такси и накнада; 
4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; 
5) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта; 
6) доноси прописе и друге опште акте; 
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, 
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу; 
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом; 
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, у складу са законом; 
10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине; 
11) поставља и разрешава секретара скупштине; 
12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира 
заменика председника општине и чланове општинског већа; 
13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по 
закону; 
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;  
15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује 
јавни дуг; 
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 
самоуправу; 
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; 
20) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава 
њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.  
 
Председник Скупштине општине Кула  је  Владимир Ђуровић.  
 
Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности, 
спречености да обавља своју дужност.  
 
Заменик Председника Скупштине општине Кула Зорица Демковић 
 
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези 
са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад. 
Секретар Скупштине општине Кула 
Милорад Вуксан 
Е- mail: mvuksan@kula.rs 
Телефон: 025 751 103 
  
Општинско  веће 
 
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и 
чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године. 
Председник општине је председник општинског већа. 
Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији. 
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Општинско веће: 
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;  
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине 
општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не 
донесе буџет пре почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске 
управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси скупштина општине; 
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине; 
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно аутономне покрајине; 
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за 
поједине области. 
Чланови општинског већа су: 
 
 
Општинска управа 
 
 

 
Општинском управом, као јединственом органом, руководи начелник. 
В.д. Начелник општинске управе је Александра Гагови , дипломирани правник. 
 
Телефон: 025 751 155 
Е- mail: agagovic@kula.rs 
 
 
Начелник општинске управе: 
  руководи радом општинске управе, 
  доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
општинској управи, уз сагласност општинског већа, 
  доноси акт о платама запослених и лица које поставља, уз сагласност 
председника општине, 
  у складу са законом и подзаконским актима доноси опште акте о радним 
односима, дисциплинској одговорности запослених, радном времену, евиденцији 
радног времена, коришћењу телефона, о оцењивању запослених, о решавању 
стамбених потреба запослених и друга нормативна акта у складу са законом и актима 
скупштине општине, 
  распоређује начелнике одељења и служби и запослене у општинској управи,  
  решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и 
постављених лица у општинској управи, у складу са законом, 
  решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица 
општинске управе, 
  представља и заступа општинску управу уколико ти послови законом или 
одлуком скупштине нису стављени у надлежност другог органа општине,  
  врши друге послове који су му законом, статутом и другим актима органа 
општине стављени у надлежност. 
 
 
 
Скупштина општине има 37 одборника, изабраних на локалним изборима одржаним 16. 
децембра 2018. године  
 
ОДБОРНИЦИ: 
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СПИСАК ОДБОРНИКА СО КУЛА 
 

 
 
ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КУЛА  
 
 
ОГ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО КУЛУ: 
1.  
2. Др Милић Биљана  
3. Драган Зејак  
4. Квасни Татјана 
5. Миленковић Гордана 
6. Шепински Марија 
7. Кондић Милан 
8. Даниловић Милан 
9. Голочорбин Саша 
10. Перуничић Ђорђо 
11. Драгић Николина 
12. Олејар Владимир 
13. Демковић Зорица 
14. Зиндовић Тамара 
15. Рабреновић Миљана 
16.     Грубор Мирјана 
17.     Ђуровић Владимир 
18. Ковачевић Горан 
19.     Дурковић Драгана 
20. Медић Тихомир 
21. Буројевић Младомир 
22.     Медојевић Драгутин, председник 
 
 
ОГ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ИВИЦА ДАЧИЋ: 
1. Проф др Васовић Велибор, председник 
2. Анђелић Милан 
3. Макаји Весна 
4. Др Бошковић Чедомир 
5. Никитовић Миленко 
 
ОГ ЗАТО ШТО ВОЛИМО КРУШЧИЋ: 
 

 
1. Килић Биљана 
2. Ковијанић Томо 
 

 
ОГ СВМ ИШТВАН ПАШТОР 
 
1.Гога Жолт 
2.Лавро Вулић Емма 
 
 
 
ОГ ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ: 
1. Трбовић Ненад, председник 
2. Гак Борка  
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ОГ ГГ КРИТИЧНА МАСА: 
1. Тешовић Гојко, председник  
2. Рајачић Слободан 
3. Обрадовић Раде 
4. Дринић Николина 
 
 
 
 
 
 
Скупштина оснива и самостална радна тела: Савет за међунационалне односе, Одбор 
за социјалну политику, Штаб за ванредне ситуације. Скупштина има Пословник којим 
се ближе уређује начин припреме, вођење и рад  
Скупштине, њених радних тела и друга питања везана за њен рад. 
Услове за рад радних тела и обављање стручних и административно-техничких 
послова обезбеђује Општинска управа – Служба Скупштине општине и Општинског 
већа. 
 
СТАЛНА РАДНА ТЕЛА  
 
Комисијa за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине 
Кула 

  
 Секретар Скупштине општине Кула, Милорад Вуксан је члан Комисије за 

статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Кула по 
функцији.  

 
ПРЕГЛЕД  СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА  

 
 
1. Комисија за мандатно - имунитетска питања  
 
1. Кондић Милан, председник,  
2. Обрадовић Раде, заменик председника,  
3. Ђуровић Владимир, члан,  
4. Голочорбин Саша, члан,  
5. Владимир Ђуровић члан,  
6. Жолт Гога, члан,  
7. Бошковић Чедомир, члан.  
 
 
2. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе  
 
1. Ојејар Владимир, председник,  
2. Проф. др Васовић Велибор, заменик председника,  
3. Перуничић Ђорђо, члан,  
4. Ковачевић Горан , члан  
5. Медојевић Драгутин, члан,  
6. Трбовић Ненад, члан,  
7. начелник Општинске управе, члан Комисије по функцији.  
 
 
3. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине  
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1. Владимир Ђуровић, председник, 
2. Анђелић Милан, заменик председника, 
3. Медић Тихомир, члан, 
4. Дурковић Драгана, члан, 
5. Медојевић Драгутин, члан, 
6. Дероњић Соња, члан, 
7. Вуксан Милорад, секретар Скупштине општине, члан Комисије по 

функцији. 
 
 
4. Комисија за буџет, финансије и привреду  
 
1. Рбреновић Миљана, председник, 
2. Никитовић Миленко, заменик председника, 
3. Крешкаи Алиса, члан, 
4. Батинар Сања, члан, 
5. Лазић Милорад, члан, 
6. Корбелић Михаљ, члан, 
7. Родић Ана, члан. 
 
 
5. Комисија за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине  
 
1. Дурковић Драгана, председник, 
2. Тешовић Гојко, заменик председника, 
3. Дормишев Јован, члан, 
4. Драгић Жељко, члан, 
5. Кристијан Золтан, члан, 
6. Крешкаи Алиса, члан, 
7. Ријавец Браниславка, члан. 
 
 
6. Комисија  за друштвене делатности  
 
1. Демковић Зорица, председник, 
2. Гак Борка, заменик председника, 
3. Ђорђевић Ивана, члан, 
4. Рабреновић Миљана, члан, 
5. Драгић Николина, члан, 
6. Топић Срећко, члан, 
7. Булат Јован, члан. 
 
 
7. Комисија за односе са верским заједницама  
 
1. Перуничић Ђорђо, председник, 
2. Макаји Весна, заменик председника, 
3. Каленић Слободан, члан, 
4. Олејар Владимир, члан. 
5. Отац Анђелић Перо, члан, представник верске заједнице 
6. Парох Јухас Ђерђ, члан, представник верске заједнице 
7. Свештеник Петровић Милош, члан, представник верске заједнице 
8. Отац Марић Стојан, члан, представник верске заједнице 
9. Парох Малацко Михајло, члан. представник верске заједнице 
 
 
8. Комисија за представке и жалбе   
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1. Шепински Марија, председник, 
2. Рајачић Слободан, заменик председника, 
3. Десница Душан, члан, 
4. Кондић Милан, члан, 
5. Стојанов Маја, члан, 
6. Топић Срећко, члан, 
7. Мучалица Цвијета, члан. 
 
 
 
 
 

ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА 
 
Савет за међунационалне односе 
Савет за међунационалне односе, као самостално радно тело чине представници 
српског народа и националних мањина на територији општине Кула који чине више од 
5% од укупног броја становника или свих националних мањина које чине више од 10% 
од укупног броја становника према последњем попису становништва у РС. 
Савет разматра питања остваривања,заштите и унапређења националне 
равноправности  
у општини,а посебно у области културе, образовања, информисања и службене 
употребе језика и писма; учествује у утврђивању општинских планова и програма који 
су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за 
постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских 
средстава за остваривање националне равноправности. 
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које 
живе у општини. 
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређују се одлуком Скупштине, 
која се доноси већином гласова од укупног броја одборника. 
Скупштина и извршни органи општине дужни су да предлоге свих одлука који се тичу 
националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету. 
Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду 
доступни јавности најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења 
од стране Савета. 
Пословником Скупштине ближе се уређује положај Савета у поступку доношења 
општинских одлука и других правних аката. 
Савет подноси Скупштини годишњи извештај о стању у области националне 
равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на 
територији општине. Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за 
остваривање и унапређење националне равноправности. 
Савет може да поднесе посебан извештај Скупштини ако оцени да то захтевају 
нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од њега. 
 

 
Комисија за урбанистичке планове 
 

  
 Министарства и АП – представници урбаниста: Силвија Каценбергер, 

дипл. инж. архитектуре, ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам,Нови Сад, 
лиценца Инжењерске коморе Србије бр.200015603 и Драгана Сиљановић 
Козодеровић, дипл. инж. архитектуре, ЈП за просторно и урбанистичко 
планирање и заштиту споменика културе "Урбанизам", Сомбор, лиценца 
Инжењерске коморе Србије бр. 200015603. 
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Општинска изборна комисија 
 

У Општинску изборну комисију у сталном саставу именују се:  
  

1. Рабреновић Невенка, дипл. правник, за председника, на предлог СНС, 
Девић Јелена,  дипл. правник, за зам. председника, на предлог СНС, 

2. Јелена Милићевић, за члана, на предлог СНС 
Ивана Ђорђевић, за заменика члана, на предлог СНС, 

3. Савић Биљана, за члана, на предлог СНС, 
Митошевић Тамара, за заменика члана, на предлог СНС, 

4. Костић Блажо, за члана, на предлог СНС, 
Ачански Радмила за заменика члана на предлог СНС, 

5. Паповић Радослав за члана, на предлог СПС, 
Мишовић Босиљка за заменика члана, на предлог СПС, 

6. Радовић Бојана, за члана, на предлог ГГ Критична маса 
Карановић Гордана, за заменика члана, на предлог ЈС, 

7. Топић Срећко за члана предлог СДПС 
Булатовић Александра за заменика члана, на предлог СДПС 

8. Лазар Бела, за члана, на предлог СВМ 
Нађ Игор, за заменика члана, на предлог СВМ 
 

9. Кошутић Зора, за члана на предлог ПОКС 
Родић Ана, за заменика члана, на предлог ПОКС 
 
 
За секретара Општинске изборне комисије именује Никола Трпчевски, дипл. 

правник. 
За заменика секретара Општинске изборне комисије именује се Вуксан 

Милорад, дипл. правник. 
 
 
 
 
Штаб за ванредне ситуације општине Кула 
 
Командант Штаба: Дамјан Миљанић, председник општине 
Телефон: 722-220 
Штаб за управљање и предузимање мера у случају елеменарних и других већих 
непогода на територији општине се образује за заштиту грађана и материјалних добара 
на територији општине Кула у ситуацијама насталим елементарним и другим већим 
непогодама. 
Штаб чине:  

 председник општине Кула – командант, 
 заменик председника општине Кула – заменик команданта, 
 МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације – начелник Штаба,  
 начелник Полицијске станице Кула – члан,  
 начелник Општинске управе Кула – члан,  
 директор Центра за социјални рад општине Кула – члан, 



 

 23 

 директор Дома здравља Кула – члан,  
 директор Ветеринарске станице Кула – члан,  
 представник Црвеног крста Кула – члан,  
 директор ЈП "Завод за изградњу" Кула – члан,  
 директор ЈКП "Комуналац" Кула – члан,  
 МУП Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације – Ватрогасно 

спасилачка јединица Кула – члан,  
 представник ДВП "Бачка" Врбас – члан. 

 
 
Елементарним и другим већим непогодама сматрају се: земљотрес, поплава, бујица, 
атмосферска непогода (град, суша, снежни нанос, нагомилавање леда), пожар, 
експлозија, неконтролисано ослобађање, изливање и расипање штетних гасовитих, 
течних или чтврстих хемијских и радиоактивних материја, саобраћајна несрећа већих 
размера, епидемија заразних болести, биљне и сточне заразне болести и сличне 
појаве већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или да проузрокују 
штету већег обима.  
Заштита од елементарних и других већих непогода обухвата: превентивне мере 
заштите којима се спречавају непогоде или ублажава њихово дејство,  
спровођењем планских мера превентивне заштите, мере заштите у случају непосредне 
опасности од непогоде којима се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити,  
мере учешћа у заштити када наступе непогоде којима се обезбеђује учешће снага и 
средстава у заштити од ових непогода и мере ублажавања и отклањања непосредних 
последица насталих дејством непогода.  
У заштити од непогода, општина, путем својих органа и управе, у складу са законом: 
уређује организовање и спровођење заштите од непогода, обезбеђује и усклађује 
учешће грађана, правних лица, органа и Општинске управе у заштити од непогода, 
израђује и доноси План заштите од непогода, организује и спроводи мобилизацију 
грађана, правних лица, радних јединица и Општинске управе ради спровођења мера за 
заштиту од непогода, прописује мере за заштиту од непогода у области урбанизма, 
просторног планирања, становања, коришћења вода, саобраћаја, и у другим 
областима. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
Општинско веће општине је извршни орган општине.  
Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 9  
чланова Општинског већа.  
Председник општине је Председник Општинског већа.  
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.  
 

 
Општинско веће:  

 предлаже Статут општине, буџет општине и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина општине;  

 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине, 

 доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине  
не донесе буџет пре почетка фискалне године, 

 одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће 
вредности за потребе органа и организација; 

 предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
јавној својини о којима одлучује Скупштина; 

 утврђује висину закупнине  за коришћење  пословног простора, стамбених 
зграда, станова, гаража и др. у јавној својини; 

 даје сагласност за извођење радова који имају карактер инвестиционог 
одржавања на закупљеној непокретности и врши признавање трошкова 
инвестиционог одржавања у складу са законом и уредбом, 
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 одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у својини 
општине, 

 даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, 
установа и других организација којима је оснивач или већински власник 
Општинa, 

 врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте 
Општинске управе који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим 
општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;  

 решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација  у управним стварима из 
надлежности општине;  

 стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно Аутономне Покрајине  Војводине;  

 поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника, 
 образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности, 
 доноси појединачне акте за које је овлашћено законом, овим Статутом или 

одлуком Скупштине;  
 доноси Пословник о раду на предлог председника, 
 информише јавност о свом раду, и 
 врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Скупштине 

општине. 
 
 

 

 
 
РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 
За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на 
седницама  Већа. Веће може образовати комисије као стална радна тела (радно тело 
задужено за праћење унапређења рада општинске управе, за капиталне инвестиције и 
инфраструктуру, закомуналне делатности, за месне заједнице итд.).  
 
Веће може образовати повремена радна тела ради обављања одређеног задатка. 
Мандат  
повременог радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу. 
Стална и повремена радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови 
задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.  
Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно 
тело образује. 
Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и 
појединци – стручњаци за одређена питања. 
Председника и чланове радног тела именује Општинско веће, тако да чланови Већа  
чине већину. 
 
 

Савет за безбедност 
 

 
Задатак Савета је да прати стање опште безедности на територији општине Кула и да у 
складу са надлежностима предлаже овлашћеним органима мере и активности у циљу 
решавања проблематике из ове области.  
 

1. Дамјана Миљанић, председник општине Кула, председник 
2. Валка Карољ, заменик председника општине, заменик 
3. Владимир Ђуровић, председник СО Кула, члан 
4. Јован Рељић, командир полицијске станице у Кули, члан 
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5. Александар Величковић, зам. Командира Полицијске испоставе Кула, 
члан 

6. Вера Слијепћевић, директор СТШ „Михајло Пупин“ Кула, члан 
7. др Жарко Шевин, диектор Дома здравља, члан 
8. Драгиша Ракочевић, члан 
9. Сандра Бабић, Дом за старе и пензионере Кула, члан 
 

 
Савет за запошљавање 
 
Задатак Савета је да даје мишљење и препоруке надлежним органима општине Кула у 
вези са:  
доношењем програма активне политике запошљавања, организовањем јавних радова и 
радним ангажовањем незaпослених лица у извођењу јавних радова, додатним 
образовањем и обуком незапослених лица идругим питањима од интереса за 
запошљавање.  
 
 
Савет чине три представника локалне самоуправе и по два представника које 
предлaжу:  
Национална служба за запошљавање - Филијала Кула, репрезентативни синдикати 
општине Кула и послодавци општине Кула.  
Председника и чланове Савета, посебним решењем именује Општинско веће општине 
Кула. 
Председник и чланови Савета именују се на период од четири године.  
 

 Наташа Станојевић, члан Општинског већа, председник 
 Зорица Демковић. члан  
 Милош Данилов, Општинска управа Кула, члан 
 Иван Марић, Национална служба за запошљавање, филијала Кула, члан 
 Срећко Васић, представник синдиката, члан  
 Зоран Вигњевић, Општинска управа, члан 
 Душан Бајић, предузетник 
 Биља Савић 

 
 
 
Савет за саобраћај 
 

1. Карољ Валка, председник 
2. Дамјан Миљанић, заменик председника 
3. Владимир Жирош, члан 
4. Бранислав Вјештица, члан 
5. Зоран Панчић, члан 
6. Александар Шљивић, члан 
7. Дејан Алексић, члан 
8. Марко Шљукић, члан 
9. Наташа Ђерић, члан 
 

 

 
Задатак Савета је да прати безбедност и друга питања у области саобраћаја на 
територији општине Кула, ангажује се и аплицира у програмима и акцијама из ове 
области које спроводе локални, покрајински и републички органи и друге и 
инсиституције и међународне организације и други субјекти који се баве овим 
питањима и проблематиком, а у циљу обезбеђивања услова за побољшање 
безбедоносних и других услова од значаја за одвијање саобраћаја у општини.  
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Савет за миграције 
 
 
 

Председник Савета: Карољ Валка, заменик председника општине 
Савет за миграције општине Кула се образује са циљем да изради акциони план за 
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица која живе на територији 
општине Кула.  
У оквиру утврђеног задатка Савет се бави дефинисањем приоритета у области 
решавања проблема избеглих и интерно расељених лица, израдом акционог плана за 
унапређење положаја ових лица и иницирањем развоја сарадње између локалне 
самоуправе са једне стране и других институција и организација.  
 
Савет за миграције општине Кула чине представници институција и организација које 
се на локалном нивоу баве питањима значајним за решавање проблема и интеграцију 
избеглих и интерно расељених лица и окружни координатор Комесаријата за 
избеглице Републике Србије. 
Чланови:  

1. Карољ Валка, председник  
2. Иван Марић, члан,  
3. Славка Кочонда,члан,  
4. Снежана Шаша, члан 
5. Соња Ковачевић, члан,  
6. Неда Рајачић, члан,  
7. др Жарко Шевин, члан, 
8. Милева Ковач, секретар.  

 
 
Делокруг рада и задаци Савета за миграције: Израда акционог плана за унапређење 
положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Кула који ће укључити 
анализу приоритетних потреба ових лица, анализу постојећих ресурса за задовољење 
тих потреба и дефинисање циљева и активности којима ће се постићи унапређење 
положаја ових лица.  
 
Управљање процесом имплементације акционог плана.  
 
Сарадња са Комесаријатом Републике Србије у процесу израде акционог плана и 
прибављању додатних финансијских средстава за имплементацију плана.  
 
Обавља и друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је 
образован.  
 
 

Савет за родну равноправност и остваривање једнаких могућности на територији 
општине Кула 
 
 
 
 

1.Миљана Ђаковић, председница 
2. Ана Родић, члан 
3.Драгана Потпара, члан 
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4.Јелена Милићевић, члан 
5.Владимир Павков, члан 
6.Страхиња Паравина, члан 
7.Радојка Ждрња, члан 
8.Чедомир Бероња, члан 
9. Татјана Мрдак , члан 

 
 
Савет за родну равноправност и остваривање једнаких могућности на територији 
општине Кула, као повремено саветодавно тело Општинског већа општине Кула, има 
председника и 8 чланова, које именује Општинско веће општине из реда представника 
оба пола. 
Председник Савета је члан Општинског већа. 
 
 
 
Савет обавља следеће послове: 

 разматра и даје мишљење о предлозима одлука и других општих аката из 
надлежности органа општине, са становишта остваривања равноправности 
полова;  

 разматра питања из надлежности општине која се односе на равноправност 
полова, заузима о њима ставове и даје предлоге за њихово решавање;  

 разматра предлоге за избор и именовање лица o којима одлучују органи 
општине, са становишта остваривања равноправне заступљености полова у 
јавном и политичком животу (у области образовања, запошљавања, културе, 
примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, 
туризма и др.), утврђује мишљењe и даје своје предлоге;  

 разматра предлоге и представке упућене органима општине са становишта 
остваривања равноправности полова, предлаже надлежним органима 
предузимање мера за решавање питања покренутих у представкама и 
обавештава подносиоце представки о предузетим активностима;  

 покреће, иницира стратегију, политику и мере које доприносе унапређењу 
равноправности полова;  

 разматра годишње извештаје и заузима ставове о примени одлука и мера које 
се односе на равноправност полова;  

 разматра планове акције за унапређење равноправности полова и подноси 
предлоге у вези са тим;  

 сарађује са другим радним телима органа општине у питањима из њихове 
надлежности, а која се односе на равноправност полова, а по потреби може 
одржати заједничку седницу са другим радним телима органа општине;  

 предлаже формирање повременог радног тела (анкетни одбор, комисија) ради 
сагледавања стања у остваривању равноправности полова као и ради 
утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима који се односе на 
равноправност полова;  

 прати имплементацију стандарда о равноправности полова у актима и политици 
органа општине, а нарочито у областима: образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, рада и 
запошљавања, људским правима жена, насиљу над женама, равномерне 
заступљености жена на местима одлучивања, институција и механизама за 
постизање равноправности полова, финансијама и др.  

 предлаже питања из домена равноправности полова које треба разматрати. 
 
   
 Савет за здравље 
 

   Задаци Савета су да прати и координира рад установа примарне здравствене заштите 
чији је оснивал општина Кула, да спроводи мере у области заштите права пацијената 
 

1. Бојан Вуковић, председник 
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2. Валерија Кираљ, локална самоуправа 
3. Драган Зечевић, Удружење грађана корисника услуга 
4. Сеги Тинда Дудаш, приватна здравстена пракса 
5. Негослава Кадовић, Републички фонд за здравствено осигурање – 

филијала Кула 
 

Савет за привреду 
 

1. Дамјан Миљанић, председник 
2. Милош Данилов, члан 
3. Драган Капичић, члан 
4. Александар Арваји, члан 
5. Имре Блашко, члан 
6. Владимир Емејди, члан 
7. Милорад Ђуришић, члан 
8. Миладин Ачански, члан 
9. Ирена Стојановић, члан 

 
  

 

 
 

 
 

 

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 
3.Руководилац Одељења 
 
Звање: Самостални саветник Bрој службеника: 

1 

 
Врста послова: послови руковођења, најсложенији нормативно правни 

послови 

 руководи, организује, обједињује и усмерава рад Одељења,  

 сачињава решења и друга акта у вези са радом и остваривањем права из радног 
односа, као и остала решења из делокруга Одељења,  

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета из делокруга Одељења,  

 стара се о законитости и ефикасности рада Одељења,  

 прати и тумачи прописе из надлежности Одељења,  

 одговоран је за израду нацрта одлуке и других општих аката из делокруга 
Одељења,  

 поступа по поднетим захтевима за остваривање права на приступ информацијама 
од јавног значаја и сачињава и доставља извештаје у предвиђеним роковима, 
обавља и друге послове у складу са законом,  

 врши, односно организује и друге послове које му повери начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
4. Администратор персоналне евиденције  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врстa послова: мање сложени стручно оперативни и канцеларијско 

документациони послови  
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 обавља послове обраде података за запослене у Општинској управи и врши унос у 
персоналну евиденцију,  

 води матичну евиденцију запослених,  

 врши пријаву и одјаву запослених, оверава здравствене књижице,  

 прави статистичке извештаје за потребе руководиоца одељења и начелника,  

 по одлуци начелника саставља текстове огласа за пријем у радни однос 
запослених у Општинској управи,  

 отвара персонални досије за запослене,  

 уноси податке о годишњим одморима, боловањима, плаћеном или неплаћеном 
одсуству на основу извештаја о присутности запослених на послу, 
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 обавља административно техничке послове за начелника Општинске управе,  

 врши организационе, оперативне и документационе послове за начелника 
Општинске управе, 

 

 врши послове из области канцеларијско архивског пословања за начелника 
Општинске управе, 

 

 успоставља сарадњу и координацију рада са органима, организацијама, 
предузећима и другим субјектима за начелника Општинске управе,  

 израђује предлоге анализа, извештаја о раду представницима других државних 
органа, других локалних самоуправа или градских управа и слично,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
5. Координатор писарнице  
Звање: виши референт Број службеника: 

1 
 
Врстa послова: једноставни и мање сложени канцеларијско 

документациони и оперативни послови  
 организује и кординира рад писарнице, непосредно извршава и стара се о 

законитом, правилном и благовременом извршавању послова из области 
канцеларијског пословања у складу с Уредбом о канцеларијском пословању,  

 обрађује примљење поднеске странака у оквиру надлежности послова писарнице, 
израђује статистичке извештаје о броју примљених и архивираних предмета по 
налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе,  

 прима, отвара, класификује сваку врсту пристигле поште, води књигу примљених 
рачуна и књигу поште на личност,  

 поступа у складу са прописима о архивској грађи, врши израду предлога листе 
регистраторског материјала по доспелим роковима за излучивање, сачињава 
статистичке извештаје, исписује архивску књигу и копију исте доставља у 
прописаном року надлежном Историјском архиву, припрема и обавља 
примопредају архивске грађе по истеку чувања прописане Уредбом о 
канцеларијском пословању,  

 обавља радне задатке у одсуству радника пријемне канцеларије писарнице,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
6. Радник за архивске послове  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врста послова: једноставни оперативно канцеларијски послови 

 врши скенирања и штампу унутрашње стране омота списа достављених за 
архивирање,  

 слаже архивиране предмете по калсификацијама, редним бројевима и годинама 
настанка архивске грађе,  

 врши улагања досијеа за борачко-инвалидску службу, дечији додатак и кадровску 
службу у архиви, 

 

 врши сређивање књиговодствене документације достављених из буџета општине у 
архиву  

 учествује при излучивању безвредног регистратурског материјала,  

 обавља радне задатке у одсуству помоћног радника у архиви,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни испит,  
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 5 година радног искуства у струци  



 

 32 

7. Помоћни радник за архивске послове  
Звање: намештеник - четврта група радних места Број намештеника: 1  
Врстa послова:  једноставни оперативно канцеларијски послови   

 сређује архивску грађу и отвара фасцикле по класификацијама и годинама настанка 
архивске грађе 

 

 врши уписивање бројева из архивске књиге на сређену архивску грађу  

 издаје на реверс предмете, докуметацију запосленим у Општинској управи и по захтеву 
странке копира, оверава копије из архиве 

 штампа и сортира аналитичке картице по години настанка  

 учествује у припреми за излучивање безвредног регистратурског материјала  

 обавља радне задатке у одсуству радника на пословима експедиције поште и радника у 
архиви 

 

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова: 
 3 степен стручне спреме,  

 1 година радног радног искуства у струци. 

 
8. Послови пријемне канцеларије - писарнице  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова: једноставни и мање сложени канцеларијско документациони и 

оперативни послови  
 врши послове пријема поднесака странака и распоређивање истих за председника 

општине, председника СО , Општинског већа, начелника Општинске управе, Одељења 
за опште послове, јавне набавке и инспекцијске послове Општинске управе  

 врши завођење подесака, аката и пописа аката, пресигнирање предмета и здруживање 
аката, скенирање подесака и штампање омота списа, врши уписивање и раздуживање 
предмета кроз интерне доставне књиге, врши пријем конкурсне докуметације koја се 
доставља на писарницу, 

 обавља радне задатке у одсуству координатора писарнице,  

 врши и друге послове које му повери  повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит.  

 5 година радног искуства у струци . 

 
9. Послови експедиције поште  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: једноставни  послови  

 преузима пошиљке са поште за Општинску управу, функционере, запослене органа 
управе, преузима поштанске пошиљке за експедовање, заводи у књигу поште и 
предаје пошти, доставља све врсте пошиљки јавним предузећима, установама и 
другим организацијама, одговара за доставнице са уредним потписом о уручењу кроз 
интерне доставне књиге,  

 доставља предмете у рад путем интерних доставних књига, води евиденцију 
пристиглих службених гласника и часописа,  

 обавља радне задатке у одсуству радника на овери докумената,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења. 
 

Посебни услови за обављање послова:  
 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 

трајању, 
 

 положен државни стручни испит  

 5 година радног искуства у струци. 

 
10. Матичар у Кули  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова:  сложени управни и стручно оперативни послови  

 координира рад свих матичара у општини и контролише законитост и правилност рада 
матичара,  

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши основне и накнадне уписе у матичне књиге /изворник/ и издаје изводе из 
матичних књига, 

 израђује првостепена решења везана за лична стања грађана и израђује предлог 
решења по жалбама,  

 обавља послове склапања брака,  
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 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
11. Заменик матичара у Кули  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врсте послова:  једноставни и мање сложени управни и стручно оперативни 

послови 

 у одсутности матичара обавља све послове из надлежности матичара,  

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши основне и накнадне уписе у матичне књиге /дупликате/ и издаје изводе из 
матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
12. Матичар у Црвенки  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова:  мање сложени управни и стручно оперативни послови  

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши уписе у матичне књиге и издаје изводе из матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
13. Матичар у Сивцу  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врсте послова:  сложени управни и стручно оперативни послови 

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши уписе у матичне књиге и издаје изводе из матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка, 

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету,  



 

 34 

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
14. Матичар у Руском Крстуру  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врсте послова:  сложени управни и стручно оперативни послови 

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши уписе у матичне књиге и издаје изводе из матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
15. Матичар у Крушчићу  
Звање: саветник Број службеника: 1 

Врсте послова:  сложени управни и стручно оперативни послови 

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши уписе у матичне књиге и издаје изводе из матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
16. Матичар у Липару  
Звање: млађи саветник Број службеника: 1 

Врсте послова:  сложени управни и стручно оперативни послови 

 води матичне књиге у области личних стања грађана,  

 врши уписе у матичне књиге и издаје изводе из матичних књига,  

 обавља послове склапања брака,  

 саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа, 

 доставља податке за ажурирање бирачког списка,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области менаџмента на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен посебан стручни испит за матичара,  

 овлашћење за обављање послова матичара,  

 положен државни стручни испит,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
17. Послови вођења бирачког списка и послови овере 



 

 35 

 
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова:  мање сложени управни и стручно оперативни послови  

 доноси решења и води евиденцију о упису лица у бирачки списак (упис пунолетних 
лица, упис грађана по пријави пребивалишта),   

 издаје решења и води евиденцију о брисању из бирачког списка (брисање умрлих, 
брисање због промене пребивалишта, брисање и отпуст из држављанства),   

 ажурира јединствени бирачки списак за подручје општине Кула,  

 води посебан бирачки списак националних мањина за општину Кула,   

 издаје потврде о упису у бирачки списак и саставља извештаје из бирачког списка,  

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 врши оверу фотокопија докумената на основу увида у оригинале,  

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
18. Послови овере и остали административни послови у МК Сивац  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова: једноставни и мање сложени аналитичко информациони и 

административни послови 

 врши оверу потписа, рукописа и преписа,  

 врши оверу фотокопија докумената на основу увида у оригинал,   

 врши пријем и преглед поште за месну канцеларију и завођење исте у књигу,  

 ради на архивирању предмета и стара се о чувању и излучивању безвредног 
регистраторског материјала,  

 врши испомоћ другим државним органима на одређеним пословима на подручју Месне 
канцеларије,  

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
                 ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 
19. Возач путничког аутомобила  
Намештеник - четврта група радних места Број намештеника: 3  
Врсте послова:  једноставни занатски и манипулативни послови 

 врши превоз на основу писменог путног налога,  

 стара се о чистоћи и исправности путничког аутомобила,  

 врши паркирање возила на за то одређено место,  

 сарађује са радником који се стара о употреби и техничкој исправности службених 
возила,  

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова: 
   
  ССС,  4  степен  стручне спреме саобраћајне/техничке  струке,  са  

положеном  „Б“ 
категоријом,   

 1 година радног искуства у струци. 

 
20. Дактилограф  
Звање: намештеник - пета група радних места Број намештеника: 1 
 
Врсте послова: најједноставнији канцеларијско документациони послови   

 куца писане материјале, било као препис или као диктат за потребе општине, њених 
органа и других органа за које је то одлуком или уговором предвиђено,  

 фотокопира, умножава и слаже писане материјале за потребе Општинске управе,  

 помаже служби органа општине у пословима техничке припреме и отпремања 
скупштинског материјала (фотокопирање, умножавање, слагање, достава материјала),  

 умножава и слаже писани материјал на ризографу,  

 фотокопира  материјал за потребе Општинске управе,  

 врши требовање канцеларијског материјала,  
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 води евиденцију утрошка папира и осталог канцеларијског материјала које користи у 
раду,  

 води рачуна о исправности уређаја за умножавање и фотокопирање и о редовном 
сервисирању истих,  

 у случају потребе дужан је обављати послове експедиције поште или друге послове 
које му повери заменик начелника Општинске управе.  

Посебни услови за обављање послова: 
 1 степен стручне спреме – основна школа,  

 1/А или 1/Б класа дактилографије,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
21. Ложач - домар  
Звање: намештеник - четврта група радних места Број намештеника: 1 

Врсте послова: једноставни занатски и манипулативни послови  
 врши све неопходне послове везане за одржавање у исправном стању, нормално 

функционисање и надзор система за грејање у згради СО и другим пословним 
просторијама које су прикључене на овај систем,  

 благовремено набавља гориво за котларницу,  

 стара се о исправности противпожарних апарата,  

 као домар врши све неопходне послове који се односе на физичко обезбеђење зграде 
СО ван радног времена портира, а у оквиру издатог упутства од руководиоца одељења 
или шефа одсека,  

 врши поправке на основним средствима, инвентару, опреми и уређајима које је 
имајући у виду потребну опрему, алат и материјал, у стању да ради,  

 набавља и води евиденцију опреме и МТС за потребе одбране и ванредних ситуација, 
издаје опрему и МТС по налогу шефа Одсека,  

 врши и друге послове које му повери  заменик начелника Општинске управе.  

Посебни услови за обављање послова: 
 3 степен стручне спреме грађевинске струке,  

 положен стручни испит за ложача парних котлова,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
22. Кафе куварица - економ  
Звање: намештеник - четврта група радних места Број намештеника: 1  
Врсте послова:  једноставни и мање сложени послови 

 утврђује месечне потребе сходно договореним протоколима за потребе пријема,  

 води евиденцију утрошених артикала за редовну потрошњу,   

 прави спецификацију потребних артикала за јавну набавку у погледу квалитета и 
количинa, 

 

 врши пријем и води евиденцију недељног требовања за потребе кафе кухиње,  

 води рачуна о залихама и квалитету артикала у кафе кухињи,  

 кува и служи кафу, чај и друга безалкохолна пића,  

 врши и друге послове које јој повери начелник Општинске управе. 

Посебни услови за обављање послова:  
 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 

трајању, 
 

 1 година радног искуства. 

23. Управник уговорне поште  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: једноставни и мање сложени стручно оперативни 

статистичко евиденциони послови  
 врши послове ПТТ благајне, оперативне и документарне контроле, статистике и 

евиденције и непосредног пружања ПТТ услуга на шалтеру,  

 одговара за исправност и законитост рада поште и за отклањање неправилности по 
налозима контроле предузећа ПТТ саобраћаја и службе за поштански саобраћај,  

 врши предузимање и предлагање мера за побољшање квалитета и обима пружања 
ПТТ услуга, 

 

 за свој рад одговоран је предузећу ПТТ саобраћаја сходно уговору о заступању и 
начелнику Општинске управе општине Кула.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 завршена обука на пословима управника уговорне поште,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 
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24. Послови вођења евиденције присуства радника  
Звање: млађи референт Број службеника: 1  
Врста послова:  једноставни  послови 

 упућује странке и друга лица на одговарајућа места у услужном центру,  

 даје потребне информације странкама и другим лицима у вези послова који се 
обављају у услужном центру,  

 води евиденцију присуства радника на послу (уласка, односно изласка радника из 
зграде),  

 врши преглед унетих дозвола о присуству радника на послу и израђује све анализе о 
кретању радника на послу,  

 руководиоцима одељења  доставља извештаје о одсуствовању радника са посла,   

 раднику који обавља кадровске послове доставља извештаје о присуству радника на 
послу,  

 врши и друге послове које му повери  заменик начелника Општинске управе . 
 

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 

трајању,  

 положен државно стручни испит  

 1 година радног искуства у струци. 

 
25. Послови информисања грађана  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: једноставни  послови 

 упућује странке и друга лица на одговарајућа места у згради,  

 даје потребне информације странкама и другим лицима у вези послова који се 
обављају у згради,  

 прати улазак, односно излазак радника из зграде,  

 обавља послове рада на телефонској централи,  

 врши и друге послове које му повери  заменик начелника Општинске управе .  
Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
26. Послови контроле и одржавања возног парка Општинске управе Кула 

и послови економа  
Звање: сарадник Број службеника: 1  
Врста послова: сложени управно надзорни послови, чије вршење захтева 

самосталност и одговорност у раду; канцеларијски и оперативни послови  

 брине о економичности употребе и исправности возила,  

 води и потписује путне налоге и техничку исправност возила,   

 води евиденцију утрошка горива, сервисних интервала, допуна путарина на таг 
уређајима,  

 регистрација и осигурање возила,  

 распоређује возаче на радне задатке складно потребама руководилаца, 

 припрема техничку спецификацију у складу са потребама за набавку возила Општинске 
управе и јавних предузећа чији је оснивач општина,  

 учествује у изради и контроли примене аката везаних за употребу моторних  возила,  

 врши требовање канцеларијског и осталог материјала,  

 води евиденцију о утрошку канцеларијског и осталог материјала који се користи у 
Општинској управи,  

 врши и друге послове које му повери  заменик начелника Општинске управе .  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из научне области спортског менаџмента на студијама 
првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на 
студијама у трајању до 3 године,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

 
27. Послови информационог система и комуникација  
Звање: млађи саветник Број службеника: 1  
Врсте послова: најсложенији организациони и аналитичко  информациони 

послови 

 организује и обавља послове системске администрације локалне рачунарске мреже,  
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 контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мере на 
побољшању и повећању ефикасности информационог система,  

 стара се да мрежа функционише и дневно надгледа све системе,  

 свакодневно води рачуна о базама података (стара се о безбедности и чувању 
података),  

 води рачуна да сви информатички ресурси функционишу,   

 учествује у процесу планирања информатичких потреба, набавке хардвера и софтвера,   

 врши анализу, оспособљавање и функционисање програма корисника, који су 
усклађени са специфичностима послова Општинске управе,  

 подршка корисницима, обука запослених и пружање стручне помоћи,  

 прати развој технологије и унапређује њену примену у Општинској управи,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник Општинске 
управе. 

 
Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из научне области информационе технологије на студијама 
другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, 

 положен државни стручни испит,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
28. Оператер информационих система  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врсте послова: најсложенији организациони и аналитичко  информациони 

послови 

 управља информационим системима,  

 организује и обавља послове системске администрације локалне рачунарске мреже,  

 стара се да мрежа функционише и дневно надгледа све системе,  

 води рачуна да сви информатички ресурси функционишу,  

 свакодневно води рачуна о базама података (стара се о безбедности и чувању 
података),  

 прати развој технологије и унапређује његову примену у Општинској управи,  

 врши мање сервисе хардвера,  

 контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мере на 
побољшању и повећању ефикасности информационог система,  

 учествује у процесу планирања информатичких потреба, набавке хардвера и софтвера,   

 обавља послове одржавања мреже,  

 обавља административне послове везане за информациони систем,  

 обавља послове аутоматске обраде података, послове на увођењу, оспособљавању и 
функционисању програма,  

 одржава рачунаре и рачунарску опрему у Општинској управи,  

 обучава запослене и истима пружа стручну помоћ. 
 
Посебни услови за обављање послова: 

 стечено високо образовање из научне области информационих технологија, 
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним (дипломске 
академске студије– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у трајању од најмање 4 године,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

ПРОСВЕТЕ 

 
29. Шеф Одсека за послове одбране и послове инспекције из области просвете  
Звање: самостални саветник Број службеника: 1  
Врста послова: послови руковођења, планирања и израде Плана одбране 

 организује и координира рад у Одсеку,  

 контролише законитост и правилност рада у Одсеку,   

 прати прописе који се примењују у раду Одсека,  

 врши послове израде: плана мера приправности, плана задатака и мера за 
мобилизацију, плана телекомуникационог–информатичког обезбеђења и заштите 
(криптозаштите) инфoрмација, плана организације и функционисања, плана 
измештања на ратну локацију, плана мера безбедности и заштите, исказивање и 
прикупљање података потребних за израду Плана одбране (план функционисања), 
израда процене војних и невојних изазова, ризика и послови по безбедност општине,   

 контролише поступање школе у погледу придржавања закона и других прописа и 
аката, осим контроле која се односи на стручно педагошку проверу рада установе,   

 врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и 
обављање делатности, и за проширење делатности,   



 

 39 

 контролише поступак уписа и поништава упис ако је обављен супротно закону,   

 предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, 
васпитача или стручног сарадника, и директора,   

 врши преглед и надзор прописаних евиденција које води установа и утврђује чињенице 
у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа,  

 контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,  

 решењем наређује отклањање неправилности, односно недостатака у одређеном року 
и наређује извршавање прописаних мера,  

 подноси пријаве надлежним органима за учињено кривично дело или привредни 
преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка и  

 врши друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање посла:  

 стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године друштвеног смера, факултет народне одбране, на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-
хуманистичких наука,  

 лице са стеченим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, положеним стручним испитом у области образовања, 
односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, са најмање пет 
година радног искуства у области образовања и васпитања,  

 положен државни стручни испит,  

 безбедносна провера,  

 сертификат о могућности обављања послова одбране,  

 положен истит за инспектора,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
30. Општи послови из области одбране  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врсте послова: мање сложени управни и стручно оперативни послови   

 стручно оперативно врши припремне послове из области одбране и безбедности 
општине, области привреде, јавних предузећа и субјеката одбране општине Кула, у 
складу са законом и подзаконским актима,  

 врши достављање поверљивих докумената свим субјектима одбране на територији 
општине, 

 

 стара се о обезбеђивању материјално-техничких средстава, 

 води радну и материјалну обавезу Општинске управе Кула,  

 учествује у изради плански докумената Плана одбране општине Кула,  

 припрема материјале из области одбране за седнице скупштине општине, председника 
општине, општинског већа и начелника општинске управе,  

 рукује печатима,  

 руковалац Плана одбране општине Кула,  

 води деловодник свих поверљивих докумената,  

 заводи и евидентира примљене предмете - електронска евиденција предмета из 
области одбране, као и друге врсте евиденција,  

 учествује у координирању послова одбране са Центром МО Сомбор и са Регионалним 
Центром МО Нови Сад,  

 учествује у обуци субјеката одбране,  

 обавља и друге административно-техничке и друге послове за потребе одсека,  

 врши и друге послове по налогу руководиоца одсека, председника општине и 
начелника општинске управе, из области послова планирања одбране. 

 
Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 познавање рада на рачунару,  

 5 година радног искуства у струци,  

 безбедносна провера. 

 

 

                 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
У оквиру  Одељења за друштвене делатности утврђују се следећа радна места: 

 
31. Руководилац Одељења  
Звање: самостални саветник Број службеника: 1 
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Врста послова:  најсложенији организациони и стручно аналитички послови  

 руководи, организује, обједињује и усмерава рад Одељења,  

 врши контролу рада радника одељења непосредно или путем шефова одсека,  

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета из делокруга Одељења,  

 стара се о законитости и ефикасности рада Одељења,  

 даје радне налоге и радна упутства шефовима одсека,  

 одговоран је за израду нацрта одлука  и других аката из делокруга Одељења,  

 стално прати рад установа и организација у области друштвених делатности и са 
истима утврђује стање и проблематику везану за објекте, инфраструктуру, укупaн 
материјално-финансиjски положај и делатност уопште,  

 са представницима установа и организација заједно са шефовима одсека сачињава 
краткорочне и дугорочне планове развоја истих,  

 припрема информације и извештаје о стању и проблемима у оквиру друштвених 
делатности у општини самоиницијативно или по захтеву за Скупштину општине и 
Председника општине или одговарајуће радно тело Скупштине општине,  

 прелаже надлежним органима општине капитална инвестициона улагања у области 
друштвених делатности,  

 успоставља контакте са надлежним органима виших нивоа власти у циљу решавања 
конкретних пројеката у области друштвених делатности (програмских и 
инвестиционих) које превазилазе могућности локалне самоуправе,  

 врши и друге послове  које му повери начелник Општинске управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,   

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци  

 
  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ   
32. Шеф Одсека за финансијско-економске послове   

Звање: самостални саветник Број службеника: 1 
Врста послова: најсложенији и сложени финансијско економски, стручно 

аналитички и организациони послови  
 организује, координира и контролише законито и благовремено обављање послова 

из делокруга рада Одсека,  

 прати и примењује законске прописе и даје упутства и стручну помоћ запосленима у 
Одсеку везаним за финансијско-материјалне послове,  

 врши послове интерне финансијске контроле и одговорно је лице за оверавање 
поднетих захтева за плаћање буџетских корисника у области друштвених 
делатности,  

 контролише правилност спровођења јавних набавки код буџетских корисника из 
области друштвених делатности и даје смернице у циљу ефикасности употребе 
одобрених средстава,  

 прати реализацију средстава по месечним и периодичним извештајима установа из 
области образовања, друштвене бриге о деци, културе и спорта,  

 саставља и обрађује статистичко-аналитичке извештаје и доставља надлежним 
органима,  

 успоставља комуникацију и сарадњу са надлежним органима Покрајине и Републике 
око финансирања поверених послова везаних за област друштвене делатности,   

 по овлашћењу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења за друштвене 
делатности врши функцију потписника финансијске документације рачуна за 
породиљска права и борачко-инвалидску заштиту,  

 координира и прати реализацију набавке енергената за грејање у установама 
предшколског, основног и средњег образовања, као и у установама у области 
културе и физичке културе,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 сертификат службеника за јавне набавке,  

 5 година радног искуства у струци. 
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33. Послови социјалне заштите и друштвене бриге о деци   
Звање: сарадник Број службеника: 1  
Врста послова: сложени правни, управни и стручни послови  

 прати и проучава материјале из области социјалне заштите и друштвене бриге о 
деци предшколског и школског узраста (основна и средња школа),   

 покреће и води управни поступак из области социјалне заштите и друштвене бриге о 
деци предшколског и школског узраста за поверене послове виших нивоа власти,  

 покреће и води управни поступак из области проширених права ученика основних и 
средњих школа сагласно општинским одлукама,   

 предлаже  право  на  регрес  за   кориснике  школског  узраста   (за  ђачке  карте,  
ужине, 

 
уџбенике и школски прибор, летовања и зимовања) и друге видове регреса 

деце предшколског узраста,  
 води послове Комисије за превремени полазак деце у основну школу и послове 

везане за категоризацију деце ометену у развоју,  

 обавља послове координатора Комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене или социјалне подршке детету /ученику за покретање 
поступка процене, односно пружа стручну и администартивно-техничку потпору 
Комисији,  

 прикупља документацију која је неопходна за покретање и вођење поступка процене 
и која доприноси утврђивању и разумевању начина задовољења потреба детета, 
доставља документацију члановима Комисије,  

 организује и администрира процес процене потреба за додатном подршком детету, 
сазива повремене чланове комисије,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења. 

Посебни услови за обављање послова:  
 стечено високо образовање из области друштвено - хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
34. Послови ученичког и студентског стандарда  
Звање: саветник Број службеника: 1 

Врста послова:  сложени стручно административни и аналитичко оперативни 
послови 

 прати и проучава законске прописе из области ученичког и студентског стандарда;   

 надлежним у одељењу предлаже мере за побољшање стандарда ученика и студената у 
општини имајући у виду буџетска ограничења,  

 прима и врши обраду захтева за ученичке и студентске кредите, стипендије и домове,  

 континуирано прати рад невладиних организација, удружења грађана која се не 
финансирају из буџета, а активност им је усмерена на задовољавање одређених 
потреба грађана у области културе, социјалне заштите, физичке културе, одмора и 
рекреације, информисања, екологије и друго,  

 прати активности и потребе верских заједница на територији општине и у склопу истог 
надлежним даје одговарајуће предлоге,  

 активно учествује у припреми анализа и оцена рада невладиних организација 
приликом доношења одлуке о суфинансирању истих по расписаним конкурсима,  

 активно учествује у административно–техничким припремама годишњих конкурса за 
суфинансирање невладиних организација,  

 обавља стручно аналитичке и административно техничке послове везане за заштиту 
споменика културе и туризма,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области народне одбране на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.   

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
35. Ликвидатор материјално-финансијског права из области борачко-

инвалидске заштите  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: мање сложени финансијско материјални  и стручно оперативни 

послови  
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 врши месечне исплате борачког додатка, месечног новчаног примања по републичким 
и покрајинским прописима и личне инвалиднине за цивилне инвалиде рата,  

 врши контирање и књижење,  

 требује средства за исплату и саставља месечни и годишњи извештај о утрошку 
средстава,  

 води Јединствену евиденцију података о корисницима права из области борачко 
инвалидске заштите, ажурира, скенира и преноси податке у Јединствену базу података 
у министарство кроз програм `Борци Србија`,  

 издаје уверења о чињеницама из Јединствене евиденције на захтев корисника, а на 
захтев овлашћених организација даје податке о корисницима,  

 врши пријаве и одјаве преко Поштанске штедиониоце корисника по савезним 
прописима,  

 врши оверу књижица за повлашћену вожњу ратним војним инвалидима и цивилним 
инвалидима рата,  

 врши пријаве и одјаве корисника здравствене заштите, као и исплату трошкова 
здравствене заштите,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 

36. Послови интерне контроле корисника буџета у области основног и средњег 
образовања  

Звање: млађи саветник Број службеника: 1  
Врста послова: сложени финансијско материјални  и организациони послови 

 учествује у систему интерне контроле корисника буџета у области друштвених 
делатности,  

 припрема и комплетира документацију за извршење финансијских планова 
индиректних корисника,  

 врши књижење свих пословних промена код буџетских корисника у области 
друштвених делатности,  

 води помоћне финансијске евиденције корисника буџета у области друштвених 
делатности, ликвидира рачуне и обавља плаћање истих,  

 сачињава месечне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о утрошку 
буџетских средстава, корисника буџета у области друштвених делатности, као и друге 
статистичке извештаје од значаја за горе наведене кориснике,  

 контролише и обрађује документацију за исплату средстава из буџета за рад 
невладиних организација (удружења грађана),  

 обрађује захтеве буџетских корисника у области друштвених делатности у делу 
коришћења текуће буџетске резерве и измене финансијских планова,  

 обавља послове који су везани за евиденцију и статистичке извештаје из области 
друштвених делатности,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,   

 положен државни стручни испит,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
37. Послови интерне контроле корисника буџета из области предшколског 

образовања, 
културе, спорта, социјалне заштите, невладиних организација  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: сложени финансијско материјални  и организациони послови 

 учествује у систему интерне контроле корисника буџета у области друштвених 
делатности,  

 припрема и комплетира документацију за извршење финансијских планова 
индиректних корисника,  

 врши књижење свих пословних промена код буџетских корисника у области 
друштвених делатности,  

 води помоћне финансијске евиденције корисника буџета у области друштвених 
делатности, ликвидира рачуне и обавља плаћање истих,  

 сачињава месечне, тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о утрошку 
буџетских средстава, корисника буџета у области друштвених делатности, као и друге 
статистичке извештаје од значаја за горе наведене кориснике,  
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 контролише и обрађује документацију за исплату средстава из буџета за рад 
невладиних организација (удружења грађана),  

 обрађује захтеве буџетских корисника у области друштвених делатности у делу 
коришћења текуће буџетске резерве и измене финансијских планова,  

 обавља послове који су везани за евиденцију и статистичке извештаје из области 
друштвених делатности,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
38. Послови породиљског одсуства и социјалне заштите  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врста послова: сложени стручни послови:  

 предузима радње и врши послове из области друштвене бриге о деци (родитељски 
додатак, породиљска одсуства), 

 води евиденцију о кретању предмета сагласно закону и Уредби о канцеларијском 
пословању, 

 

 контролише и оверава обрасце за исплату накнада зарада за време породиљског 
одсуства,  

 врши пренос средстава послодавцима на основу оверених образаца,  

 врши књижење за евиденционе листове породиља,  

 саставља и попуњава месечне извештаје за породиљска права,  

 обавља послове из делокруга изворних послова општине из области социјалне 
заштите,  

 израђује извештаје и информације из области здравствене и социјалне заштите за 
потребе ресорних министарстава, покрајинских органа и органа општине,  

 прати социјалне статусе и социјално-заштитне потребе грађана,  

 прати стања у области социјалне заштите и израђује одговарајуће документе о 
примени појединих облика заштите корисника социјалне заштите,   

 планира и прати истраживачке и развојне пројекте у области социјалне заштите из 
надлежности општине,  

 води евиденцију о енергетски заштићеним купцима,  

 пружа стручну и техничку помоћ у унапређењу положаја ромске националне мањине,  

 врши и све друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
39. Послови породиљског одсуства, спровођења

 политике једнаких могућности и родне  
равноправности, невладиних организација и канцеларије за младе 

Звање: саветник 
Број 

службеника: 1 

Врста послова: сложени послови   
 предузима радње и врши послове из области друштвене бриге о деци (родитељски 

додатак, породиљска одсуства),  

 води евиденцију о кретању предмета сагласно закону и Уредби о канцеларијском 
пословању, 

 

 контролише и оверава обрасце за исплату накнада зарада за време породиљског 
одсуства,  

 врши пренос средстава послодавцима на основу оверених образаца,  

 врши књижење за евиденционе листове породиља,  

 саставља и попуњава месечне извештаје за породиљска права,  

 прати прописе из области родне равноправности и спровођења политике једнаких 
могућности и стара се о њиховој примени,  

 анализира прописе, стратегије и друга документа из области родне 
равноправности које усваја Општинско веће или Скупштина општине,  

 прати рад Савета за родну равноправност, пружа стручну помоћ у раду, помаже у 
планирању и организовању њеног рада и активности,   
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 учествује у припреми и изради пројеката, програма, планова и других докумената 
из области родне равноправности,  

 пружа стручну помоћ у раду других тела Скупштине општине или Општинског већа 
из области родне равноправности,  

 прикупља статистичке податке и води друге евиденције за потребе Општинског 
већа и Савета за родну равноправност,  

 прати реализацију одлука Савета  за родну равноправност и извештава о резултатима,   

 утврђује проблеме младих, иницира доношење одлуке о начину рада радних група 
за побољшање положаја младих,  

 координира састанке радних група за побољшање положаја младих,  

 успоставља сарадњу са невладиним организацијама,  

 проналази нове могућности финансирања програма за младе,  

 сарађује и свакодневно комуницира са младима, пружа подршку иницијативама 
младих и организује друштвени живот младих,  

 промовише основне вредности живота младих, организује едукацију младих у 
поштовању људских права,  

 сарађује са сродним институцијама на покрајинском, републичком и регионалном 
нивоу, 
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 Општинске  управе  и руководиоца одељења  

о  пројектним 
активностима за побољшање положаја младих,   

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
40. Послови борачко-инвалидске заштите  
Звање: саветник Број 

службеника: 1  
Врста послова:  сложени правни и управни послови  

 прати и проучава прописе који регулишу област друштвених делатности 
(социјалне заштите, друштвене бриге о деци, породиљског одсуства, ученичког и 
студентског стандарда, борачко-инвалидске заштите, избеглих и прогнаних лица, 
родне равноправности, ромска питања, канцеларије за младе, информација од 
јавног значаја, заштите права пацијената), указује на промене истих и стара се о 
благовременом усклађивању рада Одељења са насталом променом прописа,  

 води управни поступак и доноси решења из области борачко-инвалидске заштите,  

 остварује сарадњу са корисницима из области борачко-инвалидске заштите,  

 израђује извештаје и информације из области друштвених делатности за потребе 
ресорних министарстава, покрајинске органе управе и органе Општине,  

 води првостепени поступак по изјављеним жалбама из делокруга рада Одељења,  

 израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси председник 
општине, Скупштина општине и Општинско веће из области друштвених 
делатности и области које му повери руководилац одељења,  

 израђује нацрте другостепених одлука по жалби изјављеној на решење 
првостепеног органа – одељења за друштвене делатности и радних тела којима се 
одлучује о питањима из надлежности одељења  

 организује и прати израду свих захтева, обавештења, извештаја и упутстава 
везаних у оквиру Одељења,  

 обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа 
потребне информације и савете у вези са правима пацијената, прикупља 
информације, податке и мишљења по приговору, утврђује све битне околности и 
чињенице и сачињава и доставља извештаје у предвиђеним роковима, обавља и 
друге послове у складу са законом и  

 води евиденцију о кретању предмета по ЗУП-у, сагласно Закону и Уредби о 
канцеларијском пословању,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
41. Повереник Комесаријата за избеглице и миграције  
Звање: виши референт Број 

службеника: 1  
Врста послова: мање сложени статистичко евиденциони и стручно 

опреативни послови 

 утврђује статус избеглица и израђује предлог решења о давању својства 
избеглице,  

 израђује предлог решења о престанку статуса избеглице, исправке/измене 
решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и потврде о потврђивању 
својства избеглог/прогнаног лица,  

 даје сагласност о промени боравишта и издаје потврде о боравишту за избеглице 
и интерно расељена лица,  
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 координира послове и задатке везане за утврђивање статуса избеглица, интерно 
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији, збрињавања и пружања 

материјалне и друге помоћи са државним органима, хуманитарним 
организацијама и другим установама и организацијама,  

 обавља неопходне послове који су везани за евиденцију, статистичке извештаје, 
информације и анализе из ове области,   

 припрема захтеве и учествује у изради пројеката за добијање средстава 
намењених интеграцији избеглица, интерно расељених лица и повратника по 
Споразуму о реадмисији и прикупља документацију за правдање одобрених 
средстава.  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено средње образовање друштвеног или природног смера у четворогодишњем 

трајању,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
42. Послови друштвене бриге о деци  
Звање: сарадник Број службеника: 

1  
Врста послова:  сложени правни и управни послови  

 предузима радње и врши послове из области друштвене бриге о деци у оквиру 
изворних општинских и поверених послова покрајинских и републичких органа 
(дечији додатак, родитељски додатак и др.),   

 прати спровођење прописа из области друштвене бриге о деци,  

 контролише и обрађује документацију за исплату накнада породицама које 
остварују право на помоћ за свако рођено дете, за матерински додатак за треће и 
свако наредно рођено дете сагласно општинској управи,  

 води евиденцију о кретању предмета, сагласно Закону и Уредби о канцеларијском 
пословању, 

 

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из области економских или природних наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
43. Послови пријема захтева из области друштвене бриге о деци и  

оператер на централи за  "Систем 48"  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врста послова:  једноставни управни послови  

 врши пријема захтева за остваривање права из области друштвене бриге о деци, 
осим захтева за дечији додатак,  

 издаје уверења о приходима чланова породице подносиоца захтева у поступку 
остваривања права на ученичке и студентске стипендије, и права на смештај у 
ученичке и студентске домове  

 води евиденцију о кретању предмета, сагласно Закону и Уредби о канцеларијском 
пословању, 

 

 врши пријем и обрађује поднеске везане за право попуста на електричну енергију 
грађана,  

 врши послове пријема и скенира поднеске од странака за Службу борачко-
инвалидског својства грађана и Повереника за избеглице,  

 прима позиве – пријаве од грађана за решавање комуналних проблема у општини 
Кула. Пријаве се подносе путем телефонског позива, СМС поруком, приступом 
Интернету на веб сајту општине Кула или лично попуњавањем формулара у 
Услужном центру општине,  

 преусмерава примљене пријаве – захтеве јавним предузећима у општини Кула, 
односно комуналним инспекторима који су надлежни за решавање комуналних 
проблема по пријави,  

 прати решавање захтева – пријава од стране комуналних предузећа и комуналних 
инспектора и обавештава подносиоца пријаве о статусу решавања проблема,  

 извештаје о реализацији захтева доставља руководиоцу одељења и председнику 
општине,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  
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 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци  

                      OДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 

 
У оквиру  Одељења за финансије и привреду утврђују се следећa радна места: 
 
44. Руководилац Одељења  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији финансијск -материјални и организациони 

послови 

 руководи, организује, обједињује и усмерава рад Одељења,  

 стара се о законитости и ефикасности рада Одељења,  

 проучава и врши праћење системских и других прописа,  

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета и питања у оквиру Одељења,  

 одговоран је за израду нацрта одлука и других општих аката из делокруга 
Одељења  

 врши електронско плаћање захтева директних, индиректних и осталих корисника 
буџета и  

 обавља, односно организује и друге послове које му повери начелник Општинске  
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
               ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР 

 
45. Шеф Одсека за трезор  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији и сложени финансијско- материјални 

и аналитичко-информатички послови 

 организује, координира, контролише законитост и правилност рада Одсека,  

 прати прописе и даје упутства за рад на пословима из делокруга Одсека,  

 управља дугом односно, управља новим споразумима и преговорима о зајмовима, 
приливом по основу позајмљивања и води евиденције о дуговањима,  

 врши контролу расхода и одобрава плаћања на терет буџетских средстава,  

 израђује  консолидовани завршни рачун трезора,  

 прати и доставља извештаје о примањима и издацима трезора,  

 обавља примање захтева за плаћање од стране директних буџетских корисника, 
евидентира примљене захтеве, врши плаћање и трансфер сред. са жиро рачуна 
трезора,  

 обавља примену рачуноводствене методологије, укључујући одржавање система 
класификација, прописивање правила буџетског рачуноводства и захтева у 
погледу интерног и екстерног извештавања,  

 врши послове праћења и анализирања финансијско економског стања директних, 
индиректних и осталих корисника буџета,  

 прати план и програм пословања јавних предузећа,  

 врши контролу преузетих обавеза ради утврђивања усклађености са донетим 
буџетом,  

 врши израду и контролу месечних, кварталних и годишњих планова издатака за 
кориснике буџета и јавних предузећа Министарству финансија,   

 предлаже потрошњу и води евиденцију средстава текуће буџетске резерве,  

 врши издвајање у сталну буџетску резерву и предлог коришћења истих средстава,  

 врши контролу извршења буџета и капиталих пројеката,  

 врши праћење и правдање трансферних средстава (републичка и покрајинска 
средства)  

 обавља и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 
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Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

46. Књиговођа главне књиге трезора  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врста послова: једноставни и мање сложени финансијско материјални 

послови 

 прати прилив средстава на консолидовани рачун трезора,  

 прати извршавање расхода по економској класификацији и по одлуци о буџету,  

 врши књижење свих пословних промена у главној књизи трезора за директне, 
индиректне и остале кориснике буџета,  

 врши месечно усаглашавање прихода и примања и расхода и издатака са Управом 
за трезор, 

 

 обавља рачуноводствене послове за обраду плаћања,  

 сачињава месечне, тромесечне, полугодишње, деветомесечне и годишње 
извештаје о утрошку буџетских средстава,  

 води евиденцију утрошка текуће буџетске резерве (ТБР)  

 води евиденцију трансферних средстава (републичка и покрајинска средства)  

 обавља финансијско извештавање о приливу средстава и расхода и издатака за 
потребе руководица одељења, Општинског већа, Управе за трезор и сва остала 
статистичка извештавања,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
47. Ликвидатор трезора  
Звање: виши референт Број службеника: 

1 

Врста послова:  једноставни и мање сложени финансијско материјални 
послови 

 прима захтеве за плаћање од стране буџетских корисника,  

 води евиденцију приспелих захтева и обавеза за плаћање директних, индиректних 
и осталих корисника буџета,  

 врши послове ликвидатуре захтева директних, индиректних и осталих корисника 
буџета,  

 врши редовно и електронско плаћање захтева директних, индиректних и осталих 
корисника буџета  

 припремање захтева за плаћање трезору, по требовањима за плаћање Агенције за 
развој, Фонда за заштиту животне средине и Туристичке организације општине 
Кула и средстава за саобраћај  

 врши књижење плаћених рачуна за Агенцију за развој,  

 врши књижење плаћених рачуна за Фонд за заштиту животне средине,  

 врши књижење плаћени рачуна за Туристичку организацију општине Кула   

 врши књижење месног самодоприноса код свих месних заједница,  

 ради месечно извештавање о расположивим средствима горе наведених месних 
заједница,  

 води  евиденцију  откупа  станова,  контира  и  књижи,  врши  периодичне  
ревалоризације, 

 
израду и слање обавештења странкама које учествују у 

откупу, издаје уверења и потврде 
о стању и извршеном откупу станова, 

 свакодневно прави решења за пренос средстава из буџета општине Кула  

 води Регистар измирења новчаних обавеза (РИНО),  

 врши књижење сопствених средстава месних заједница,  

 врши рефундацију трошкова корисника буџетских средстава и  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  
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 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци  

 

 
 
 

                  ОДСЕК ЗА БУЏЕТ 

 
48. Шеф Одсека за буџет  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији и сложени финансијско материјални и 

аналитичко информатички послови 

 организује, координира, контролише законитост и правилност рада Одсека,  

 прати прописе и даје упутства за рад на пословима из делокруга Одсека,  

 разрађује смернице за припрему буџета,  

 координира поступак припреме буџета,  

 врши анализу захтева за финансирање корисника буџетских средстава,  

 предлаже износе трансфера који се уносе у нацрт буџета,  

 припрему планова капиталних пројеката,  

 планира и  прати извршење локалних прихода,  

 припрема нацрт Одлуке о привременом финансирању,Одлуке о буџету и ребалансу 
буџета,  

 врши корекције плана и прослеђује исти трезору ради извршења буџета и 
управљања готовинским средствима,  

 одобрава преузете обавезе трезору због извршења буџета,  

 прати примања и издатке буџета,  

 обавља и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 године радног искуства у струци. 

 
49. Послови за буџет  
Звање: саветник Број службеника: 

1 

Врста послова: сложени финансијско материјални и аналитичко 
информатички послови  
 учествује у организацији, координирању, контроли законитости и правилности 

рада Одсека,  

 учествује у разради  смерница за припрему буџета,  

 учествује у координацији поступка припреме буџета,  

 врши анализу захтева за финансирање корисника буџетских средстава,  

 учествује у планирању, прати извршење локалних прихода,  

 учествује у припреми нацрта Одлуке о привременом финансирању,Одлуке о буџету 
и ребалансу буџета,  

 учествује у корекцији плана и прослеђује исти трезору ради извршења буџета и 
управљања готовинским средствима,  

 учествује у праћењу примања и издатака буџета,  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 
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50. Послови набавке канцеларијског и другог потрошног материјала  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени стручно аналитички и административни послови  

 прима писмене захтеве за набавку канцеларијског материјала, средстава за 
чишћење, горива и другог потрошног материјала од стране руководиоца одељења 
и функционера,  

 учествује у наручивању траженог потрошног материјала и организацији његове 
доставе,  

 прима достављени потрошни материјал и контролише документацију о приспелом 
потрошном материјалу,  

 решава рекламације,  

 води евиденцију о порученом и приспелом потрошном материјалу по врстама 
материјала, организационим јединицама и добављачима,  

 саставља дневне, недељне, месечне, тромесечне, полугодишње и годишње 
извештаје о набављеном потрошном материјалу,  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења. 

Посебни услови за обављање послова:  
 Стечено високо образовање из научне области биотехничких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО 

 
51. Шеф Одсека за рачуноводство  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1 

Врста послова: најсложенији финансијско материјални  и организациони 
послови 

 организује и координира рад на пословима рачуноводства и књиговодства,   

 издаје  упутства  и  стара  се  о  извршењу  рачуноводствених  и  књиговодствених  
послова 

 предвиђених прописима и програмом рада,  контролише законитост, правилност 
рада, благовременост и ажурност извршавања 

послова,  
 учествује у припреми и изради финансијских планова за директне кориснике 

буџетских средстава,  

 припрема и комплетира документацију за извршење финансијских планова 
директних корисника буџетских средстава,  

 вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора,  

 књижи настале књиговодствене промене код директних корисника буџетских 
средстава у помоћним књигама прихода, расхода, обавеза и потраживања,  

 прописивање и одржавање рачуноводствене методологије која обухвата: 
одржавање система класификације, прописивање интерних рачуноводствених 
правила и обезбеђивање методологије за интерно и екстерно извештавање,  

 прати извршење расхода по планираним апропријацијама код директних корисника 
буџетских средстава,  

 састављање консолидованих периодичних  и годишњих извештаја,   

 саставља статистичке извештаје и доставља надлежним службама органима и 
организацијама,  

 одговора за оверу захтева за плаћање трезора и  

 обавља и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  
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 5 године радног искуства у струци. 

 
52. Послови рачуноводствене евиденције директних буџетских корисника  
Звање: сарадник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени финансијско материјални  и организациони послови 

 води евиденцију имовине, основних средстава и ситног инвентара,  

 обрачунава амортизацију основних  средстава и ревалоризацију,  

 евидентира све књиговодствене промене над средствима и изворима средстава 
директних корисника,  

 врши послове ликвидатуре директних корисника и припрему захтева за плаћање 
трезору,  

 врши евиденцију и обрачун пореза на додату вредност и води интерни обрачун 
пореза на додату вредност,  

 врши сравњење са добављачима директних буџетских корисника,  

 учествује у организацији и координирању рада на пословима рачуноводства и 
књиговодства, 

 

 учествује у издавању упутства и стара се о извршењу рачуноводствених и 
књиговодствених послова предвиђених прописима и програмом рада, 

 учествује у контроли законитости, правилности рада, благовремености и 
ажурности извршавања послова,  

 учествује у припреми и изради финансијских планова за директне кориснике,  

 учествује у припреми и комплетирању документације за извршење финансијских 
планова директних корисника,  

 учествује у вођењу пословних књига и усклађивању са главном књигом трезора,  

 књижи настале књиговодствене промене код директних корисника буџетских 
средстава у помоћним књигама прихода, расхода, обавеза и потраживања,  

 учествује у праћењу извршења расхода по планираним апропријацијама код 
директних корисника,  

 учествује у састављању консолидованих периодичних  и годишњих извештаја,  

 учествује у састављању статистичких извештаја и достављању надлежним 
службама органима и организацијама,  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из области економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
53. Обрачун зарада  
Звање: сарадник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени финансијско-материјални послови  

 врши обрачун зарада радницима и функционерима директних корисника буџетских 
средстава, 

 

 врши обуставу по разним основама,  

 израђује платне спискове и издаје потврде о висини зарада,  

 врши обрачун боловања, породиљског одсуства, уговора о привременим и 
повременим пословима, 

 

 израђује статистичке и друге извештаје у вези зарада и друге послове који 
произилазе из послова обрачуна зарада за директне кориснике буџетских 
средстава, 

 учествује у обрачунавању отпремнине и других накнада,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из области економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
54. Послови рачуноводствене евиденције буџетских корисника  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: једноставни и мање сложени финансијско 

материјални послови Врста послова: 
 Обавља рачуноводствене послове директних и индиректних буџетских корисника,  
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 евидентира све књиговодствене промене над средствима и изворима средстава 
директних корисника,  

 врши послове ликвидатуре директних корисника и припрему захтева за плаћање 
трезору,  

 врши евиденцију и обрачун пореза на додату вредност и води интерни обрачун 
пореза на додату вредност, 

 врши сравњење са добављачима директних буџетских корисника,  

 учествује у састављању консолидованих периодичних и годишњих извештаја 
буџетских корисника, 

 

 учествује у издавању упутства и стара се о извршењу рачуноводствених и 
књиговодствених послова предвиђених прописима и програмом рада,  

 учествује у контроли законитости, правилности рада, благовремености и 
ажурности извршавања послова, 

 учествује у припреми и изради финансијских планова за кориснике буџетских 
средстава,  

 учествује у припреми и комплетирању документације за извршење финансијских 
планова буџетских корисника,  

 учествује у вођењу пословних књига и усклађивању са главном књигом трезора, 

 књижи настале књиговодствене промене код директних корисника буџетских 
средстава у помоћним књигама расхода, обавеза и потраживања,  

 учествује у праћењу извршења расхода по планираним апропријацијама код 
директних корисника, 

 

 учествује у састављању статистичких извештаја и достављању надлежним 
службама органима и организацијама, 

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  
Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3  годинe радног искуства у струци 

 
55. Благајник  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врста послова:  једноставни и мање сложени финансијско материјални 

послови  
 врши обрачун и исплату накнада одборницима и члановима радних тела у СО за 

учешће у раду СО, радних тела и обављању других функција у својству одборника 
СО,  

 врши подизање готовине и исплату у готовом дневница, путних трошкова, 
аконтација за службена путовања, дневница и путних трошкова одборника, 
чланова савета и комисија, функционера и запослених у управи,  

 врши обрачун и исплату по уговорима о делу, ауторском праву, стручном 
оспособљавању и усавршавању и обрачун и исплату за комисије,   

 врши обрачун и исплату стипендија, отпремнина, јубиларних награда, солидарних 
помоћи, помоћи у случају смрти, разношења поште и других накнада,  

 врши издавање потврда о висини примања за одборнике,  

 врши  ликвидатуру и све благајничке послове за буџетске кориснике,  

 ажурно и уредно вођење дневника благајне,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови  за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит, 5  година радног искуства у струци. 

 
56. Ликвидатор индиректних и осталих буџетских корисника  
Звање: виши референт Број службеника: 

2  
Врста послова:  једноставни и мање сложени финансијско материјални 

послови 

 врши књижење свих пословних промена код индиректних и осталих буџетских 
корисника,  

 води помоћне евиденције и усклађивање истих са главном књигом трезора,  
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 припремање захтева за плаћање трезору, по требовањима за плаћање, за јавна 
предузећа, месне заједнице, месни самодопринос и буџетска средства, Агенцију 
за развој, буџетски фонд за заштиту животне средине,  

 врши књижење плаћених рачуна за месне заједнице и Агенцију за развој,  

 евидентира плате и поверене послове за месне заједнице и Агенцију за развој,  

 учествује у сачињавању статистичких извештаја који се односе на индиректне и 
остале буџетске кориснике,  

 припрема захтеве за плаћање трезору по требовањима за плаћање, за сопствене 
приходе месних заједница и  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

57. Нормативно-правни послови  
Звање: саветник Број 

службеника: 2  
Врсте послова: обавља сложене нормативно - правне, стручно-оперативне 

послове из области рада одељења 

 прати и проучава прописе , координира и организује послове из стамбене 
области,  

 води евиденцију о неоткупљеним становима из друштвене својине који су од 
стране општине Кула били поверени на управљање и одржавање ЈП“Завода за 
изградњу“ Кула,  

 кординира и учествује у раду Комисије и служби ради утврђивања квалитета 
зграде и стана у складу са Упутством о начину утрђивања закупнине ( 
''Сл.гласник РС'', бр.27/97, 43/01 и 28/02)  

 закључује уговоре о закупима станова на неодређено време, ажурира базу 
података и комплетира сву документацију на те околности ( уговоре и решења о 
додели стана на коришћење),  

 послове везане за наплату закупнине за коришћење станова у друштвеној 
својини,  

 води евиденцију и прима пријаве о потреби текућег и инвестиционог одржавања 
неоткупљених станова који су у друштвеној својини,  

 води евиденцију и сачињава уговоре о привременом заузимању јавне површине,  

 сачињава уговоре ради регулисања плаћања накнаде за привремено коришћење 
локације јавне површине за већ постављене мање монтажне објекте,  

 израђује предлоге појединачних аката из комунално-стамбене области које му 
повери руководилац Одељења или начелник Општинске управе,  

 на основу извештаја о стању потраживања припремају обавештења, опомене, 
опомене пред тужбу и припремају документацију за тужбу за све уговоре које 
воде,  

 прате застарелост потраживања за уговорене обавезе које воде а на основу 
података Одељења за финансије и привреду и у случају застарелости 
потраживања припремају предлог за отпис застарелих потраживања уз 
образложење,  

 подносе месечне извештају свом руководиоцу одељења и начелнику,  

 врши и друге послове које му буду поверени из комунално – стамбене области.  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења 
 
Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 

 ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

58. Шеф Одсека за 
јавне набавке  

Звање: самостални 
саветник 

Број 
службеника: 1 

Врста послова: најсложенији и сложени економски, правни и 
организациони послови у поступцима јавних набавки:  
 руководи радом Одсека, организује и прати континуирано, благовремено и 

ефикасно извршавање послова из надлежности Одсека у складу са прописима,  
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 извршава најсложеније нормативно-правне, економске и организационе послове,  

 одговоран је за благовремено, законито и правилно обављање послова из 
делокруга Одсека, 

 

 по налогу функционера, односно овлашћеног лица, припрема предлоге аката о 
покретању поступака јавних набавки за потребе наручиоца,  

 спроводи поступке јавних набавки у складу са законом,  

 организује и прати израду извештаја који се достављају Управи за јавне набавке 
и другим државним органима у складу са законом,  

 учествује у припреми годишњег плана јавних набавки у организационом делу,  

 врши и друге послове које му повери руководилац Одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 стечен сертификат службеника за јавне набавке,  

 5 године радног искуства у струци. 

 
59. Послови јавних набавки  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени управно надзорни послови, чије вршење захтева 

самосталност и одговорност у раду и познавање спровођења поступка јавних 
набавки 

 учествује у спровођењу поступака јавних набавки  

 прати спровођење /реализацију/ јавних набавки,  

 врши објављивање аката на Порталу јавних набавки, интернет страници општине 
Кула и 

 
интернет страници `Сл. гласника РС` у складу са прописима и по налогу 

руководиоца или шефа одсека, 
 врши економско испитивање тржишта као претходне фазе поступака јавних 

набавки  

 припрема у техничком делу предмете и списе за архивирање,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
60. Административни послови из области јавних набавки  
Звање: виши референт Број службеника: 

1 

 
Врста послова: обавља мање сложене, стручно-оперативне, 

административне послове. 
 врши припрему конкурсне документације и огласа о јавним набавкама  

 прати спровођење /реализацију/ јавних набавки,  

 врши објављивање аката на Порталу јавних набавки, интернет страници општине 
Кула и интернет страници `Сл. гласника РС` у складу са прописима и по налогу 
руководиоца или шефа одсека, 

 

 припрема у техничком делу предмете и списе за архивирање,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  
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 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ  

ИЗВОРНИХ  ПРИХОДА ОПШТИНЕ КУЛА 

 
61. Руководилац Одељења за утврђивање и наплату

 изворних 

прихода општине Кула  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији и сложени финансијско-материјални и 

организациони послови  
 руководи радом Одељења, организује и прати континуирано, благовремено и 

ефикасно извршавање послова из делокруга одсека у складу са прописима,  

 одговоран је за благовремено, законито и правилно обављање послова из 
делокруга одељења, 

 

 доноси решења о утврђивању локалних изворних прихода општине,  

 организује и прати доставу решења о утврђивању изворних прихода општине и 
књижења задужења и уплата у пореском књиговодству за изворне приходе 
општине,  

 организује и прави извештаје у вези утврђивања и контроле изворних јавних 
прихода општине, 

 организује и прати благовремено и законито извршавање послова у вези распореда 
наплаћених локалних јавних прихода,  

 разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање 
средстава, 

 

 пружа стручну помоћ пореским обвезницима,  

 обавља и друге послове које му повери  начелник Општинске управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 године радног искуства у струци. 

 
62. Послови пореске евиденције и утврђивања локалних јавних прихода  
Звање: саветник Број службеника: 

1 

Врста послова: сложени финансијско материјални послови  
 врши проверу исправности и унос података из пореских пријава у информациони 

систем за изворне локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, 

 води евиденцију обвезника изворних јавних прихода општине,  

 даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе,  

 ажурира и припрема базу података за штампу решења о утврђивању обавеза,  

 припрема решења о утврђивању обавеза за достављање и води евиденцију о току 
достављања, 

 

 пружа стручну помоћ пореским обвезницима,  

 врши теренску контролу по захтеву пореског обвезника,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
63. Послови пријема пореских поднесака и информисања грађана  
Звање: сарадник Број службеника: 

2 
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Врста послова: сложени аналитички послови чије вршење захтева 

самосталност и одговорност у раду  
 врши пријем пореских пријава и других поднесака пореских обвезника и проверава 

њихову формалну исправност и потпуност,   

 прима захтеве и издаје уверења о подацима из пореског књиговодства,  

 врши отварање класификационог броја предмета и води попис аката,  

 пружа обавештења пореском обвезнику о стању евидентираних обавеза по основу 
јавних прихода,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења. 
 

Посебни услови за обављање послова:  
 стечено високо образовање из области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
64. Инспектор канцеларијске контроле  
Звање: саветник Број службеника: 

1Врста послова: сложени стручно аналитички послови чије вршење захтева 
самосталност и одговорност у раду 

 контролише подношење пореских пријава, односно и проверу тачности, потпуности 
и усклађености са прописом, података исказаних у пореској пријави, 
рачуноводственим извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника, 
упоређивањем са подацима из пореског књиговодства и других евиденција које 
води, односно којима располаже Одсек за утврђивање и наплату изворних прихода 
општине Кула,  

 подноси пријаву за покретање пореског прекршајног поступка за извршене пореске 
прекршаје, 

 

 даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе,  

 води поступак по захтевима – за отпис пореског потраживање по основу 
застарелости и обавља и друге послове које му повери шеф одсека или 
руководилац одељења  

Посебни услови за обављање посла:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
65. Пореско-правни послови  
Звање: млађи саветник Број службеника: 

1 

Врста послова: најсложени финансијско материјални  и пореско  правни 
послови  
 води првостепени поступак по изјављеним жалбама на решења изворних локалних 

јавних прихода општине, 

 решава о приговорима на опомене о дугу пореских обвезника,  

 припрема потраживања по основу јавних прихода у поступку стечаја,   

 пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за 
испуњење пореске обавезе,  

 припрема акте надлежном органу локалне самоуправе за утврђивање локалних 
изворних прихода и 

 

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 1 година радног искуства у струци. 
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66. Послови наплате изворних прихода  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени финансијско материјални послови 

 прати стање дуга на рачунима пореских обвезника,  

 врши израду опомена о стању дуга пореских обвезника,  

 издаје решења о принудној наплати и предузима мере ради обезбеђења наплате 
пореског дуга и прати њихово извршавање, 

 пружа информације пореским обвезницима о стању дуга у поступку принудне 
наплате,  

 припрема извештаје и информације у вези редовне и принудне наплате пореза,  

 прати књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,  

 води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода,  

 учествује у обављању текућих послова у поступку утврђивања изворних локалних 
јавних прихода и 

 

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

67. Послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања  
Звање: виши референт Број службеника: 

1  
Врста послова: обавља мање сложене и  административне послове.  

 врши проверу исправности и унос података из пореских пријава у информациони 
систем за изворне локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза, 

 даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе,  

 води евиденцију о току достављања пореских решења,  

 води евиденцију обвезника изворних јавних прихода општине,  

 разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и 
прекњижавање средстава,  

 обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења 
 

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено средње образовање економског смера у четворогодишњем трајању,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
68.  Послови  пријема  пореских  поднесака,  информисања  грађана  и  

уношење  пореских 

пријава  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: врши мање сложене и административне послове  

 врши пријем пореских пријава и других поднесака пореских обвезника и проверава 
њихову формалну исправност и потпуност,   

 прима захтеве и издаје уверења о подацима из пореског књиговодства,   

 врши отварање класификационог броја предмета и води попис аката,  

 пружа обавештења пореском обвезнику о стању евидентираних обавеза по основу 
јавних прихода,  

 врши проверу исправности и унос података из пореских пријава у информациони 
систем за изворне локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  ИИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
У оквиру одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне 

послове утврђују се следећа радна места: 
 
69. Руководилац Одељења  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1 

Врста послова:  најсложенији правни и организационо стручни послови 

 руководи, организује, обједињује и усклађује рад Одељења,  

 стара се о законитости и ефикасности рада Одељења,  

 врши праћење и обраду системских и других прописа,  

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета,  

 одговара за израду нацрта, одлука и других општих аката из свог одељења,   

 врши и организује и друге послове које му повери начелник Општинске управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука, из 
области грађевинског инжињерства, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
70. Шеф Одсека за комунално-стамбене и имовинско-правне послове  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији нормативно правни, управни и евиденциони 

послови из комунално-стамбене области чије вршење захтева самосталност и 

одговорност у раду 

 прати и проучава прописе, координира и организује послове из делокруга одсека,  

 израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси председник 
општине, Скупштина општине и Општинско веће из комунално стамбене области и 
области које му повери руководилац одељења,  

 води евиденцију непокретне имовине која је јавна својина општине Кула (зграде, 
земљиште, станови, пословне просторије),  

 води управни поступак по захтевима за исељења, као и извршење принудног 
исељења,  

 врши послове откупа и закупа станова и закупа пословних просторија,   

 израђује нацрте другостепених решења по жалби изјављеној на решење 
првостепеног органа – одељења за инспекцијске послове,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 године радног искуства у струци. 

 
 
71. Имовинско-правни послови  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

2  
Врста послова: најсложенији нормативно правни и управни послови чије 

вршење захтева самосталност и одговорност у раду, шире познавање и 
проучавање проблематике из више повезаних области  
 израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина 

општине и Општинско веће из имовинско правне области и области које му повери 
начелник одељења,  

 прати и проучава законе и друге прописе,  
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 решава у управним стварима које се односе на експропријацију и изузимање 
грађевинског земљишта као и деекспропријацију и поништавање правоснажних 
решења о изузимању грађевинског земљишта,  

 води евиденцију непокретне имовине која је јавна својина општине Кула (зграде, 
земљиште, станови, пословне просторије), 

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО  

И ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ 

 
72. Шеф Одсека за урбанизам, грађевинарство и обједињену процедуру  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији нормативно-правни и управни послови чије 

вршење захтева самосталност и одговорност у раду, шире познавање и 
проучавање проблематике из више повезаних области и стручну обраду 
најсложенијих питања из области урбанизма, просторног планирања, 
грађевинарства и заштите животне средине 

 координира и организује послове из делокруга Одсека, 

 израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
општине и Општинско веће из делокруга Одсека и области које му повери 
начелник одељења, 

 прати спровођење прописа из области урбанизма, просторног планирања и 
грађевинарства,  

 решава у управним стварима по захтевима из области урбанизма, просторног 
планирања и грађевинарства,  

 израђује предлоге решења  из области урбанизма и просторног планирања,  

 израђује нацрте другостепених решења по жалби изјављеној на решење 
првостепеног органа – Одељења за инспекцијске послове,  

 сарађује са регистратором ради објављивања законом прописаних докумената на 
интернету, 

 

 учествује у поступку обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 
остваривању права на изградњу и коришћење објеката,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 године радног искуства у струци. 

 
73. Послови из области урбанизма и грађевинарства  
Звање: саветник Број 

службеника: 1  
Врста послова: најсложенији нормативно правни, управни и евиденциони 

послови које захтевају самосталност и одговорност у раду, и познавање 
проблематике из области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства 

 израђује предлоге  решења из области урбанизма и грађевинарства,  

 издаје уверења по ЗУП-у,  

 сарађује са регистратором ради објављивања законом прописаних докумената на 
интернету, 

 

 учествује у поступку обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 
остваривању права на изградњи и коришћењу објеката, 
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 учествује по потреби у припреми и изради општих аката,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжињерства на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
74. Послови информисања и обраде  захтева и поднесака 

Звање: саветник Број службеника: 1 

Врсте послова:  најсложенији 
нормативно правни, 

управни и евиденциони који 
захтевају  

самосталност и одговорност у раду и познавање проблематике из 
делокруга одељења 

 врши пријем, контролу и расподелу поднетих захтева одељења,  

 израђује предлоге решења из области урбанизма и грађевинарства,  

 издаје уверења по ЗУП-у,  

 сарађује са регистратором ради објављивања законом прописаних докумената на 
интернету, 

 

 учествује у поступку обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 
остваривању права на изградњи и коришћењу објеката, 

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области пољопривредних наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
75. Послови из области урбанизма - регистратор  
Звање: саветник Број 

службеника: 2  
Врста послова: најсложенији нормативно-правни и управни послови који 

захтевају самосталност и одговорност у раду и познавање проблематике из 
области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства 

 издаје локацијске услове,  

 прибавља посебне услове, исправе и друга документа која издају имаоци јавних 
овлашћења, привредна друштва, друга правна лица или предузетници,  

 прати спровођење прописа из области урбанизма и просторног планирања,  

 израђује нацрте другостепених решења по жалби изјављеној на решење 
првостепеног органа везане за послове урбанизма,  

 издаје уверења по ЗУП-у,  

 учествује по потреби у припреми и изради општих аката,  

 објављује законом прописане документе на интернету,  

 подноси прекршајне пријеве против имаоца јавних овлашћења,  

 спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање акта у остваривању 
права на изградњи и коришћењу објеката,  

 врши друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења. 
 

Посебни услови за обављање послова:  
 Стечено високо образовање из научне области архитектуре на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВE 
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У оквиру Одељења за инспекцијске послове утврђују се следећа радна 
места: 
 
76. Руководилац Одељења за 

инспекцијске послове - грађевински инспектор 

Звање: самостални саветник 
Број 

службеника: 1 

Врста послова: најсложеније нормативно-правне и организационе послове 
чије вршење захтева шире познавање и проучавање проблематике из области 
грађевинарства, путне привреде, саобраћаја, заштите животне средине и 
комуналне области 

 руководи, организује, обједињава и усмерава рад у одељењу,  

 стара се о законитости и ефикасности рада одељења,  

 прати спровођење прописа из области грађевинарства, путне привреде, 
саобраћаја, заштите животне средине и комуналне области у делу инспекцијског 
надзора, 

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета из делокруга одељења,  

 одговоран је за израду аката из делокруга одељења,  

 ради на припреми и изради извештаја, анализа и информација везаних за 
послове из делокруга инспекције и заштиту животне средине,  

 врши инспекцијски надзор над спровођењем закона из области грађевинарства, 
као и подзаконских аката из ових области,  

 даје мишљење и објашњења у погледу примене закона и других прописа у 
области у којој врше инспекцијски надзор, иницира, учествује и сарађује у 
изради одлука и других општих аката из области урбанизма и грађевинарства,  

 доноси решења о забрани коришћења, односно употребе објекта којем је услед 
дотрајалости или већег оштећења угрожена његова стабилност и представља 
непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и за 
безбедност саобраћаја,  

 врши односно организује и  друге послове које му повери начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области праваних наука, грађевинског 
инжињерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ 

САОБРАЋАЈ,  
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 
77. Инспектор за путеве и друмски саобраћај   
Звање: 

саветник Број службеника: 1 

Врста 
послова: 

сложени управно надзорни послови, чије вршење захтева 
самосталност у  

раду из области саобраћаја и путева  
 врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона о јавним путевима, Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском 
саобраћају и осталих правилника, уредби и других прописа донесених на основу 
ових закона,  

 даје мишљења и објашњења у погледу примене закона и других прописа,  

 иницира, учествује и сарађује у изради одлука и других општих аката из области 
друмског саобраћаја и путева,  

 врши и друге послове које му повери  шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области саобраћаја на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  
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 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
78. Инспектор за заштиту животне средине  
Звање: саветник Број 

службеника: 1  
Врста послова: сложени управно надзорни послови чије вршење захтева 

самосталност и одговорност у раду из области заштите животне средине  
 врши инспекцијски надзор у спровођењу закона из области заштите животне 

средине, као и подзаконских аката,  

 даје мишљења и упутства у погледу примене закона и других прописа у области 
у којој врши инспекцијски надзор,  

 иницира, учествује и сарађује у изради општих аката из области заштите 
животне средине које доноси општина,  

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области хемијских, биолошких или 
биотехничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
79. Шеф Одсека за инспекцијско-комуналне послове - комунални 

инспектор Звање: самостални саветник Број службеника: 1 

Врста послова:  најсложенији правни и организациони послови  
 прати, проучава и спроводи прописе из области саобраћаја, путне привреде, 

грађевинарства и заштите животне средине у делу инспекцијског надзора,  

 израђује предлоге решења из области инспекцијског надзора у сарадњи са 
надлежном инспекцијом,  

 координира и организује послове у одсеку,   

 учествује у изради предлога решења на основу Одлуке о условима и мерама за 
рушење објеката који представљају непосредну опасност, 

 учествује у изради решења о забрани коришћења, односно употребе објекта којем 
је услед дотрајалости или већег оштећења угрожена његова стабилност и 
представља непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и 
за безбедност саобраћаја,  

 учествује у изради предлога решења које доноси Општинско веће из делокруга 
одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове – одсек за урбанизам и 
грађевинарство,  

 учествује у изради решења за потребе одсека,  

 прати, проучава и спроводи прописе из комуналне области у делу инспекцијског 
надзора,  

 координира и организује послове у одсеку,   

 израђује предлоге решења које доноси Општинско веће из делокруга одељења за 
урбанизам, комунално-стамбене послове – одсек за урбанизам и грађевинарство,  

 врши инспекцијски надзор над спровођењем закона и подзаконских аката из 
комуналне области,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету,  

 положен државни стручни испит, 

5 година радног искуства у струци. 
 
80. Комунални инспектор  
Звање: сарадник Број службеника: 

2  
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Врста послова: сложени управно надзорни послови, чије вршење захтева 
самосталност и одговорност у раду и познавање проблематике из комуналне 
области  
 врши инспекцијски надзор над спровођењем Закона и подзаконских аката из 

комуналне области,  

 даје мишљења и објашњења у погледу примене прописа, над чијим спровођењем 
врши надзор, 

 

 иницира, учествује и сарађује у изради одлука и других општих аката из 
комуналне области, 

 

 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења. 

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено високо образовање из области економских наука на основним академским 

студијама  

у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КУЛА 

 
У оквиру Службе Скупштине општине и Општинског већа утврђују се 

следећа радна  
места:  
81. Руководилац Службе  
Звање: самостални саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији нормативно-правни и организациони послови за 

потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа 

 непосредно руководи, организује и усмерава рад  у Служби,  

 стара се о законитости и ефикасности рада у Служби,   

 обавља најсложеније и правне послове из делокруга рада Службе,  

 обавља послове везане за припрему прописа и других аката из делокруга Службе 
односно Скупштине општине и Општинског већа,  

 учествује у изради односно израђује извештаје и друге материјале о раду 
Скупштине општине, Општинског већа и Општинске управе за потребе Скупштине 
општине,  

 организује рад  у извршавању послова из делокруга Службе,  

 пружа стручну помоћ односно даје стручна мишљења радницима Службе у 
извршавању њихових задатака и послова,  

 врши надзор и контролу у извршавању послова и Службе и радника, 
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 стара се о правилном распореду послова запослених,  

 израђује нацрте аката у вези избора, именовања и постављења чланова органа 
општине и прописа из области локалне самоуправе чије припремање не спада у 
делокруг других организационих јединица Општинске управе,  

 припрема прописе и материјале који се односе на положај општине, организацију 
и рад Скупштине општине и Општинског већа,  

 припрема одговор Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа 
општине,  

 припрема пречишћени текст прописа општине,  

 обавља нормативно-правне и стручне послове за председника и заменика 
председника општине и Скупштине, односно радних тела именованих од стране 
Скупштине општине и Општинског већа,  

 врши, односно организује и друге послове које му повери начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
82. Преводилац за русински језик и послове Скупштине  
Звање: сарадник Број службеника: 

1  
Врста послова: сложени статистичко евиденциони, канцеларијско 

документациони и стручно оперативни послови  
 обавља организационе, стручно-оперативне и документационе послове сазивања, 

вођења и обраде седница радних тела Скупштине према распореду,  

 врши припрему, организује и води у техничко-стручном делу послове седница 
Скупштине и радних тела Скупштине према распореду,  

 води евиденцију о одржаним седницама Скупштине и радних тела, чувања 
записника, тонских записа и изворних аката о раду Скупштине и радних тела 
Скупштине,  

 припрема предлоге анализа и извештаја о раду радних тела Скупштине за које је 
задужен,  

 преводи у писаној форми материјале са српског на русински језик и обратно за 
потребе Скупштине општине, Општинског већа, Општинске управе, Општинског 
правобранилаштва и других органа и служби у оквиру Општинске управе,  

 врши стручну корекцију текстова на русинском језику за за органе и службе 
општине,  

 по потреби врши симултано превођење за потребе рада Скупштине општине и на 
усменим расправама у поступку пред органима управе, када се поступак води на 
русинском језику, куцање и преписивање са српског на русински језик и обратно,  

 врши и друге послове по налогу руководиоца службе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из области педагошке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 знање русинског језика, 
 
3 година радног искуства у струци. 

 
83.  Послови  страних  инвестиција  и  послови  

координатора  за 

међународне  и  
домаће 

пројекте  

Звање: саветник 
Број службеника: 

1 

Врста послова: сложени управно надзорни послови, чије вршење захтева 
самосталност и  

одговорност у раду и познавање енглеског језика.... 
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 Организује и учествује у изради, имплементацији и евалуацији пројектних задатака,  

 Сарађује са општинским стручним службама у поступку припреме пројеката,  

 Организује комуникацију са представницима иностраних фондова (фондови ЕУ – 
IPA, CBC, Exchange, IPARD и сл), и иностраних институција (Централна Банка за 
Обнову и развој - EBRD, Европска инвестициона банка – EIB, Банке за развој 
Савета Европе и сл.) и иностраних амбасада, 

 Координира пословима везаним за преговоре са страним  и домаћим инвеститорима,  

 Учествује у изради развојних стратегија општине Кула и локалних акционих планова,  

 Врши стручно-аналитичке послове везане за послове наведене у претходним 
алинејама,  

 Врши и друге послове по налогу руководиоца службе, 

Посебни услови за обављање послова:  
 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
84. Административни секретар Општинског већа  
Звање: сарадник Број службеника: 1  
Врста послова сложени нормативно правни, статистичко евиденциони, 

канцеларијско документациони и стручно оперативни послови  
 врши организационе, стручно-оперативне и документационе послове припреме 

седница Општинског већа и радних тела Општинског већа,  

 обавља послове вођења записника на седницама Општинског већа и његових радних 
тела,  

 врши припрему нацрта и предлога мање сложених општих и појединачних аката које 
доноси или предлаже Општинско веће, председник општине и радна тела и стручну 
обраду и доставу аката донетих од стране наведених органа,  

 води евиденцију и чување записника и других докумената у вези рада Општинског 
већа и његових радних тела,  

 припрема, организује и води у техничко-правном делу седнице радних тела 
Општинског већа и Скупштине према распореду,  

 израђује предлоге анализа, извештаја о раду Општинског већа и радних тела 
Општинског већа за које је задужен,  

 врши и друге послове по налогу  председника Општинског већа и руководиоца 
службе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из области правне науке на студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
85. Административно-технички послови и послови протокола  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: мање сложени административно технички, канцеларијско 

документациони и стручно оперативни послови  
 обавља послове протокола за председника општине, заменика председника општине, 

Општинско веће и за председника и заменика председника Скупштине,  

 врши дактилографске послове за потребе председника и заменика председника 
општине, председника и заменика председника Скупштине, рад на факсу, копирање 
и е-маил коресподенцију,  

 врши преглед, пријем и евиденцију поште и документације за потребе лица које 
бира или именује Скупштина,  

 врши техничке послове у реализацији организовања пријема код председника 
општине и Скупштине општине, односно посета делегација општини и органима 
општине,  

 врши послове у вези организовања и одржавања састанака, договора, консултација 
које врши председник и заменик председника општине, председник и заменик 
председника Скупштине,  

 врши послове послуживања гостију председника и осталих бираних и постављених 
лица,  
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 води евиденцију требовања и набавки за лица које бира или именује Скупштина,  

 успоставља телефонске везе за потребе органа општине,  

 врши послове из области канцеларијско-архивског пословања по прописима о 
канцеларијско архивском пословању који се примењују на државну управу за 
потребе 

председника општине и Општинског правобранилаштва, које му повере 
претходно наведени,  

 врши и друге послове по налогу Председника општине и за председника и заменика 
председника Скупштине општине. 

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 годинa радног искуства у струци. 

 
                                                  КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 

 
У оквиру Кабинета председника утврђују се следећа радна места:  

86. Помоћник председника општине за комуналну делатности, месне 
заједнице, заштиту  

животне средине, омладину и спорт  

Функционер - постављено лице 
Број 

службеника: 1 

Врста послова:  саветодавни послови  
 покреће иницијативу за доношење програма развоја за комуналну област,  

 предлаже израду пројеката за локални развој за комуналну област,  

 даје мишљење за унапређење комуналне области,  

 остварује сарадњу са јавним предузећима и месним заједницама и другим 
субјектима у областима комуналне делатности, анализира стање у комуналној 
области, покреће иницијативе за решавање питања из комуналне области и заштите 
животне средине, обавља послове за спорт,  

 покреће иницијативе за доношење програма развоја спортских друштава, установа, 
удружења и клубова, координира рад спортских друштава, удружења и клубова, 

 учествује у организацији спортских приредби и манифестација,  

 предлаже финансијске планове за спортска друштва, установе, удружења и клубове 
и  

 обавља и друге послове из области за коју је постављен по налогу председника 
општине.  

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено средње образовање у четворогодишњем трајању,  

 5 годинa радног искуства. 

 
87. Помоћник председника општине за привреду, пољопривреду и 

инфраструктуру  
Функционер - постављено лице Број службеника: 

1 

Врста послова: саветодавни послови 

 покреће иницијативу за доношење програма развоја за комуналну област,  

 предлаже израду пројеката за локални развој за комуналну област,  

 даје мишљење за унапређење комуналне области,  

 остварује сарадњу са јавним предузећима и месним заједницама и другим 
субјектима у областима комуналне делатности, анализира стање у комуналној 
области, покреће иницијативе за решавање питања из комуналне области и заштите 
животне средине, обавља послове за спорт,  

 покреће иницијативе за доношење програма развоја спортских друштава, установа, 
удружења и клубова, координира рад спортских друштава, удружења и клубова, 

 учествује у организацији спортских приредби и манифестација,  

 предлаже финансијске планове за спортска друштва, установе, удружења и клубове 
и  

 обавља и друге послове из области за коју је постављен по налогу председника 
општине.  

Посебни услови за обављање послова: 
 стечено средње образовање у четворогодишњем трајању,  

 5 годинa радног искуства. 
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6.1.9. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
У оквиру Канцеларије за локални економски развој утврђују се следећа 

радна места. 
 
88. Шеф Канцеларије за локални економски развој  
Звање: саветник Број службеника: 

1  
Врста послова: најсложенији стручни послови у домену унапређења локалног 

економског развоја 

 Организује и руководи канцеларијом за локални економкси развој 

 Остварује сарадњу са организационим јединицама Општинске управе, 
надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и 
републичком нивоу, агенцијама, министарствима, коморама и др.  

 Прати стање у области привредног развоја  

 Учествује у изради извештаја и анализа у циљу подстицања привредног развоја  

 Предлаже неопходне мере за спровођење и утврђене политике локалног 
економског развоја и предлаже мере за њено унапређење  

 Припрема нaцрте општих аката које доносе органи општине  

 Доноси управна и друга акта у поступцима из надлежности општине ради 
спровођења политике економског развоја општине  

 Прикупља, прати и врши техничку обраду статистичких података и доставља 
потребне извештаје и информације у вези локалног економског развоја  

 Истражује могућости за финансирање развојних програма  

 Припрема развојне пројекте  

 учествује у изради општих и појединачних аката од значаја за локалне предузетнике  

 припрема предлоге подстицајних мера за развој привреде  

 помаже привредницима у прибављању дозвола и реализацији других 
захтева које привреднициц имају према локалној самоуправи и јавним 
предузећима  

 припрема промотивни материјал и организује промотивне манифестације за 
учешће на сајмовима и привредним изложбама, за представљање општине на 
регионалном, државном и међународном нивоу и активностима везаним за 
економски развој.  

 Припрема и координира израду промотивних материјала за канцеларију за 
економски развој, брошуре, флајере, банере и сајамске штандове  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
89. Координатор за локални економски развој и пројектне активности  
Звање: сарадник Број службеника: 1 

Врста послова: сложени послови у домену унапређења локалног економског 
развоја  

 Пружа информације привредницима и предузетницима о потенцијалним изворима 
финансирања, расположивим кредитним линјама, фондовима, конкурсима за 
техничку подршку и сл.  

 Припрема промотивног материјала (брошура, летака, ЦД-ова, општинских профила, 
електронских билтена);  

 Представљање привредних и развојних делатности града/општине на регионалном, 
државном и међународном нивоу, 

 Прати законе и подзаконска акта у области економског развоја  

 Остварује контакте са домаћим, покрајинским, републичким и међународним 
организацијама и фондовима ради покретања пројеката, 

 Учествује у писању, реализацији и имплементацији развојних пројеката општине,  

 Учествује у изради развојних стратегија општине Кула и локалних акционих планова,  

 Израђује предлоге пројеката из области развоја за локалну самоуправу, за мала и 
средња предузећа, за предузетнике , НВО и друге заинтересоване, 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Канцеларије. 
 

Посебни услови за обављање послова:  
 стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља информационих и комуникационих наука на основним академским 
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студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године,   

 положен државни стручни испит,  

 познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  

 3 година радног искуства у струци. 

 
90. Координатор за рурални развој и пројектне активности  
Звање: саветник Број службеника: 1 

Врста послова: најсложенији стручни послови у домену унапређења локалног 
економског развоја  

 Обавља стручне и аналитичке послове из области локалног, руралног и 
економског развоја општине Кула  

 Успоставља сарадњу са релевантним субјектима и међународним организацијама 
у циљу остваривања пројеката из области руралног и економског развоја  

 Учествује у изради и припреми пројектне документације и води пројекте 
који се финансирају из донација  

 Остварује контакте са домаћим, покрајинским, републичким као и са 
међународним фондовима и донаторским организацијама који се баве 
унапређењем руралног живота и одрживог развоја  

 Учествује у реализацији и имплементацији руралних и економских пројеката у 
сарадњи са менаджерима пројеката и члановима пројектних тимова  

 Сарађује са регистрованим пољопривредним газдинствима и помаже им при 
сакупљању докуменатције и аплицирању за покрајинске и републичке подстицаје 
и кредитне линије  

 Пружа информације пољопривредницима о процедури регистрације 
пољопривредног газдинства и потребној документацији  

 Остварује контакте са домаћим, покрајинским, републичким и 
међународним организацијама, донаторима и фондовима ради 
покретања пројеката  

 Учествује у реализацији и имплементацији развојних пројеката општине 
који су дефинисани стратешким плановима  

 Учествује у реализацији и имплементацији развојних пројеката школа, 
предшколске установе и јавних предузећа из свих насељених места на 
територији општине Кула  

 Пружа информације привредницима, предузетницима, пољопривредницима и НВО 
о потенцијалним изворима финансирања, расположивим кредитним линијама, 
фондовима, конкурсима за техничку подршку.   

 Сарађује са НВО из свих насељених места општине Кула и пружа им помоћ 
при регистровању удружења и аплицирању за средства од покрајинских, 
републичких и међународних институција и орхганизација. 

 Обавља и друге послове по налогу шефа Канцеларије. 
 

Посебни услови за обављање послова:  
 Стечено високо образовање из научне области природних наука – хемије и 

менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 година радног искуства у струци. 

 
91. Координатор за послове привреде и предузетништва  
Звање: млађи саветник Број службеника: 1 

 Води регистар радњи, 
 

 Издаје уверења о чињеницама које води у евиденцији из области привреде и 
предузетништва,  

 Обавља послове везане за регистрацију, промену података и гашење предузетничких 
радњи, 

 

 Припрема базу података о локалним привредницима, базу података који се односе на 
локалну привреду и сектор малих и средњих предузећа, као и базу података о 
слободним гринфилд и браунфилд локацијама,  

 Прати законе и подзаконска акта у области економског развоја  

 Остварује контакте са домаћим, покрајинским, републичким и међународним 
организацијама и фондовима ради покретања пројеката,  

 Учествује у писању, реализацији и имплементацији развојних пројеката општине,  

 Учествује у изради развојних стратегија општине Кула и локалних акционих планова  

 Израђује предлоге пројеката из области развоја за локалну самоуправу, за мала и 
средња предузећа, за предузетнике, НВО и друге заинтересоване,  

 Обавља и друге послове по налогу шефа Канцеларије. 
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Посебни услови за обављање послова:  
 Стечено високо образовање из научне области менаџмента наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 1 година радног искуства у струци. 

 
92. Послови информисања и протокола  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова:  мање сложени  документациони и стручно-оперативни 

послови  
 Обавља послове информисања о раду председника општине, заменика председника 

општине, Општинског већа и за председника и заменика председника Скупштине 
општине;  

 Координира активности на остварењу јавности рада председника и заменика 
председника општине и других органа општине, служби, установа и јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Кула, припрема конференцију за штампу, 
саопштења и вести;  

 Успоставља сарадњу и координацију рада са органима, организацијама, предузећима 
и 

 
другим  

субјектима 
за  потребе  Шефа  

канцеларије 
за  локални  економски  

развој, 
председника општине и заменика 

председника општине;    
 Обавља послове протокола за председника, заменика председника општине , 

Општинско веће и за предсеника и заменика председника Скупштине општине;  

 Учествује   у   организовању   општинских   манифестација,   организује   свечане   и 
 комеморативне седнице Скупштине општине;  Организује протокол поводом пријема 

домаћих и страних представника градова,  
културних, спортских и других представника, протоколе поводом 

додељивања јавних признања и друге протоколарне послове које одреди 
председник општине и заменик председника општине; 

 Израђује  дизајн  и  учествује  у  планирању  и  одржавању  општинске  Web  
презентације,  

прикупља све потребне податке за приказ на интернету, 
прикупља, уноси, дигитализује 

и израђује документе, слике и текстове; 
 Стара се о ажурирању Информатора о раду органа општине,  

 Обавља и друге аналитичке, стручне, административне послове по налогу Шефа 
Канцеларије за локални економски развој, руководиоца службе, председника 
општине и председника Скупштине. 

 
Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 годинa радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ 

 
У оквиру Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 

менаџмент утврђују се следећа радна места: 
 
93. Руководилац Одељења  
Звање: самостални саветник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложеније нормативно-правне и организационе послове чије 

вршење захтева шире познавање и проучавање проблематике из области 
грађевинарства, путне привреде, саобраћаја, заштите животне средине, 
енергетског менаџмента и комуналне области 

 руководи, организује, обједињава и усмерава рад у одељењу,  
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 стара се о законитости и ефикасности рада одељења,  

 прати спровођење прописа из области грађевинарства, комуналне области, путне 
привреде, саобраћаја, заштите животне средине и енергетског менаџмента, 

 даје упутства за решавање најсложенијих предмета из делокруга одељења,  

 одговоран је за израду аката из делокруга одељења,  

 ради на припреми и изради извештаја, анализа и информација везаних за послове из 
делокруга енергетског менаџмента и заштиту животне средине,  

 врши односно организује и друге послове које му повери начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области индустријског инжињерства на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
94. Шеф Одсека из области инвестиција  
Звање: самостални саветник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложенији управни, евиденциони, аналитички и стручно-

оперативни послови чије вршење захтева самосталност и одговорност у раду у 
области области грађевинарства, путне привреде, саобраћаја  

 организује и припрема инвестиционо-техничку и пројектну документацију за 
изградњу стамбено-пословних и комуналних објеката,  

 ради на давању пројектних задатака за израду пројектне документације за стамбено-
пословне, комуналне објекте и путеве,  

 сарађује са пројектантима при изради пројектне документације,  

 ради на давању пројектних задатака и сарађује са пројектантима за време 
пројектовања,  

 врши избор пројектне документације и шаље пројектну документацију на техничку 
контролу, 

 

 прикупља понуде за извођење радова и учествује у вршењу избора извођача у 
својству представника, врши све послове везане за избор извођача,  

 врши надзор над изградном грађевинских објеката, стамбено- пословних и 
комуналних објеката и путној области,  

 прави све извештаје везане за надзор, потребне за органе управљања и остале 
извештаје везане за делокруг рада одсека,  

 учествује у изради једногодишњих и вишегодишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре.   

 учествује изради једногодишњих и вишегодишњих планова и програма развоја у 
путној области, 

 

 учествује у изради дугорочних и краткорочних програма уређивања грађевинског 
земљишта и одржавања инфраструктуре  

 врши и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство у оквиру 
образовно-научног поља Техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету;  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
95. Послови из области грађевинарства  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложенији управни, евиденциони, аналитички и стручно-

оперативни послови чије вршење захтева самосталност и одговорност у раду у 
области области грађевинарства, путне привреде, саобраћаја  
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 обавља најсложеније и сложене послове чије вршење захтева самосталност и 
одговорност у раду, шире проучавање и познавање проблематике из више повезаних 
области и стручну обраду најсложенијих питања из области изградње 
инфраструктуре, планирања и изградње.  

 прати спровођење прописа из области планирања и изградње, учествује у изради 
општинских одлука и припрема акта у складу са општинским Одлукама,  

 учествује у изради једногодишњих и вишегодишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре.   

 подноси захтев за издавање локацијских услова, пријаве радова, грађевинске 
дозволе, употребне дозволе и прибавља посебне услове, исправе и друга документа 
која издају 

имаоци јавних овлашћења, привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници за потребе локалне самоуправе као инвеститора..  

 води електронску базу података појединачних предмета од подношења захтева за 
издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе, у чијој је изради 
учествовао.  

 издаје водна акта која су у надлежности локалне самоуправе,  

 врши и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске 
управе.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области природних наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету;  

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци. 

 
96. Послови из области енергетског менаџмента  
Звање: сарадник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложенији евиденциони, аналитички и стручно-оперативни 

послови чије вршење захтева самосталност и одговорност у раду у области 
енергетског менаџмента  

 обавља послове енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа 
регулаторних, организационих, подстицајних и едукативних мера и активности.   

 обавља послове прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења 
енергије обвезника система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице; 
припрема програме и планове енергетске ефикасности које доноси Општина;  

 предлаже  мере  које  доприносе  ефикасном  коришћењу  енергије  и  учествује  у  
њиховој  

реализацији, као и развоју и континуираном унапређењу тог система; 
подстиче и афирмише спровођење планова, програма и пројеката коришћења 
алтернативних видова енергије; 

 
 стара се о припреми годишњег извештаја о реализацији програма и плана 

енергетске ефикасности на локалном нивоу.  

 припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења енергије и 
енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.  

 прати прописе из области енергетског менаџмента, учествује у изради општинских 
одлука и припрема акта у складу са општинским Одлукама,  

 учествује у изради једногодишњих и вишегодишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре   

 предлаже и припрема нацрте аката које доноси скупштина општине, председник 
општине и општинско веће, а за чије спровођење је одговорно одељење у области: 
уређења, одржавања и коришћења локалних путева, заштите животне средине и 
енергетског 

 
менаџмента 
Посебни услови за обављање послова:  
стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља машинског инжињерства на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
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положен државни 
стручни испит, 3 године радног 
искуства у струци 

 
97. Послови из области плана и анализе  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врста послова: обавља сложене, стручно-оперативне, административне 

послове. 
 прати стање комуналне инфраструктуре, предлаже и прати њено уређење,  

 врши програмирање и планирање развоја комуналне и путне области,  

 учествује у изради једногодишњих и вишегодишњих програма уређивања 
грађевинског земљишта и одржавања инфраструктуре.   

 врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта  

 врши стручну разраду пројеката и пројектних решења за потребе припреме 
тендерске документације.  

 координира послове у предметима инвестиција локалне самоуправе. 

 прати прописе из области планирања и изградње, комуналне области и путева. 
Уноси у базу података евиденцију о инвестицијама, путевима, путним објектима и 
путном појасу.  

 обавља све претходне радове за пројектовање или изградњу објеката (истраживање, 
анализа података и документације) из делокруга путне привреде, регулације 
саобраћаја и саобраћајне ифраструктуре, водоснадбевања, одвођења и каналисања 
атмосферских вода и отпадних вода, изградње јавних објеката и објеката комуналне 
инфраструктуре, 

 израђује и доставља статистичке извештаје надлежним органима,  

 врши и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске 
управе. 

 
Посебни услови за обављање послова:  

 стечено високо образовање из научне области индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент или менаџмента на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специја-листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 

 положен државни стручни испит,  

 3 године радног искуства у струци  

 
ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И НАДЗОР 

 
98. Шеф одсека за пољопривреду и надзор  
Звање: самостални саветник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложенији управни, евиденциони, аналитички и стручно-

оперативни послови чије вршење захтева самосталност и одговорност у раду у 
области пољопривреде  

 прикупља податке из области пољопривреде и прослеђује их органима надлежним 
за послове статистике,  

 врши надзор над пословима заштите и уређења пољопривредног земљишта у 
надлежности општине,  

 учествује у изради програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини,  

 обавља контролу и надзор над пословима из уговора са ЈКП или другим 
предузећима из области одржавања атарских путева и уништавања штетне биљке 
амброзија, који су искључиво поверени од стране локалне самоуправе ЈКП или 
прибављени на тржишту.  

 издаје налог за рад пољочуварској служби и доставља комуналној инспекцији 
записнике опољској штети ради покретања прекршајног поступка,  

 врши послове пријема и обраде представки пољопривредника који се односе на 
пољопривредно земљиште и атарске путеве на подручју општине,   

 врши надзор над пошумљавањем и подизањем ветрозаштитних појасева,  

 врши контролу, надзор и оверавање књиге поља код пољопривредника при 
коришћењу државног пољопривредног земљишта,  

 врши увођење у посед државног пољопривредног земљишта које се даје у закуп,  

 комуницира и координира свој рад са републичком пољопривредном инспекцијом 
при контроли државног пољопривредног земљишта,  

 ради на припреми и изради извештаја, анализа и информација везаних за послове 
из делокруга пољопривреде,  
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 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе 

 
Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области природних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 године радног искуства у струци . 

 
 
99. Извршилац за надзор из области пољопривреде  
Звање: виши референт Број службеника: 1  
Врста послова: мање сложени статистичко-евиденциони и опреативни 

послови  
 обавља контролу и надзор над пословима из уговора са ЈКП или другим 

предузећима из области одржавања атарских путева и уништавања штетне биљке 
амброзија, који су искључиво поверени од стране локалне самоуправе ЈКП или 
прибављени на тржишту, 

 учествује у изради програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини,  

 врши послове око реализације активности везаних за рад противградне одбране на 
територији општине Кула,  

 врши издавање дозвола(сагласности) за санитарну сечу дрвећа у атару,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна 
школа друштвеног, природног или техничког смера, 

 положен стручни испит,  

 5 година радног искуства. 

 
100. Извршилац за комунални надзор  
Звање: виши референт Број службеника: 2  
Врста послова: мање сложени статистичко-евиденциони и опреативни 

послови  
 контролише одржавање чистоће на јавним зеленим површинама, улицама, контролу 

одржавања јавних објеката, аутобуске станице, јавних дечијих игралишта, паркова и 
других јавних места и сачињава записнике о контроли,  

 обавља контролу и надзор над пословима из уговора са ЈКП из области комуналне 
делатности, који су искључиво поверени од стране локалне самоуправе  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Средње образовање друштвеног, природног или техничког смера у 
четворогодишњем трајању, 

 

 положен стручни испит,  

 5 година радног искуства. 

 
101. Виши референт за послове пољопривреде  
Звање: виши референт Број службеника: 1 
 
Врсте послова: једноставни и мање сложени стручно оперативни и 

канцеларијско докуметациони послови 

 обавља административно-техничке и статистичке послове из области пољопривреде,  

 води евиденције о пољопривредном земљишту у државној својини,   

 припрема и обрађује податке за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, као и издавања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини,   

 води записнике и учествује у раду на седницама Комисија, заприма и евидентира, 
ставља у рад, експедује и архивира примељене предмете и акте које се односе на 
државно пољопривредно земљиште,  
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 води евиденцију о закупцима пољопривредног земљишта са праћењем плаћања 
закупа по закљученим уговорима,  

 примењује софтверске апликације које се односе на израду Годишњег програма 
заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и 
издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,   

 врши и друге послове које му повери  руководилац одељења.  

Посебни услови за обављање послова:  

 стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, 

 

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци. 

 
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
102. Шеф Одсека за заштгиту животне средине  
Звање: саветник Број службеника: 1  
Врста послова: најсложенији управни, евиденциони, аналитички и стручно-

оперативни послови чије вршење захтева самосталност и одговорност у раду у 
области заштите животне средине 

 прати и проучава прописе, координира и организује послове из делокруга Одсека, 

 израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
општине и Општинско веће из делокруга Одсека и области које му повери 
руководилац одељења,  

 израђује обавештења и нацрте решења у свим фазама поступка процене утицаја 
пројекта на заштиту животне средине, 

 израђује акта у складу са законом о стратешкој процени утицаја на животну средину,   

 води поступак издавања интегрисане дозволе и израђује нацрте решења 
интегрисане дозволе, 

 

 члан је  техничке комисије,  

 води поступак издавања дозвола за управљање отпадом и израђује предлоге решења 
којима се издају дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада на територији 
општине, као и за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на 
локацији произвођача, као и друге акте из области управљања отпадом,  

 води поступак издавања дозвола за управљање амбалажним отпадом и израђује 
предлоге решења којима се издају дозволе за складиштење, третман и одлагање 
отпада на територији општине, или локацији произвођача, као и друге акте из 
области управљања амбалажним отпадом,  

 учествује у изради и спровођењу локалног плана управљања отпадом,  

 води поступак издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија дистрибутеру и кориснику и израђује предлоге решења којима се издају 
дозволе, као и друге акте из области управљања хемикалијама,  

 врши и друге послове које му повери руководилац одељења или начелник 
Општинске управе. 

 

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области биотехничких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 3 годинe радног искуства у струци  

 
103. Послови из области заштите животне средине  
Звање: саветник Број службеника: 

1 
 
Врсте послова: сложени управни, стручно-аналитички послови чије вршење 

захтева самосталност и одговорност у раду  
учествује у изради нацрта одлука из области заштите 

животне средине, учествује у изради решења за потребе одсека, 
прати и проучава прописе из области заштите животне средине,  

учествује у пословима од значаја за додељивање и коришћење средстава 
буџетског фонда за заштити животне средине: припрема предлог правилника о 
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условима и начину додељивања средстава из буџетског фонда за заштиту животне 
средине, врши надзор над реализацијом пројеката који се финансирају из средстава 
буџетског фонда, учествује у припреми, спровођењу и развоју програма пројеката 
мониторинга и других активности у области очувања одрживог коришћења, заштите 
и унапређења животне средине, води локални регистар извора загађења животне 
средине, Агенцији за заштиту животне средине тромесечно доставља податке за 
израду извештаја о стању животне средине у Републици Србији,врши и друге 
послове које му повери руководилац одељења или начелник Општинске управе.  

учествује у изради и спровођењу локалног акционог плана заштите од буке у 
животној средини,  

обавља контролу и надзор над пословима из уговора са ЈКП из области 
озелењавања, дезинсекције и дератизације (прскање комараца и крпеља), који су 
искључиво поверени од стране локалне самоуправе или су прибављени на тржишту.  

обавља мање сложене и сложене управне, управно-надзорне, нормативно 
правне и стручно-оперативне послове из надлежности одсека,  

врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одсека.  
Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области природних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

 положен државни стручни испит,  

 3 годинe радног искуства у струци . 

  
САМОСТАЛНA ИЗВРШИЛАЧКА МЕСТА 
 

104. Интерни ревизор  
Звање: самостални саветник Број 

службеника: 1  
Врста послова: најсложенији стручно-аналитички послови чије вршење 

захтева самостално процењивање и одлучивање  
 Обавља послове ревизије и то ревизију система, успешности пословања, 

финансијску ревизију и ревизију усаглашености са прописима,  

 Припрема и подноси председнику општине на одобрење нацрт стратешког и 
годишњег плана интерне ревизије, 

 Обавља појединачне ревизије и спроводи надзор над извршењем препорука,  

 Придржава се професионалних и етичких стандарда, сачињава периодичне и 
годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду и директно 
извештава председника општине,  

 Спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање 
предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа и 
документовање процеса и процедура субјекта ревизије,  

 Обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне 
папире,  

 Идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи 
независну процену области коју је ревидирао,  

 Саопштава резултате обављених ревизија руководиоцу субјекта ревизије путем 
писаних или усмених извештаја,  

 Развијање и одржавање добрих односа са руководиоцима и запосленима путем 
индивидуалних контаката и групних састанака,  

 Координира са руководиоцима осталих организационих делова, екстерним 
ревизорима и Централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија, 

 Стални професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и размену 
искустава.  

Посебни услови за обављање посла:  

 стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама,специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године,  

 положен стручни испит за рад у органима државне управе,  

 5 година радног искуства у струци од чега најмање 3 године искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским 
пословима  
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 да испуњава прописане услове за стицање звања овлашћени интерни ревизор у 
јавном сектору. 

 
105. Буџетски инспектор  
Звање: самостални саветник Број 

службеника: 1  
Врста послова: контролно-надзорни  

 обавља послове инспекцијске контроле директних и индиректних корисника 
средстава буџета општине, као и јавних предузећа основаних од стране општине, 
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над 
којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над 
више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над 
другим правним лицима у којима средства општине чине више од 50% укупног 
прихода, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је 
предмет контроле и субјектима који користе средства буџета општине по основу 
задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, 
дотација и друго, 
 

 обавља послове контроле примене закона у области материјално-финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава општине и 
указује на неправилности,  

 припрема и предлаже годишњи програм и  план рада који утврђује Председник 
општине,  

 обавља ванредне инспекцијске надзоре по налогу Председника општине, 

 саставља записник о спроведеном инспекцијском надзору корисницима буџетских 
средстава и другим правним субјектима, решењем налаже мере за отклањање 
незаконитости и предузима друге законом утврђене поступке,  

 обавештава Председника општине путем извештаја о извршеној инспекцији са 
налазима и мерама  

 остварује сарадњу са буџетском инспекцијом Министарства и интерном и екстерном 
ревизијом, као и другим истражним, правосудним и прекршајним органима.  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен државни стручни испит,  

 5 година радног искуства у струци  

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
 
106. ПРАВОБРАНИЛАЦ Звање: 

функционер – постављено лице 

 
Врста послова: сложени стручно-аналитички послови чије вршење захтева 

самосталност и одговорност у раду  
 У поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као 

законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање 
обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;  

 Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која 
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и 
питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од 
значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, 
посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних 
последица по правна лица која заступа;  

 Даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица 
које заступа, посебно уговора из области имовинско - правних односа и привредно 
правних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;  

 Даје правне савете свим органима општине коју заступа;   
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 Предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у 
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно 
заступање странке од стране адвоката  

Посебни услови за обављање послова:  

 Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  

 положен правосудни испит,  

 5 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

 
Надлежност председника општине 
 
1.представља и заступа општину;  
2.предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, 
3.наредбодавац је за извршење буџета;  
4.оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава, 
5.даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у 
установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и 
других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника 
буџета општине, 
6.закључује  уговор  о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће 
вредности за потребе органа и организација; 
7.одлучује о залагању покретних ствари; 
8.одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за 
исте закључује уговоре; 
9.закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају 
делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису 
уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не 
обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису 
уложене у капитал, а које су неопходне  за обављање делатности ради које су основани;  
10.закључује уговор  о прибављању непокретности у јавну својину, по предходно 
прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва; 
11.закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу 
конверзије права коришћења у право својине уз накнаду или овлашћује  друго лице за 
закључење тог уговора;  
12.одлучује о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем, 
13.усмерава и усклађује рад Општинске управе;  
14.доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине,  на предлог  
Штаба за ванредне ситуације,  
15.предлаже Скупштини општине постављење и разрешење чланова Штаба за ванредне 
ситуације,     
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16.налаже активирање  оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог 
Штаба за ванредне ситуације,    
17.доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком 
Скупштине;  
18.информише јавност о свом раду, 
19.подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или 
радњом државног органа  или органа општине онемогућава вршење надлежности 
општине,  
20.врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима општине.  
Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине 
Војводине који врши надзор над радом и актима извршних органа општине. 
 
Председник општине Кула је Дамјан Миљанић 
 
 
Скупштина општине Кула 
 
 
Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне  
власти утврђене Уставом, Законом и Статутом општине. 
Скупштина општине, у складу са законом:  

 доноси Статут општине и Пословник Скупштине,  
 доноси буџет и завршни рачун општине,  
 утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такси и накнада, 
 доноси програм развоја општине и појединих делатности,  
 доноси просторни план општине и урбанистичке планове и уређује коришћење 

грађевинског земљишта,  
 доноси прописе и друге опште акте,  
 расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 
предлог одлуке о самодоприносу,  

 оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом,  

 именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте у складу са законом,  

 бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине,  
 поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине,  
 бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, 

заменика председника општине и  чланове Општинског већа, 
 утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по 

закону,  
 утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,  
 доноси акт о јавном задуживању општине у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг,  
 прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,  
 даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,  
 даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине,  
 даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу,  
 одлучује о  прибављању непокретности у јавну својину општине; 
 одлучује о прибављању, коришћењу, управљању  и располагању непокретним 

стварима у јавној својини, које користе органи и организације општине; 
 одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и 

размену; 
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 одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца 
права јавне својине укључујући и размену; 

 одлучује о улагању у капитал  јавног предузећа  и друштва капитала, чији је 
оснивач општина; 

 одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини; 
 одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним 

заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач 
општина; 

 даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и 
другим организацијама, који су носиоци права коришћења  на стварима у јавној 
својина општине, за давање у закуп истих;  

 одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, 
установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно 
од воље носиоца права коришћења на тој непокретности; 

 одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право 
коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције,  а које нису у 
функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као  и 
ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени 
непокретности,  а  у другим случајевима под условом да се носиоцу права 
коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности; 

 одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, 
поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин; 

 одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је 
оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис 
права својине на тим непокретностима; 

 одлучује о давању на коришћење комуналне мреже; 
 доноси план одбране и усклађује га са насталим променама и потребама; 
 доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене 

на територији општине, 
 доноси план и програм система заштите и спасавања на територији општине, 
 доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним  

ситуацијама, 
 образује и поставља чланове Штаба за ванредне ситуације, 
 одлучује о поверавању и начину обављања комуналних делатности, 
 одлучује о обављању одређених послова од стране месних заједница у вези са 

обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности, 
 одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних 

делатности са две или више општина, 
 уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине и 

додељивање стамбених зајмова запосленима у органима општине, 
 разматра извештај о раду јавних предузећа и установа који се финансирају из 

буџета и даје сагласност на програм рада корисника буџета, 
 покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом у 

складу са Уставом и законом,  
 одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и 

невладиним организацијама, 
 подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије општине,   
 усваја етички кодекс о понашању функционера локалне самоуправе,  
 информише јавност о свом раду, 
 обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом. 
 

 
 

Председник Скупштине општине је Бобан Дамјановић 
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Општинско веће 
 

 
1. предлаже Статут општине, буџет општине и друге одлуке и акте које доноси 

Скупштина општине;  
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине, 
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине  не 

донесе буџет пре почетка фискалне године, 
4. одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће 

вредности за потребе органа и организација; 
5. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

јавној својини о којима одлучује Скупштина; 
6. утврђује висину закупнине  за коришћење  пословног простора, стамбених зграда, 

станова, гаража и др. у јавној својини; 
7. даје сагласност за извођење радова који имају карактер инвестиционог 

одржавања на закупљеној непокретности и врши признавање трошкова 
инвестиционог одржавања у складу са законом и уредбом, 

8. одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у својини 
општине, 

9. даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, 
установа и других организација којима је оснивач или већински власник Општинa, 

10. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске 
управе који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом 
или одлуком коју доноси Скупштина општине;  

11. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација  у управним стварима из надлежности 
општине;  

12. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно Аутономне Покрајине  Војводине;  

13. поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника, 
14. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности, 
15. доноси појединачне акте за које је овлашћено законом, овим Статутом или 

одлуком Скупштине;  
16. доноси Пословник о раду на предлог председника, 
17. информише јавност о свом раду, и 

 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

 
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, 

председник општине и Општинско веће;  
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и 

Општинског већа;  
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација из надлежности општине;  
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине; 
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;  
6. организује обављање послова буџетске инспекцијске и интерне финансијске 

контроле; 
7. води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом и доставља 

Дирекцији за имовину податке из евиденције непокретности у јавној својини које 
користе јавна предузећа, друштва капитала, зависна друштва капитала, установе или 
друго правно лице чији је оснивач Општина; 
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8. подноси надлежном органу за упис права на непокретностима, захтев за упис права 
јавне својине Општине у складу са Законом. 

9. стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији 
општине и израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;  

10. планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у 
ванредним ситуацијама; 

11. сачињава екстерни План заштите од удеса на територији општине;  
12. израђује  план заштите и спасавања од поплава за територију општине; 
13. планира, организује и спроводи заштиту и спасавање културно-историјских, 

материјалних и добара битних за опстанак, у условима  елементарних  непогода и 
других несрећа; 

14. организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика поверeника и 
јединица цивилне заштите опште намене;  

15. израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања за територију општинe; 
16. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и 

поверених послова председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине, по 
потреби а најмање једном годишње; 

17. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник 
општине и Општинско веће. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5. Опис правила у вези са јавношћу рада 

 
ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ОПШТИНЕ 
 

Рад органа општине је јаван. 
Јавност рада по правилу обезбеђује се: 
објављивањем Статута, одлука и других аката у "Службеном листу општине Кула", 

презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације, 
на језицима који су у службеној употреби, 

организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама 
органа општине,  

 путем средстава јавног информисања, истицањем одлука и других аката на 
уобичајен начин (огласне табле и сл.) 

 и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа 
општине. 

Јавност се може ограничити или искључити само у случајевима предвиђеним 
законом и актима органа општине заснованим на закону. 
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Органи општине су дужни да информације и обавештења објављују и на језицима 
и писмима националних мањина који су у службеној употреби. 

 
ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 
 

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине општине 
одговоран је председник Скупштине општине. 

Позиви и материјал за седнице Скупштине достављају се средствима 
информисања ради упознавања јавности. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава 
информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у 
складу са Пословником Скупштине општине. 

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из 
разлога безбедности и других посебно оправданих разлога утврђених законом, који се 
констатују пре утврђивања дневног реда. 

 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Председник општине је одговоран за јавност рада Општинског већа општине Кула. 
Јавност рада Већа обезбеђује се: 
обавештавањем јавности о раду и донетим актима; 
обезбеђивањем услова за изјашњавање грађана о раду Већа; 
 учешћем грађана и стручне јавности у поступку припреме и доношења појединих 

одлука и других аката чији је предлагач, односно доносилац Веће. 
Веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим 

питањима која разматра или ће разматрати –давањем саопштења за јавност, одржавањем 
конференција за штампу, давањем интервјуа, објављивањем информација путем 
интернета и на други погодан начин. 

Приликом разматрања важнијих питања, Веће на седници одређује начин на који 
ће о томе бити обавештена јавност. 

У циљу обавештавања јавности о раду Већа и његових радних тела, на интернет 
презентацији органа Општине објављују се: 

обавештење о времену и месту одржавања седнице Већа са предлогом дневног 
реда,  

 одлуке и други акти донети на седници Већа, као и значајнији информативни и 
документациони материјали везани за рад Већа и његових радних тела, 

извештаји радних тела који су поднети Већу поводом материјала које су 
разматрали, 

 нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа са 
обавештењем о одржавању јавне расправе, програмом одржавања и белешком о току 
јавне расправе, 

 предлози одлука и других аката које утврди Веће, за које је јавност посебно 
заинтересована. 

Грађани своје оцене, критике и предлоге који се односе на рад Већа, 
председника или члана Већа, упућују Већу у писаној форми. 

Председник Већа или члан кога одреди Веће, по правилу, на првој наредној 
предлаже Већу одговарајуће закључке, односно мере које треба предузети. 

О донетим закључцима, односно предузетим мерама, Веће обавештава 
подносиоца у року од 8 дана од дана одржавања седнице Већа на којој су разматране 
његове оцене, критике и предлози.  

Веће може одлучити да о нацрту одлуке или другог акта које доноси, односно 
чији је предлагач Веће, а које су од посебног значаја за живот и рад грађана, прибави 
мишљење грађана или стручне јавности. 

Веће одређује начин упознавања јавности са нацртом одлуке, односно другог акта 
(објављивањем нацрта на интернет презентацији органа Општине, објављивањем нацрта 
у локалним новинама, штампањем и дистрибуцијом бесплатних брошура и сличних 
публикација, организовањем јавне расправе и сл.), начин и рокове достављања 
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примедби и сугестија, као и организациону јединицу Општинске управе којој се 
достављају. 

Организациона јединица Општинске управе је дужна да достављене примедбе и 
сугестије размотри и у року од 15 дана достави Већу образложено мишљење о 
достављеним примедбама и сугестијама. 

Веће се изјашњава о достављеним примедбама и сугестијама, о чему обавештава 
подносиоца, односно јавност, на начин који одреди Веће. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Нека од питања су: 
 Број апослених у Општинској управи на одређено време, број запослених на 

неодређено, 
 Начин  трошења буџетских средстава, 
 Решавање комуналних проблема, 
 Захтеви грађана везано за предузимање мера органа управе и ЈКП ради хуманог 

поступања према животињама, 
 Месечни трошкови за мобилне телефоне које органи општине користе, 
 Која лица се у општини Кула налазе на јавним функцијама – списак функционера, 
 Колико средстава у Буџету је планирано за службена путовања функционера 

Скупштинске и извршне власти и трошкови репрезентације, 
 Колико износе накнаде функционерима,одборницима и члановима радних тела 

Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, 
 Колико новца припада свакој политичкој странци у складу са Законом о 

финансирању политичких странака, 
 Списак свих спроведених поступака јавних набавки, 
 Код лицитације пољопривредног земљишта у државној својини, које катастарске 

општине и које парцеле су предмет јавног надметања, својина појединих парцела, 
услови за учествовање на лицитацији, 

 Захтев за достављање података о финансирању буџетских корисника и удружења 
на територији општине. 

 
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
Председник општине 

Председник општине врши извршну функцију у општини. 
Председник општине је председник Општинског већа. 
Општинско веће 

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и 
чланови Општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира Скупштина 
општине, на период од четири године. 

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. 
Број чланова Општинског већа, које Скупштина општине бира на предлог 

председника општине, не може бити већи од 11. 
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. 
Председник општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за 

коју сматра да није сагласна закону. 
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Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, 
по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине. 

Општинско веће чини 9 чланова, поред председника општине и заменика 
председника општине, који су члaнови Општинског већа по функцији. 
 

Скупштина општине 

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције 
локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. 

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним 
изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. 

Одборници се бирају на четири године. 
Скупштина општине Кула има 37 одборника. 
Седницу скупштине општине сазива председник скупштине, по потреби, а 

најмање једном у три месеца. 
 
Седнице скупштине општине су јавне. 
Скупштина општине може одлучити да седница скупштине не буде јавна из 

разлога безбедности и других разлога утврђених законом и статутом. 
Скупштина општине има председника скупштине. 

 
 

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Опис поступања, надлежности, овлашћења и обавеза је дат у претходном поглављу број 
7. 

 
 

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 

У свом раду органи општине Кула и Oпштинска управа општине Кула примењују и 
извршаваjу следеће законе и подзаконске акте: 

Закон о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 
101/07), 

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01), 
Закон о матичним књигама („Службени гласник РС", број 20/09), 
Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/07), 
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС бр. 129/07);  
Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС бр. 

129/07),  
Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 54/11), 
Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08 и 

53/10), 
Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), 
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр. 42/00 и 

118/03), 
Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 

11/98), 
Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), 
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11), 
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09.... и 93/12), 
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12), 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11), 
Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09),  
Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11), 
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Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09 
и 52/11), 

Закон о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС" бр. 18/10), 
Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11), 
Статут Општине Кула - Пречишћен текст(„Службени лист општине Кула“, бр. 7/13), 
Одлука о Општинској управи - Пречишћен текст („Службени лист општине Кула“, бр. 

12/13), 
У свом раду Општинска управа примењује и извршава Одлуке и друга акта органа 

општине и то Скупштине општине, председника општине и општинског већа која су 
објављена на web презентацији општине Кула – www.kula.rs 

 
 
 
 
 

1. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
 
 

На сајту општине Кула www.kula.rs  заинтересована лица могу извршити увид и 
информисати се  о пословима које обавља општина Кула, као и  јавна предузећа и 

установе, чији је оснивач општина Кула 
 

Општина Кула  је у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са 
грађанима успоставила информациони систем- за решавање захтева грађана из домена 

рада  јавних предузећа и Oпштинске управе: СИСТЕМ 48 - ПОЗИВНИ  ЦЕНТАР  ЗА 
РЕШАВАЊЕ  КОМУНАЛНИХ  ПРОБЛЕМА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ КУЛА. 

Наведени СИСТЕМ  48 представља  јединствен информациони систем којим се у 
року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Наиме, обједињујући рад свих јавних 
предузећа, чији је оснивач општина Кула, СИСТЕМ 48 омогућава решавање проблема и 

захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин 
заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама. 

Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже 
решавају проблем из домена рада  јавних предузећа и органа општине Кула. 

На сајту општине Кула -  СИСТЕМ 48  доступан је  преглед захтева грађана, као и 
статус истих. 

 
Такође, на сајту општине Кула www.kula.rs  доступно  је постављање питања 

Председнику општине „Питајте председника” и добијање одговора електронском 
поштом. 

 
 
 
Општинска управа 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ  
Поље 1. Послови личних стања грађана - MATИЧАР 
1. Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих 
2. Издавање уверења о држављанству 
3. Исправке података у МКР, МКВ и МКУ 
4. Упис у МКР по рођењу, по основу стицањa држављанства Републике Србије и на 

основу чињеница koje су се догодиле у иностранству 
5. Пријава и закључење брака 
6. Издавање уверења о слободном брачном стању 
7. Доношење решења о промени личног имена 
8. Враћање на девојачко презиме после развода брака 
9. Пријаву смрти 
10. Покретање оставинског поступка 

http://www.kula.rs/
http://www.kula.rs/
http://www.kula.rs/
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11. Издавање уверења о животу 
12. Издавање извода на међународним i двојезичним обрасцима, рођених, 

венчаних иумрлих 
13.Издавање уверења o држављанству на двојезичним обрасцима 
Поље 2. 
14. Бирачки списак – упис, брисање и промена података 
15. Овера потписа, преписа-фотокопија и рукописа 
16. Отварање радних књижица 
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 1- Марија Бурић  
Тел: 025 751 121 
1. Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих 
- усмено дати податке о: имену и презимену и о датуму рођења, датуму венчања и  
датуму смрти са осталим подацима. 
2. Издавање уверења о држављанству 
- на усмени захтев дати податке о: имену и презимену, о датуму и месту рођења, 

име  
оца. 
КАНЦЕЛАРИЈА МАТИЧАРА - 
МАТИЧАР -  
3. Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ: 
-писмени захтев, 
- извод из МК у којој је податак погрешно унет, 
- извод из МК у којој је податак правилно унет. 
4. Документација потребна за упис у матичну књигу рођених по основу стицања 

држављанства РС 
- усмени захтев, 
- извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци, 
- извод из матичне књиге венчаних не старији од 6 месеци, 
- доказ о пријему у држављанство, 
- уверење о пребивалишту. 
4a. Документација потребна за упис у матичне књиге рођених,венчаних и умрлих 

чије  
су се чињенице догодиле у иностранству: 
- инострани ( међународни ) извод рођених, венчаних или умрлих, 
- уверење о држављанству, 
- уверење о пребивалишту, 
5. Документација потребна за закључење брака 
- извод из МК рођених за женика и невесту, 
- уверење о држављанству за женика и невесту, 
- важеће личне карте за женика и невесту. 
6. Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању: 
- фотокопија личне карте, 
- извод из МК рођених, 
- извод из МК рођених за женика или невесту са којим се жели закључити брак 
7. Документација потребна за доношење решења о промени личног имена: 
- писмени захтев странке, 
- извод из МК рођених, 
- извод из МК венчаних, 
- извод из МК рођених за сву децу и брачног друга, 
- уверење о држављанству, 
- уверење о пребивалишту, 
- уверење од суда да се не води кривични поступак против подносиоца захтева, 
8. Документација потребна за изјаву о враћању на девојачко презиме после 

развода брака: 
- или извод из матичне књиге рођених са уписаном клаузулом о разводу брака 

или правоснажна судска пресуда о разводу брака ( на увид ) 
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- - важећа лична карта. 
9. Документација потребна за пријаву смрти: 
- потврда о смрти издата од Дома здравља, 
- извод из МК рођених или МК венчаних за преминулог уколико није рођен у месту 

смрти, 
- лична карта преминулог, 
- лична карта пријавиоца смрти. 
10. Документација потребна за поретање оставинског поступка: 
- поступак се покреће на усмени захтев странке са изводом из МКУ ( уколико лице 

није умрло у Кули ), 
- подаци о наследницима, 
- изводима из земљишних књига иза покојног, 
- штедним књижицама покојног ( на увид ), 
- потврда о акцијама ( ако постоји ), 
- оружни лист за оружје ( ако постоји ), 
- саобраћајне дозволе покојника ( на увид ), 
- уговором о доживотном издржавању ( ако постоји ), 
- тестаментом ( ако постоји ) 
 
 
КАНЦЕЛАРИЈА МАТИЧАРА - 
МАТИЧАР 
 
Радмила Станковић, контакт, 751 153 
11. Документација потребна за издавање уверења о животу: 
- образац потврде, 
- попуњена изјава два сведока (за Б и Х ) 
- лична карта или пасош. 
12. Документација потребна за издавање извода на међународним i двојезичним 

обрасцима, рођених, венчаних и умрлих 
-на усмени захтев дати податке о: имену и презимену и о датуму рођења, 
венчања и смрти 
13. Документација потребна за издавање уверења о држављанству на 

двојезичнимобрасцима: 
- на усмени захтев дати податке о:имену и презимену, имену оца и о датуму 

рођења 
НАПОМЕНА: Такса се плаћа на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 26-

218, 
прималац: републичка административна такса. 
Приликом плаћања такси обавезна је консултација са матичарем. 
За додатне информације грађани се могу обратити лично или на телефон 025 722-

033 
локал 109, матичар:  
 
РАДНО МЕСТО БРОJ 
Миља Стељић 
Тел: 751 121 
1. Бирачки списак: 
1. Документација потребна за упис и промену имена или адресе становања у 

бирачком списаку 
- захтев, 
- важећа лична карта (фотокопија) 
2. Документација потребна за брисање из бирачког списка 
- захтев 
- извод из МКУ, 
- одјава пребивалишта, 
- важећа лична карта ( оверена фотокопија ), 
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- решење о отпусту из држављанства, 
- решење о лишавању пословне способности. 
2. Овера потписа, преписа-фотокопија и рукописа 
За оверу потписа потребни су: 
- важећа лична карта, 
- документ који се потписује и то најмање два примерка, 
За оверу фотокопије докумената, потребни су: 
- оригинални документ, 
- најмање две фотокопије оригиналног документа. 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 
Послови друштвене бриге о деци 
 
1. Захтев за дечији додатак 
2. Захтев за родитељски додатак 
3. Захтев за матерински додатак за треће и четврто дете 
4. Захтев за породиљско одсуство 
5. Захтев за беби пакет 
6. Захтев за ужину за треће дете и четврто дете у основној школи  
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 5 
Душица Ђајић, контакт 751 141 
 
1. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 
Остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин 

Републике Србије,има пребивалиште на територији општине Кула и остварује право на 
здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање за прво, друго, 
треће и четврто дете по реду рођења у породици под условима предвиђеним Законом. 

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже: 
1) изводе из матичне књиге рођених за сву рођену децу у породици (оригинал) 
2) уверење да је држављанин Републике Србије (оригинал)  
3) фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за 

децу пријаве пребивалишта 
4) фотокопију своје оверене здравствене књижице 
5) потврду о нетоприходима у три месеца која претходе месецу подношења 

захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе  платни лист 
6) потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана 

заједничког домаћинства из места рођења и становања 
7) изјаву о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева) 
8) изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева) 
9) потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и 

средња школа) 
10) доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као 

што су (извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, 
решење о порезу, уверење републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана) 

11) изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на 
обрасцу захтева) 

*12) потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно 
школовање 

*13) акт о разврставању за дете ометено у развоју 
*14) акт о продужењу родитељског додатка 
*15) доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из 

матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода 
брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права, 
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или извод изматичне књиге рођенихза децу неутврђеног очинства, потврда војног 
органа, потврда казненопоправне установе) 

16) докази о незапослености 
*17) докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа 

старатељства) 
Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих 

статуса. 
 
2. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК – средства која обезбеђује Република Србија за прво, 

друго, треће и четврто дете. Захтев се подноси у року од 6 месеци од дана рођења 
детета. 

Уз захтев за признавање права на родитељски додатак подносилац захтева (мајка) 
прилаже:1) извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (оригинали који не могу 
бити старији од 6 месеци) 

2) уверење о држављанству Републике Србије за себе (оригинал који не може 
бити старији од 6 месеци) 

3) фотокопије своје личне карте 
4) фотокопију своје оверене здравствене књижице 
5) пријаву пребивалишта за децу 
6) уверење надлежног органа старатељства да: (Центар за социјални рад)  
- непосредно брине о детету за које је поднела захтев 
- није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења 
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК – средства која обезбеђује АП Војводина 
САМО ЗА ТРЕЋЕ  РОЂЕНО ДЕТЕ.  

Захтев се подноси у року од годину дана од дана рођења детета. Уз захтев приложити: 
1) извод из матичне књиге рођених за прво дете 
2) доказ о пребивалишту, односно боравишту на територији општине-града на 

територији АП Војводине 
3) фотокопију штедне књижице, односно текућег рачуна 
3. МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ 
Право на матерински додатак имају незапослене мајке за треће, за незапослене , 

з 3 и четвро дете и свако наредно новорођено дете. Рок за подношење захтева је шест 
месеци од дана рођења детета. Право имају мајке са пребивалиштем на територији 
Општине Кула. Износ материнског додатка је 10% нето просечне зараде по запосленом у 
претходној години на територији Општине Кула. 

Уз захтев приложити: 
1) Извод из матичне књиге рођених за сву децу 
2) фотокопија личне карте за мајку (прва и последња страна) или други доказ 

опребивалишту 
3) потврда-уверење Националне службе за запошљавање – Филијала Кула 

онезапослености мајке (да се налази на евиденцији незапослених) 
4) Број текућег рачуна – штедне књижице подносиоца захтева код Поштанске 

штедионице. 
4. ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО-право на накнаду зараде 
Ово право имају искључиво лица која су у радном односу. 
Породиљско одсуство, односно, одсуство са рада ради неге детета, односно, 

одсуство са рада ради посебне неге детета може се утврдити у износу од 30%, 60% или 
100% зараде. 

Послодавац је дужан да поднесе: 
1) решење послодавца о праву на породиљско одсуство, право на одсуство са 

рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета 
2) потврде послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и 

непосредно преостваривања права 
3) потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по 

основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 
односу (0,4% за сваку годину) 
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4) обрачун зараде, односно накнаде зараде коју је послодавац дужан да достави 
запосленом, у складу са законом, за последња три месеца која претходе месецу у коме 
отпочиње одсуство 

5) потврде о кретању просечне месечне зараде код послодавца за последња три 
месеца која претходе месецу у коме отпочиње одсуство 

6) потврде надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за  
обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последња три месеца која претходе 
месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној 
основици, само за лице које самостално обавља делатност 

7) решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно 
поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време 
трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално 
обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице 

8) извештај о привременој спречености за рад-дознака 
9) извод из матичне књиге рођених за децу 
10) фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права 
5. БЕБИ ПАКЕТ – једнократна помоћ СО Кула за свако новорођено дете. Захтев се 

подноси у року од шест месеци од дана рођења детета. Право имају мајке са 
пребивалиштем на територији Општине Кула. 

Уз захтев приложити: 
1) извод из матичне књиге рођених за дете 
2) фотокопија личне карте за мајку (прва и последња страна) или други доказ 

опребивалишту 
3) пријаву пребивалишта за дете 
4) број текућег рачуна-штедне књижице подносиоца захтева код Поштанске 

штедионице 
6. РЕГРЕСИРАЊЕ УЖИНЕ ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
Рок за подношење захтева је 30. септембар (почетком нове школске године). 
Уз захтев приложити: 
1) извод из матичне књиге рођених за сву децу 
2) фотокопија личне карте једног од родитеља (прва и последња страна) или 

други доказ о пребивалишту 
3) потврда-уверење школе о похађању одређеног разреда основне школе 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 5 
Поље 3. Послови ученичког и студентског стандарда  
1. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, 

односно четвртог реда рођења 
2. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за пето , шесто и 

свако наредно дете и друго близанац (где су близанци друго и треће и остали који не 
3. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи деци без 

родитељског старања и деци корисника МОП-а. 
4. Регресирање путних трошкова ученика средњих школа 
5. Средњошколски домови 
6. Средњошколске стипендије 
7. Студентски домови и кредити 
8. Регресирање путних трошкова за студенте од Покрајине 
9. Општинске стипендије и ученичке награде 
10. Разврставање деце ометене у развоју-решења 
1. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, 

односно 
четвртог реда рођења 
Потребна документација: 
1. Фотокопију личне карте, 
2. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 
3. Доказ о пребивалишту за децу за коју се тражи остваривање права, 
4. Потврду ПУ "Бамби" о упису дететау целодневни односно полудневни боравак 
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2. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за пето, шесто и 
свако наредно дете и друго близанац (где су близанци друго и треће и остали који не 
испуњавају услове за Покрајину) 

1. Фотокопију личне карте 
2. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,, 
3 Потврду ПУ "Бамби" о упису детета у целодневни односно полудневни боравак 
3. Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи деци без 

родитељског 
старања и деци корисника МОП-а. 

Потребна документација: 
1. Потврду ПУ "Бамби" о упису детета у целодневни односно полудневни боравак 
2. Извод из матичне књиге умрлих или решење од центра за социјални рад 
4. Регресирање путних трошкова ученика средњих школа 
1. деца самохраних родитеља и корисника МОП-а 
- потврда из школе, 
- умрлица или решење из Центра за соц. рад 
2. треће и свако наредно дете у породици 
- потврда из школе 
- изводи из матичне књиге рођених за сву децу 
- сведочанство о претходно завршеном разреду 
3. регресирање превоза средствима из Покрајине 
- сведочанство о завршеном претходном разреду,- потврда о упису нове школске 

године, 
- потврде из фирми родитеља да не добијају стипендију или путне трошкове, 
- лична карта једног од родитеља. 
5. Средњошколски домови 
- уверење о имовном стању, 
- приходи за период јануар-март текуће године за све чланове породице 
- потврде за ученике или студенте(остале чланове домаћинства). 
(приходи се оверавају одмах на одређеним обрасцима) 
6. Средњошколске стипендије 
- уверење о имовном стању, 
- приходи за период јануар-јун текуће године за све чланове домаћинства, 
- потврде за остале ученике и студенте из породице. 
(одмах се рачунају и оверавају приходи на обрасце које они доносе из школе) 
7. Студентски домови и кредити 
(иста документација као код средњошколских стипендија и исто се одмах рачуна 

и  
оверава на одређеним обрасцима). 
8. Регресирање путних трошкова за студенте од Покрајине: 
- доказ о пребивалишту, 
- уверење да не станују у студентском дому, 
- доказ да се школују на терет буџета, 
- да су први пут уписали ту годину студија, 
- да нису корисници стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта и  
других фондација , организација и предузећа. 
9. Општинске стипендије и ученичке награде 
- доказ о пребивалишту, 
- фотокопија књижице(за ученике), индекса за студенте, 
- уверење факултета о уписаној години студија, 
- фотокопију дипломе о освојеној награди, 
(осталу документацију у зависности од датог правилника). 
10. Разврставање деце ометене у развоју-решења 
- налаз и мишљење од Комисије за разврставање деце ометене у развоју (доносе 

се решења) 
 
 



Број 40 - страна 636                          Службени лист општине Кула                            29. децембар 2016.  
 

 

 636 

 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 3 (ПРИЗЕМЉЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ) Милева Ковач,  
контакт 751 148 

            
           Послови повереништва комесаријата за избеглице 

 
ВОДИЧ КРОЗ ПОСТУПАК 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ПРВИ ПУТ И ИЗДАВАЊЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА ИСТИМА, КАДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ 
ЗАХТЕВА ПУНОЛЕТНО ЛИЦЕ потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Фотокопија личног документа (фотокопија личне карте – страна са личним 

подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта, односно 
уколико је лична карта биометријска потребно је приложити фотокопије обе стране и 
примерак очитане личне карте) за сваког члана породичног домаћинства на кога се 
захтев односи уколико има шеснаест и више година, односно фотокопије извода из 
Матичне књиге рођених за лица старости до шеснаест година, а уколико захтев подноси 
један родитељ за себе и малолетну децу, потребно је приложити и фотокопије личне 
карте, на описани начин, и легитимације расељеног лица другог родитеља), 

3. Фотокопије потврда о пријави боравишта за сва лица на која се 
захтев односи (иста не може бити старија од две године у односу 
на дан подношења захтева), 
4. Две фотографије (25х32 мм) за лица са шеснаест и више година. 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА  
потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Фотокопија личног документа (фотокопија личне карте – страна са личним 

подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта, односно 
уколико је лична карта биометријска потребно је приложити фотокопије обе стране и 
примерак очитане личне карте за лица која имају шеснаест и више година, а уколико се 
захтев односи на лица старости до шеснаест година фотокопија извода из Матичне књиге 
рођених за дете и фотокопије личних карти, на описани начин, и легитимација 
расељеног лица оба родитеља), 

3. Фотокопије потврда о пријави боравишта за сва лица на која се захтев односи 
(иста не може бити старија од две године у односу на дан подношења захтева), 

 
4. Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, 
односно признаница „Службеног гласника РС“ о оглашавању  неважећом исте, 
 
5. Две фотографије (25х32мм) за лица са шеснаест и више година. 
 
ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА У САМОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА 
потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Фотокопија личног документа (фотокопија личне карте - страна са личним 

подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта, односно 
уколико је лична карта биометријска потребно је приложити фотокопије обе стране и 
примерак очитане личне карте за лица која имају шеснаест и више година, а уколико се  
захтев односи на лица старости до шеснаест година фотокопија извода из Матичне књиге 
рођених за дете и фотокопије личних карти, на описани начин, и легитимација 
расељеног лица оба родитеља), 

3. Фотокопије потврда о пријави боравишта за сва лица на која се 
захтев односи (иста не може бити старија од две године у односу на 
дан подношења захтева), 
4. Фотокопија доказа везаног за измену, 
5. Две фотографије (25х32мм) за лица са шеснаест и више година. 
УКОЛИКО СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ИЗДАВАЊЕ 
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ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ потребно је 
приложити: 
1. Потписан захтев родитеља, односно старатеља (уколико захтев подноси 

старатељ потребно је приложити и фотокопију решења о постављању старатеља), 
2. Фотокопија извода из Матичне књиге рођених уколико се захтев односи на лица 

старости до шеснаест година, а за лица која имају шеснаест и више година фотокопија 
личне карте (страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и 
пријавама пребивалишта, односно уколико је лична карта биометријска потребно је 
приложити фотокопије обе стране и примерак очитане личне карте), 

3. Фотокопија потврде о пријави боравишта (иста не може бити старија 
од две године у односу на дан подношења захтева), 
4. Фотокопије личних карти, на описани начин, и легитимација 
расељеног лица оба родитеља, 
5. Две фотографије (25х32мм) за лица са шеснаест и више година. 
ЗА ПРЕСТАНАК СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦЕ потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке у којем ће се навести разлог подношења захтева 

(регулисање пребивалишта и личне карте у Републици Србији или повратак у државу у 
којој има пребивалиште), 

2. Фотокопија решења о признатом статусу избеглице, 
 
3. Фотокопија избегличке легитимације (уколико је странка изгубила избегличку 

легитимацију потребно ја приложити Потврду МУП-а о пријави нестанка избегличке 
легитимације, односно признаницу „Службеног гласника РС“ о оглашавању неважећом 
исте, а уколико је изгубљена избегличка легитимација издата пре пописа избеглица 
спроведеног 2004/2005 године довољно је да се приложи писана изјава, потписана од 
стране странке у којој ће иста навести да је изгубила избегличку легитимацију, као и 
када је издата легитимација), 

4. Фотокопија Решења о прихвату у држављанство Републике Србије 
или фотокопија извода из истог или фотокопија уверења о 
држављанству РС. 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦЕ МАЛОЛЕТНОМ ДЕТЕТУ 
потребно је приложити: 
1. Потписан захтев родитеља, 
2. Фотокопије важећих избегличких легитимација на име родитеља, 
3. Фотокопија Извода из матичне књиге рођених за дете. 
ЗА ИСПРАВКУ/ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ СТАТУСА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И/ИЛИ ПОТВРДЕ О ПОТВРЂИВАЊУ СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦЕ 
потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке у којем ће се навести разлог подношења 
захтева, 
2. Фотокопија важеће избегличке легитимације, 
3. Фотокопија Решења о признавању статуса избеглице и/или потврде о 

потврђивању статуса избеглице и 
4. Докази у вези са исправком/изменом (фотокопије извода из матичних 
књига рођених или венчаних). 
ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ БОРАВИШТА ИЗБЕГЛИЦА И 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Доказ да странка поседује непокретност у општини у коју се пресељава или 

Изјава власника, даваоца смештаја да је прима на смештај, која мора бити оверена у 
општини или суду, Уколико странка прилаже Изјаву даваоца смештаја потребно је 
приложити и доказ да је кућа-стан, у који га прима његов.(Сагласност издаје повереник 
за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава) 

 
ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА СЕ ЛИЦЕ НАЛАЗИ/НЕ НАЛАЗИ У БАЗИ 
ПОДАТАКА КИРС-а, потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке у којем ће се навести и разлог захтевања 
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потврде, 
2. Фотокопија личног документа за сва лица на која се захтев односи (фотокопије 

избегличке легитимације, личне карте, а за малолетна лица извода из матичне књиге 
рођених). 

ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЈЕ ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК У ТОКУ РАДИ 
РЕГУЛИСАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Решење о престанку статуса, 
3. Лични документ (избегличка легитимација). 
ЗА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА потребно је приложити: 
1. Потписан захтев странке, 
2. Извод из матичне књиге умрлих, 
3. Избегличка легитимација преминулог лица, 
4. Оригинал рачуни погребног предузећа, 
5. Легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног 
домаћинства (избегличке легитимације, личне карте и извод из 
матичне књиге рођених, за малолетне чланове породичног 
домаћинства) 
6. доказ о незапослености са тржишта рада, 
7. доказ о висини примања чланова породичног домаћинства. 
Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу 
које је сносило трошкове сахране, под условом: 
- да је преминуло лице имало статус избeглог-прогнаног лица и да до 
мемента смрти није имало примања, по било ком основу, у РС или 
земљи порекла, 
- да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће 
погребних трошкова, нема приходе веће од 7.256,71 динара, по члану 
породичног домаћинства 
 
СВИ ЗАХТЕВИ СЕ ПРЕДАЈУ У ПОВЕРЕНИШТВУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У 
ОПШТИНИ У КОЈОЈ СТРАНКА ИМА БОРАВИШТЕ. 
 
ЗАХТЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА У СВРХУ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА 
И ОТКУПА СТАНА У БИХ И ХРВАТСКОЈ МОГУ СЕ ПРЕДАТИ  
И У ПИСАРНИЦИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ. 
 
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ ЗАХТЕВЕ ПОДНОСЕ СЕ НА УВИД 
ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ. 
 
 
 

           23. Кадровачка помоћ 
- потврду војног одсека о служењу војног рока, 
- фотокопија личне карте, 
- уверење о незапосленисти Националне агенције за запошљавање, 
- потврда Центра за социјални рад да подносилац захтева и чланови домаћинства 

не примају социјалну помоћ, 
- потврда надлежних фондова ПИО запослених, самосталних делатности и 

земљорадника да не примају пензију, 
- потврду Агенције за привредне регистре да подносилац захтева и чланови 

његовог домаћинства не обављају привредну делатност, 
- уверење Службе за катастар непокретности о висини кат. прихода, 
- извод из матичне књиге рођених за децу. 
24. Ослобађање од увозних дажбина на увоз путничких аутомобила 
- фотокопија личне карте. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И 
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ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 6- Александар Мумин, контакт 751 143 
 
ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 
 
5. КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ 
1. ЗАХТЕВ ЗА ОТКУП СТАНА ОПШТИНЕ КУЛА 
2. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТАНА У ЦЕЛОСТИ 
3. ЗАХТЕВ РАДИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА ЗА БРИСАЊЕ УПИСАНЕ ХИПОТЕКЕ –   

писарница  
4. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА ЗГРАДЕ 
            ПОСЛОВИ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 
 
1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 84. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ 
2. ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТЕЊЕ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ИЗУЗИМАЊУ 
3. ЗАХТЕВ О ПРАВУ СЛУЖБЕНОСТИ 
 
ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ  
 
1. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
2. ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊА ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
3. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Решење о одобрењу за изградњу 
3. ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
Пријава почетка извођења радова 
Републичка административна такса 
Главни пројекат 
Извештај о техничкој контроли главног пројекта 
Оверен идејни пројекат (ради увида) 
Одобрење за изградњу 
Оверен уговор о грађењу за све радове који су предмет главног пројекта 
Доказ да су извођачи свих радова, који су предмет главног пројекта, уписани у 

одговарајући регистар за грађење те врсте објеката, односно извођење те врсте радова 
грађевинског земљишта 

Докази односно сагласности наведени у одобрењу за изградњу 
↓ 
Потврда о пријему документације за почетак извођења радова 
 
ЗАХТЕВ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА И 
 
ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊА ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ  
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУСРЕДИНУ 
 
Захтев за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја на животну 

средину 
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Републичка административна такса за захтев и решење 
 
ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (писарница)  
 
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину 
Републичка административна такса за захтев и решење 
Студију о процени утицаја на животну средину у три примерка 
Пројекат (Идејни-Главни-Технолошки) 
Податке о шифри делатности и регистрацији предузећа 
Пројекат (Идејни-Главни-Технолошки) 
Одељење за финансије и привреду 
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 7 
Бојана Девић, контакт 729 650 
 
Послови мале привреде 
1. Регистрација предузетника 
2. Промене код предузетника 
3. Брисање 
4. Извод 
5. Превођење 
6. Остали послови 
1. Регистрација предузетника: 
Потребна документација 
- испуњена регистрациона пријава на 4 стране, поднета лично или путем 

пуномоћника, 
с тим да пуномоћ мора бити оверена у суду 
- уплатница од 540,00 динара на жиро-рачун број 840-969627-83, сврха уплате; 

прималац Агенција за привредне регистре Београд, Трг Николе Пашића 5/IV, број 
модела 97, позив на број: 86 04 

- фотокопија личне карте (2 стране), ако се ради о ортачкој радњи, онда 
фотокопије личних карти свих ортака 

- да није поновљено име предузетничке радње на територији општине Кула, 
штопредузетник проверава на сајту Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.yu2.  

Промене код предузетника: 
- једна промена 300,00 динара 
- више промена одједном 480,00 динара 
у промене спадају: 
1. привремена одјава (сезонска обустава послова) 
2. промена адресе, седишта и назива фирме 
3. упис пословође (потребно је овлашћење оснивача) 
4. промене претежне делатности (шифре делатности) 
5. остале промене 
потребна документација: 
1. фотокопија решења од Агенције за привредне регистре 
2. печат 
3. испуњена регистрациона пријава 
4. уплатница 
3. Брисање: 
потребна документација: 
- уплатница од 360,00 динара 
- печат и испуњена регистрациона пријава 
4. Извод: 
Изводом се добија податак од Агенције за привредне регистре да ли је фирма 

активна или је фирма брисана и, с тим у вези, временски период рада потребна 
документација: 
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- уплатница од 360,00 динара 
- уредно попуњена регистрациона пријава са печатом 
5. Превођење: 
Предузетник је дужан да изврши превођење радње у Београду, у Агенцији за 

привредне регистре. Износ таксе за превођење је 540,00 динара. 
потребна документација: 
- уплатница 540,00 динара 
- фотокопија ПИБ-а 
- фотокопија уговора са банком 
- печат 
- решење о оснивању (фотокопија) из Куле 
 
6. Остали послови: 
- издавање уверења о периоду рада власника (сада, по закону, предузетника), док 

се водила евиденција у канцеларији 73 у општини Кула, на лични захтев странке ради 
регулисања радног стажа 

- издавање потврда о поднетој документацији у Агенцији за привредне регистре 
Послови пољопривреде 

- пружање информација становништву о мерама актуелне аграрне политике 
Одсек за утврђивања и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе 
 
 
 
 
 
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 8 
Драгица Аџић, 751 129 
 
 
Послови локалне пореске администрације 
1.Порез на имовину 
2.Локалне комуналне таксе 
3.Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
4.Накнада за заштиту и унапређење животне средине 
5.Самодопринос 
1. Порез на имовину: 
Порез на имовину физичких лица 
1.)Пријем пријава за утврñивање пореза на имовину физичких лица и 

предузетника који воде пословне књиге за имовину која им не служи за обављање 
делатности и паушално опорезовани предузетници за имовину која им служи за 
обављање делатности и за имовину која им не служи за обављање делатности-образац 
пријаве ПП2 

2.)Пријем захтева за издавање пореског уверења 
3.)Пријем жалби на решење о утврñивању пореза на имовину 
Порез на имовину правних лица 
1.)Пријем пријава за утврñивање пореза на имовину правних лица и предузетника 

који воде пословне књиге за имовину која им служи за обављање делатности -образац 
пријаве ПП1 

2.)Пријем захтева за издавање пореског уверења 
3.)Пријем жалби на решење о утврђивању пореза на имовину 
2. Локалне комуналне таксе 
1.) Истицање фирме на пословном простору 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврñивању локалне комуналне таксе 
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2.)Држање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
просторима 

-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
3.)Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила 

на уређеним и обележеним местима 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
4.)Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија 

у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности 

-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
5.)Држање средстава за игру («забавне игре») 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
6.)Коришћење рекламних паноа, рекламних застава, билборда и других 

рекламних ознака на јавним и другим површинама, оградама, зидовима у појасу улице 
или локалног пута,окренутог ка јавној површини 

-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
7.)Коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
8.)Држање музичких уреñаја и приређивања музичког програма у угоститељским 

објектима 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
9.)Држање ресторана и других угоститељских објеката на води 
-Пријем таксених пријава за утврђивање локалне комуналне таксе 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању локалне комуналне таксе 
10.) Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова 
-Пријем захтева за издавање пореског уверења 
3. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
-Пријем захтева за издавање пореских уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта 
4. Накнада за заштиту и унапређење животне средине 
-Пријем захтева за издавање пореских уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине 
5. Самодопринос 
1.) Самодопринос на катастарски приход од пољопривреде 
-Пријем захтева за издавање пореских уверења 
-Пријем жалби на решење о утврñивању самодоприноса на катастарски приход од  
пољопривреде 
2.) Самодопринос на приходе од самосталних делатности на које се плаћа порез 

на доходак грађана 
-Пријем захтева за издавање пореских уверења 
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-Пријем жалби на решење о утврђивању самодоприноса на приходе од 
самосталних делатности на које се плаћа порез на доходак грађана 

3.) Самодопринос на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину 
-Пријем захтева за издавање пореских уверења 
-Пријем жалби на решење о утврђивању самодоприноса на вредност имовине на 

коју се плаћа порез на имовину Службе за катастар непокретности Кула 
 
РАДНО МЕСТО БРОЈ 9- Катастар, Тања Летвенчук, контакт 751 116 
 
Служба закатастар непокретности Општине Кула 
- на писмени захтев физичких и правних лица пружју се следеће услуге: 
1. Издаје одговарајуће бланко обрасце за подношење захтева (само за физичка 

лица) 
2. По примљеном захтеву врши обрачун и наплату административне таксе и 

накнаде за 
пружање услуга, и издаје уплатнице 
3. Издаје Уверење о величини поседа и катастарском приходу 
4. Пружа информације о подацима уписаним у Катастар земљишта, односно 

Катастар непокретности 
5. Издаје Препис - Извод из листа непокретности 
6. Издаје Препис - Извод из поседовног листа 
 
Служба органа општине Кула 
 
Писарница:Босиљка Мишовић, Светлана Звекић, контакт, 751 190 
(централни пулт) 
 
 
Поље 9. Општинско веће и председник општине 
 
Послови: 
Пријем захтева за Скупштину општине и радна тела Скупштине општине, 
Пружање информација о раду Скупштине општине Кула и њених радних тела, 

Пријем поднесака и осталих писмена од јавних предузећа и установа, одборника, 
политичких странака, грађана који се односе на слободан приступ информацијама од 
јавног значаја из делокруга рада Скупштине општине Кула и њених радних тела, 

4. Пријем захтева од стране заинтересованих лица за објављивање у "Сл. листу 
општине 

Кула" 
Пријем захтева и осталих писмена упућених председнику општине и Општинском 

већу, 
Пријем захтева од стране заинтересованих лица који се односе на слободан 

приступинформацијама од јавног значаја из делокруга рада председника општине и 
Општинског већа, 

Пријем жалби на првостепена решења из делокруга рада Општинске управе. 
 
Писарница: Светлана Звекић 
(централни пулт) 
 
Послови инспекцијског надзора из области: 
- урбанизма и грађења, 
- заштите животне средине, 
- комуналних делатности, 
- путева и друмског саобраћаја, 
- просвете из надлежности општине Кула. 
Грађани могу пријавити проблеме писаним путем на писарници општинске управе, 

лично или телефонским путем на телефон општинске управе 025/722-333. 
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11.  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Поступак ради пружања услуга детаљно је описан у поглављу број 10. 

 
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 
Преглед података о пруженим услугама дат је у поглављу број 8. 
 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

 
Подаци о одобреном буџету за 2017. годину и о оствареним и утрошеним средствима у 
току 2010 године 

 
 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЛА  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кула за 2017. годину  састоје се од: 
 

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА    

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  1,663,
430,000.00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у чему: 1,597,
330,000.00 

- буџетска средства  1,597,
330,000.00 

- донације    
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  66,10

0,000.00 
- буџетска средства  66,10

0,000.00 
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  2,079,

332,000.00 
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:  1,057,

627,000.00 
- текући буџетски расходи  1,057,

627,000.00 

- донације    
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, у чему: 1,021,

705,000.00 
- текући буџетски издаци  1,021,

705,000.00 
- донације    

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл.7+к.8)-(к.4+к.5) -
415,902,000.00 

Издаци за набавку финансијске имовине  23,84
0,000.00 
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Примања од продаје финансијске имовине    
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -

439,742,000.00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

Примања од продаје финансијске имовине  0.00 

Примања од задуживања  300,0
00,000.00 

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних 
година  

139,7
42,000.00 

Издаци за отплату главнице дуга  23,84
0,000.00 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика 

  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 415,9
02,000.00 

 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:  
 

О п и с 

Средст
ва 

из 
буџета 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  

1,663,43
0,000.00 

1. Порески приходи  
797,900,

000.00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке  (осим 
самодоприноса)  

440,000,
000.00 

1.2. Самодопринос  
1,700,00

0.00 

1.4  Порез на имовину 
258,000,

000.00 
1.5. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 

буџетског фонда) 
83,200,0

00.00 

1.6. Остали порески приходи  
15,000,0

00.00 
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко 

буџетског фонда):  
196,434,

000.00 
3. Донације 0.00 

4. Трансфери и меморандумске ставке 
602,996,

000.00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 
66,100,0

00.00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН. И ФИНАН. 

ИМОВИНЕ  
2,103,17
2,000.00 

1. Текући расходи  
1,057,62
7,000.00 

1.1. Расходи за запослене  
251,734,

000.00 

1.2. Коришћење роба и услуга  
453,051,

000.00 
1.3. Употреба основних средстава    

1.4. Отплата камата  
14,505,0

00.00 

1.5. Субвенције  0.00 

1.6. Социјална заштита из буџета  
73,365,0

00.00 

1.7. Остали расходи  
81,131,0

00.00 

       - средства резерви  
64,131,0

00.00 

        - остали расходи  
17,000,0

00.00 

2. Трансфери   
183,841,

000.00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине   
1,021,70
5,000.00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине  (осим 6211)   
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ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  

300,000,
000.00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине  0.00 

2. Задуживање  
300,000,

000.00 

     2.1. Задуживање код домаћих кредитора  
300,000,

000.00 

     2.2. Задуживање код страних кредитора    

Отплата дуга и набавка финансијске имовине    

3. Отплата дуга    

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима  
23,840,0

00.00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима    
3.3. Отплата туга по гаранцијама    

4. Набавка финансијске имовине    
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  
(класа 3, извор финансирања 13) 

 
139,742,

000.00  
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА  
(класа 3, извор финансирања 14) 

  

 
 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1 . ове одлуке у износу од 
415.902.000 динара и за финансирање отлате дуга у износу од 23.840.000 обезбедиће се из пренетих 
неутрошених средстава из ранијих година у износу од 139.742.000 динара и, као и из средстава кредита у 
износу од 300.000.000 динара. 

 

 Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима:   

 
Р

ед. 
бр. 

Еко
номска  

класификација 

Врсте прихода и примања 
Укуп

на средства 

С
труктура 

% 

2 3 
 4 

 
5 

  КАПИТАЛ       

311
710 Пренета неутрошена средства из ранијих година (наменска) 

139,7
42,000.00 

6
.64% 

  Укупно класа 3: 
139,7

42,000.00 
6

.64% 

711
000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ   

0
.00% 

711
110 Порез на зараде 

350,0
00,000.00 

1
6.64% 

711
120 Порез на приходе од самосталних делатности 

40,00
0,000.00 

1
.90% 

711
180 Самодоприноси 

1,700,
000.00 

0
.08% 

711

190 Порез на друге приходе 

50,00

0,000.00 

2

.38% 

  Укупно 711000: 
441,7

00,000.00 
2

1.00% 

713
000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ   

0
.00% 

713
120 Порез на имовину 

190,0
00,000.00 

9
.03% 

713
310 Порез на наслеђе и поклон 

8,000,
000.00 

0
.38% 

713
420 Порез на капиталне трансакције 

60,00
0,000.00 

2
.85% 

Укупно 713000: 
258,0

00,000.00 
1

2.27% 

714
000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

0
.00% 

714
510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 

17,00
0,000.00 

0
.81% 

0 
714

540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 
1,000,

000.00 
0

.05% 

1 
714

550 Концесионе накнаде и боравишне таксе 
200,0
00.00 

0
.01% 

2 
714

560 Општинске и градске накнаде 
65,00

0,000.00 
3

.09% 
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Укупно 714000: 
83,20

0,000.00 
3

.96% 

716
000 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

0
.00% 

3 

716

110 Комунална такса на фирму 

15,00

0,000.00 

0

.71% 

Укупно 716000: 
15,00

0,000.00 
0

.71% 

733
000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   

0
.00% 

4 
733

150 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа општина 
258,0

76,000.00 
1

2.27% 

5 
733

250 Капитални трансф. од др. нивоа власти у корист нивоа општина 
344,5

20,000.00 
1

6.38% 

Укупно 733000: 
602,5

96,000.00 
2

8.65% 

741
000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

0
.00% 

6 

741

150 Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 

5,000,

000.00 

0

.24% 

7 
741

520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 
117,0

00,000.00 
5

.56% 

8 
741

530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 
5,000,

000.00 
0

.24% 

Укупно 741000: 
127,0

00,000.00 
6

.04% 

742
000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

0
.00% 

9 
742

120 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација у корист нивоа републике 
500,0
00.00 

0
.02% 

0 
742

150 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних 

организација у корист нивоа општина 
15,00

0,000.00 
0

.71% 

1 
742

250 Таксе у корист нивоа општина 
15,00

0,000.00 
0

.71% 

2 
742

350 
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга 

које врше државне нетржишне јединице 
15,50

0,000.00 
0

.74% 

Укупно 742000: 
46,00

0,000.00 
2

.19% 

743

000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ   

0

.00% 

3 
743

320 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа републике 
6,550,

000.00 
0

.31% 

4 
743

350 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина 
600,0
00.00 

0
.03% 

5 
743

920 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске 

користи у корист нивоа републике  
100,0
00.00 

0
.00% 

Укупно 743000: 
7,250,

000.00 
0

.34% 

744
000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА   

0
.00% 

6 
744

150 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина  
900,0
00.00 

0
.04% 

Укупно 744000: 
900,0

00.00 

0

.04% 

745
000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ      

0
.00% 

7 
745

150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 
15,28

4,000.00 
0

.73% 

Укупно 745000: 
15,28

4,000.00 
0

.73% 

772
000 

МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ   

0
.00% 

8 
772

110 Меморанд. ставке за рефундацију расхода из претходне године 
400,0
00.00 

0
.02% 

Укупно 772000: 
400,0
00.00 

0
.02% 

Укупно класа 7: 
1,597,

330,000.00 

7

5.95% 

811
000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ      

0
.00% 

9 
811

150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 
40,60

0,000.00 
1

.93% 

Укупно 811000: 
40,60

0,000.00 
1

.93% 

813
000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА   

0
.00% 

813 Примања од продаје осталих осн. сред. у корист ниова општина 500,0 0
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0 150 00.00 .02% 

Укупно 813000: 
500,0
00.00 

0
.02% 

841
000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА     

0
.00% 

1 
841

150 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 
25,00

0,000.00 
1

.19% 

Укупно 8410000: 
25,00

0,000.00 
1

.19% 

Укупно класа 8: 
66,10

0,000.00 
3

.14% 

  Класа 7 и 8 

1,663,

430,000.00 

7

9.09% 

911
400 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У 
ЗЕМЉИ   

0
.00% 

2 
911

451 Примања од задуж. од посл. банки у земљи у корист нивоа општина 
300,0

00,000.00 
1

4.26% 

Укупно 9110000: 
300,0

00,000.00 
1

4.26% 

Укупно класа 9: 
300,0

00,000.00 
1

4.26% 

  Укупуни приходи(7+8+9): 
1,963,

430,000.00 
9

3.36% 

  Укупно са почетним стањем(7+8+9+3): 
2,103,

172,000.00 
1

00.00% 

 
 

Издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима:  
 

Р
.бр. 

Е
коном.  

к
ласиф. 

О п и с  Укупна  
средства 

У
чешћe 

10 Расходи за запослене    

11 Плате и додаци запослених  
193,424
,000.00 .20% 

12 Социјални доприноси на терет послодавца  
34,543,

000.00 .64% 

13 Накнада у натури  
10,000.

00 .00% 

14 Социјална давања запосленима  
6,240,0

00.00 .30% 

15 Накнада за запослене  
4,360,0

00.00 .21% 

16 Награде, бонуси и остали посебни расходи  
2,957,0

00.00 .14% 

17 Посланички додатак  
10,200,
000.00 .48% 

УКУПНО:  
251,734
,000.00 1.97% 

20 Коришћење роба и услуга    

21 Стални трошкови  
120,828
,000.00 .75% 

22 Трошкови путовања  
4,510,0

00.00 .21% 

23 Услуге по уговору  
75,786,
000.00 .60% 

24 Специјализоване услуге  
104,101
,000.00 .95% 

25 Текуће поправке и одржавање  
75,085,
000.00 .57% 

26 Материјал  
72,741,
000.00 .46% 

УКУПНО:  
453,051

,000.00 1.54% 

40 Отплата камата   

41 Отплата домаћих камата  
13,160,
000.00 .63% 

44 Пратећи трошкови задуживања  
1,345,0

00.00 .06% 

УКУПНО:  
14,505,
000.00 .69% 

Донације и трансфери  



Број 40 - страна 649                          Службени лист општине Кула                            29. децембар 2016.  
 

 

 649 

60 

63 Донације и трансфери осталим нивоима власти  
140,450
,000.00 .68% 

64 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
22,000,
000.00 .05% 

65 Остале донације, дотације и трансфери 
21,391,
000.00 .02% 

УКУПНО:  
183,841
,000.00 .74% 

Права из социјалног осигурања  

72 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  
73,365,
000.00 .49% 

УКУПНО:  
73,365,
000.00 .49% 

80 Остали расходи   

81 Дотације невладиним организацијама  
37,100,
000.00 .76% 

82 Порези, обавезне таксе и казне 
1,731,0

00.00 .08% 

83 Новчане казне по решењу суда 
300,000

.00 .01% 

85 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стр.држа.огана 
25,000,
000.00 .19% 

УКУПНО: 
64,131,

000.00 .05% 

90 Административни трансфери из буџета   

99 Стална резерва  
2,000,0

00.00 .10% 

99 Текућа резерва  
15,000,
000.00 .71% 

УКУПНО:  
17,000,
000.00 .81% 

Основна средства   

11 Зграде и грађевински објекти  
971,650
,000.00 6.20% 

12 Машине и опрема  
49,455,
000.00 .35% 

15 Нематеријална имовина  
600,000

.00 .03% 

УКУПНО:  
1,021,7

05,000.00 8.58% 

10 Отплата главнице  

11 Отплата главнице домаћим кредиторима 

23,840,

000.00 .13% 

УКУПНО:  
23,840,
000.00 .13% 

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  
2,103,1

72,000.00 00.00% 

Текући расходи 
1,057,6

27,000.00 0.29% 

Нефинансијска имовина 
1,021,7

05,000.00 8.58% 

Финансијска имовина 
23,840,
000.00 .13% 

  
2,103,1

72,000.00 00.00% 

 
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 
Функ

ционална  
kлас

ификација 

ФУНКЦИЈЕ  Укупна  
средства 

У
чешће 

%

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   120,486,
000.00 

5
.73% 

010 Болест и инвалидност 

12,610,0
00.00 

0
.60% 

040 Породица и деца 

43,020,0
00.00 

2
.05% 

070 
Соц. помоћ угроженом становништву, некласиф на 

другом месту 

64,856,0
00.00 

3
.08% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ    295,003,

000.00 

1

4.03% 
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111 Извршни и законодавни органи 

32,100,0
00.00 

1
.53% 

112 Финансијски и фискални послови 

17,000,0
00.00 

0
.81% 

130 Опште услуге 

169,585,

000.00 

8

.06% 

133 Остале опште услуге 

2,400,00
0.00 

0
.11% 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

35,918,0
00.00 

1
.71% 

170 Трансакције јавног дуга 

38,000,0
00.00 

1
.81% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ    2,675,00
0.00 

0
.13% 

330 Судови 

2,015,00
0.00 

0
.10% 

320 Услуге противпожарне заштите 

660,000.
00 

0
.03% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
246,135,

000.00 

1

1.70% 

411 Општи економски и комерцијални послови 

14,010,0
00.00 

0
.67% 

412 Општи послови по питању рада 

6,000,00
0.00 

0
.29% 

421 Пољопривреда 

150,000,
000.00 

7
.13% 

451 Друмски саобраћај 
44,280,0

00.00 
2

.11% 

473 Туризам 

11,245,0
00.00 

0
.53% 

463 Остала енергија (КУ) 
20,600,0

00.00 
0

.98% 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
771,440,

000.00 
3

6.68% 

510 Управљање отпаадом 

58,939,0
00.00 

2
.80% 

520 Управљање отпадним водама 

656,040,
000.00 

3
1.19% 

530 Смањење загађености 

1,200,00

0.00 

0

.06% 

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 

54,021,0
00.00 

2
.57% 

550 Заштита животне средине - истраживање и развој 
1,240,00

0.00 
0

.06% 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 
111,900,

000.00 
5

.32% 

620 Развој заједнице 

59,000,0
00.00 

2
.81% 

630 Водоснабдевање 

8,380,00
0.00 

0
.40% 

640 Улична расвета 

44,520,0
00.00 

2
.12% 

700 ЗДРАВСТВО 
99,200,0

00.00 

4

.72% 

740 Услуге јавног здравства 

99,200,0
00.00 

4
.72% 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 
173,818,

000.00 
8

.26% 

810 Услуге рекреације и спорта 

116,335,
000.00 

5
.53% 

820 Услуге културе 

57,483,0
00.00 

2
.73% 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 
282,515,

000.00 
1

3.43% 

911 Предшколско образовање 

157,665,
000.00 

7
.50% 

912 Основно образовање 

88,670,0

00.00 

4

.22% 

920 Средње образовање 

36,180,0
00.00 

1
.72% 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  
2,103,17
2,000.00 

1
00.00% 

 
Члан 6. 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:  
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П 
р 

о 
г р

 а 
м 

 

Пр
ог

р. 
Ак

ти
вн

ос
т/ 

пр
оје

ка
т 

Н А З И В 
Укуп

на  
средства 

У
чешће 

%

  Програм 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
23,48

0,000.00 
1

.12% 

101 

00

01 Просторно и урбанистичко планирање 
1,440

,000.00   

101 

11

01-П1 Пројекат: Уређење парка у Кули  
15,00

0,000.00   

101 

11

01-П2 Пројекат: Уређење центра Сивца 

5,040
,000.00   

101 

11

01-П3 Пројекат: Уређење центра Липара 

2,000
,000.00   

  Програм 2.  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
176,9

60,000.00 

8

.41% 

102 

00

01 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
44,52

0,000.00   

102 

00

02 Одржавање јавних зелених површина 
23,42

1,000.00   

102 

00

03 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
39,73

9,000.00   

102 

00

04 Зоохигијена 
30,60

0,000.00   

102 

00

09 Остале комуналне услуге 
13,80

0,000.00   

102 

11

02-П1 Пројекат:Реконструкција водоводне мреже у Липару 

180,0
00.00   

102 

11

02-П3 

Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу 
фабрике воде у Р. Крстуру и Крушчићу 

7,600

,000.00   

102 

11

02-П4 Пројекат: Реконструкција водоводне мреже у Црвенки 

600,0
00.00   

102 

11

02-П5 

Пројекат: Успостављање система грејања стамбених зграда у Кули 
- изградња гасне котларнице 

16,50
0,000.00   

  Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
20,01

0,000.00 
0

.95% 

501 

00

01 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента   
750,0
00.00   

501 

15

01-П1 Пројекат: ЛАП 2017 - Јавни радови 

6,000
,000.00   

501 

15

01-П2 Пројекат: Опремање индустријске зоне - изградња јавне расвете 

13,26
0,000.00   

  Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

11,24

5,000.00 

0

.53% 

502 

00

01 Управљање развојем туризма 
7,025

,000.00   

502 

00

02 Промоција туристичке понуде 
1,760

,000.00   

502 

15

02-П1 Пројекат: Међународна трка пријтељства 

480,0
00.00   

502 

15

02-П2 Пројекат: Мото сусрет у Кули 

300,0
00.00   

502 

15

02-П3 Пројекат: Менифестација "Слатки дан у срцу Бачке" у Црвенки 

600,0
00.00   

502 

15

02-П4 Пројекат: Прослава школске славе Свети Сава 

300,0
00.00   

502 

15

02-П5 Пројекат: Обележавање дана општине Кула 

780,0
00.00   

  Програм 5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
150,0

00,000.00 
7

.13% 

101 

00

01 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној  
заједници  

140,3
00,000.00 

  

101 

01

01-П1 Пројекат: Изградња црпне станице у Сивцу  
9,700

,000.00   

  Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
677,6

80,000.00 
3

2.22% 

401 

00

01 Управљање заштитом животне средине  
1,240

,000.00   

401 

00

02 Праћење квалитета елемената животне средине   
1,200

,000.00   

401 

04

01-П1 

Пројекат: Изградња потисног вода Црвенка - Кула са канализационим 
мрежама у Кули и Црвенки 

606,0
00,000.00   

401 

04

01-П2 Пројекат: Инфраструктурно опремање депоније у Кули 

19,20
0,000.00   

04 Пројекат: Реконструкција фекалних станица 5,040   
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401 01-П3 ,000.00 

401 

04

01-П4 Пројекат: Изградња канализационе мреже 

45,00
0,000.00   

  
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА  

ИНФРАСТРУКТУРА 
44,28

0,000.00 
2

.11% 

701 
00

02 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
29,51

0,000.00   

701 
07

01-П1 Пројекат: Изградња аутобуских стајалишта у Кули 

1,860
,000.00   

701 
07

01-П2 Пројекат: Капитално одржавања пута у насељу Руски Крстур 

3,180
,000.00   

701 

07

01-П3 

Пројекат: Постављање семафора у Kули на раскрсници В. Влаховића 
и 16. дивизије 

6,180

,000.00   

701 
07

01-П4 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години 

2,950
,000.00   

701 
07

01-П5 Пројекат: Безбедан град - израда главног пројекта 

600,0
00.00   

  Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
157,6

65,000.00 
7

.50% 

001 

00

01 Функционисање предшколских установа 
157,6

65,000.00   

  Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
88,67

0,000.00 
4

.22% 

002 

00

01 Функционисање основних школа 
88,67

0,000.00   

  ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
36,18

0,000.00 
1

.72% 

003 

00

01 Функционисање средњих школа 
36,18

0,000.00   

  Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  120,4
86,000.00 

5
.73% 

901 

00

01 Социјалне помоћи 

24,53

0,000.00   

901 

00

03 Подршка социо-хуманитарним организацијама 
11,41

0,000.00   

901 

00

05 Активности Црвеног крста 
1,200

,000.00   

901 

00

06 Подршка деци и породица са децом  
43,02

0,000.00   

901 

09

01-П1 

Пројекат: Регионални стамбени програм - стамбени пројекат у 
Републици Србији RHP - W2-CMG/COMP3-2015 - набавка грађ. материјала 

15,47
6,000.00   

901 

09

01-П2 

Пројекат: Регионални стамбени програм - стамбени пројекат у 
Републици Србији RHP - W2-VHG/COMP4-2015 - куповина кућа 

19,25
0,000.00   

901 

09

01-П3 

Пројекат: Куповина кућа за социјално угрожене категорије 
становништва 

5,600
,000.00   

  Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
99,20

0,000.00 

4

.72% 

801 

00

01 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
16,00

0,000.00   

801 

18

01-П1 Пројекат: Суфинансирање изградње Дома здравља у Кули 

83,20
0,000.00   

  Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
57,48

3,000.00 
2

.73% 

201 

00

01 Функционисање локалних установа културе 
39,93

3,000.00   

201 

00

02 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
9,650

,000.00   

201 

00

04 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања 

1,200
,000.00   

201 

00

05 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 

2,400

,000.00   

201 

12

01-П1 Пројекат: Месец књиге 

450,0
00.00   

201 

12

01-П2 Пројекат: Омладински позоришни фестивал Војводине 

150,0
00.00   

201 

12

01-П3 Пројекат: Међународни фестивал песника за децу - Булка  
300,0
00.00   

201 

12

01-П4 

Пројекат: Ивањско цвеће - чувар традиције војвођанских 

староседелаца 

250,0
00.00   

201 

12

01-П5 Пројекат: Фестивал акустичарске музике - Фамус 

250,0
00.00   

201 

12

01-П6 Пројекат: Костељникова јесен 

650,0
00.00   

201 

12

01-П7 Пројекат: Драмски меморијал Петра Ризнића Ђађе 

800,0

00.00   

201 

12

01-П8 Пројекат: Фестивал русинксе културе - Црвена Ружа 

1,450
,000.00   
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  Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
118,7

35,000.00 
5

.65% 

301 

00

01 

Подршка локалним спортским организaцијама, удружењима и 
савезима 

15,83
0,000.00   

301 

00

03 Одржавање спортске инфраструктуре 

4,140

,000.00   

301 

00

04 Функционисање локалних спортских установа 
6,895

,000.00   

301 

00

05 Спровођење омладинске политике 
2,000

,000.00   

301 

13

01-П1 Пројкеат: Изградња спортске хале у Сивцу 

61,02
0,000.00   

301 

13

01-П2 Пројкеат: Изградња спортско рекреативног центра у Кули  
26,65

0,000.00   

301 

13

01-П3 

Пројкеат: Израда пројектне докуметације за спортско рекреативни 
центар у Сивацу 

600,0
00.00   

301 

13

01-П4 Пројекат: Реконструкција спортске хале у Црвенки 

1,200
,000.00   

301 

13

01-П5 Пројекат: Опремање омладинског клуба и едукација младих 

400,0

00.00   

  Програм 15.ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
268,3

98,000.00 
1

2.76% 

602 

00

01 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
169,5

85,000.00   

602 
06

02-П1 

Пројекат: Реконструкција крова на згради месне канцеларије у  
Липару 

180,0
00.00   

602 
06

02-П2 Пројекат: Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу 

5,040
,000.00   

602 

00

02 Функционисање месних заједнице 
31,18

8,000.00   

602 
06

02-МЗ-1 Пројекат: Прослава градске славе Марковдан у Кули  
600,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-2 Пројекат: Паљење бадњака у Кули 

480,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-3 Пројекат: Манифестација - Дани традиције у Кулу 

500,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-4 Пројекат: Неговање старих заната - Кула 

150,0
00.00   

602 

06

02-МЗ-5 Пројекат: Прослава сеоске славе у Црвенки 

600,0

00.00   

602 
06

02-МЗ-6 Пројекат: Прослава сеоске славе - Свети Никола Летњи у Сивцу 

600,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-7 Пројекат: Прослава сеоске славе у Руском Крстуру 

300,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-8 Пројекат: Манифестација - Дани села дани жита у Крушчићу 

300,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-9 Пројекат: Манифестација - Паљење бадњака у Крушчићу 

100,0
00.00   

602 
06

02-МЗ-10 Пројекат: Прослава села - Велика Госпоjина у Липару 

350,0
00.00   

602 

00

03 Сервисирање јавног дуга 
38,00

0,000.00   

602 

00

04 Општинско правобранилаштво 

2,015

,000.00   

602 

00

07 Функционисање националних савета националних мањина 
750,0
00.00   

602 

00

09 Текућа буџетска резерва 
15,00

0,000.00   

602 

00

10 Стална буџетска резерва  
2,000

,000.00   

602 

00

14 Управљање у ванредним ситуацијама 
660,0
00.00   

  Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
32,10

0,000.00 
1

.53% 

101 

00

01 Функционисање Скупштине 
17,68

2,000.00   

101 

00

02 Функционисање извршних органа 

14,41

8,000.00   

  Програм 17.ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
20,60

0,000.00 
0

.98% 

501 
05

01-П1 

Пројекат: Замена столарије и термо изолација основне школе 
20.Октобар Сивац 

20,60
0,000.00   

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 
2,103

,172,000.00 
1

00.00% 
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Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у 
следећем прегледу:



КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019 

УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ: 

1
,029,385,00

0.00 

1
,029,385,0

00.00 .00 .00 

Р
.б
р. 

П
озиц
ија 

П
рогр
ам 

Ш
ифр

а  
прој
екта 

К
онт
о  
3 

ни
во 

К
онт
о     
4 

ни
во 

Назив капиталног пројекта 

У
купна 

вредност 
пројекта 

2
017 018 2019 

7 
8

 (9+10+11) 9 0 1 

35 
401 

401-
П1 

Изградња потисног вода Црвенка - Кула са 
канализационим мрежама у Кули и Црвенки 

6
06,000,000.

00 

 
606,000,0
00.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 600,000,000,00    

11 114 Пројектно планирање: 6,000,000.00    

30 
801 

801-
П1 

Суфинансирање изградње Дома здравља у 
Кули 

8
3,200,000.0

0 

 
83,200,00
0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 82,000,000,00    

11 114 Пројектно планирање: 1,200,000.00    

39-
140 

301 
301-
П1 Изградња спортске хале у Сивцу 

6
1,020,000.0

0 

 
61,020,00
0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 58,120,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 900,000.00    

12 126 Опрема за спорт: 2,000,000.00    

38 
401 

401-
П4 Изградња канализационе мреже 

4
5,000,000.0

0 

 
45,000,00
0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 45,000,000.00    

0 
101 001 Капитално одржавање путева  

3
1,120,000.0

0 

  
31,120,00
0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 30,000,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 1,120,000.00    

41 
301 

301-
П2 

Изградња спортско рекреативног центра у 
Кули  

2
6,650,000.0

0 

 
26,650,00
0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 25,000,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 1,650,000.00    

45 
501 

501-
П1 

Замена столарије и термо изолација 
основне школе 20.Октобар Сивац 

2
0,600,000.0

0 

 
20,600,00
0.00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

20,000,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 600,000.00    

1 
101 001 Набавка опреме за пољопривреду  

1
9,400,000.0

0 

 
19,400,00
0.00  

11 129 Моторна опрема:19,400,000.00    

36 
401 

401-
П2 

Инфраструктурно опремање депоније у 
Кули 

1
9,200,000.0

0 

 
19,200,00
0.00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

18,000,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 1,200,000.00    

0 
9-80 

102 
102-
П6 

Успостављање система грејања стамбених 
зграда у Кули - изградња гасне котларнице 

1
6,500,000.0

0 

 
16,500,00
0.00  

11 112 Изградња заграда и објеката: 3,600,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 900,000.00    

12 129 Уграђена опрема: 12,000,000.00    

1 9 101 101- Уређење парка у Кули  
1

5,000,000.0
 

15,000,00
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П1 0 0.00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 14,400,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 600,000.00    

2 
3 

501 
501-
П2 

Опремање индустријске зоне - изградња 
јавне расвете 

1
3,260,000.0

0 

 
13,260,00
0.00  

11 112 Изградња објеката: 12,960,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 300,000.00    

3 
2 

101 
101-
П1 Изградња црпне станице у Сивцу  

9
,700,000.00 

 
9,700,000.
00  

11 112 Изградња зграда и објеката: 12,960,000.00    

4 
5 

102 001 Набавка опреме за јавну расвету 
6

,000,000.00 

   
6,000,000.
00  

12 129 Моторна опрема: 6,000,000.00    

5 
7 

102 
102-
П3 

Израда пројектно техничке документације 
за изградњу фабрике воде у Р. Крстуру и Крушчићу 

7
,600,000.00 

 
7,600,000.
00  

11 114 Пројектно планирање: 7,600,000.00    

6 
8-99 

701 
701-
П3 

Постављање семафора у Kули на 
раскрсници В. Влаховића и 16. дивизије 

6
,180,000.00 

 
6,180,000.
00  

11 114 Пројектно планирање: 180,000.00    

12 128 Опрема за јавну безбедност: 6,000,000.00    

7 
0 

602 
602-
П2 

Реконструкција котларнице у месној 
канцеларији у Сивцу 

5
,040,000.00 

 
5,040,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

4,800,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 240,000.00    

8 
0 

101 
101-
П2 Уређење центра Сивца 

5
,040,000.00 

 
5,040,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

4,800,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 240,000.00    

9 
37 

401 
401-
П3 Реконструкција фекалних станица 

5
,040,000.00 

 
5,040,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

4,800,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 240,000.00    

0 
7 

701 
701-
П2 

Капитално одржавања пута у насељу Руски 
Крстур 

3
,180,000.00 

 
3,180,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

3,000,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 180,000.00    

1 
82 

201 001 
Изградња котларнице у Културном Центру у 

Кули 
3

,000,000.00 

 
3,000,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

3,000,000.00    

2 
8 

602 001 Набавка опреме за функционисање управе  
2

,325,000.00 

 
2,325,000.
00  

12 122 Административна опрема    

3 
1 

101 
101-
П2 Уређење центра Липара 

2
,000,000.00 

 
2,000,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање зграда и објеката: 

1,880,000.00    

11 114 Пројектно планирање: 120,000.00    

4 
6 

701 
701-
П1 Изградња аутобуских стајалишта у Кули 

1
,860,000.00 

 
1,860,000.
00  

Изградња зграда и објеката: 1,560,000.00    
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11 112 

11 114 Пројектно планирање: 300,000.00    

5 
37 

301 003 Одржавање спортске инфраструктуре 
1

,500,000.00 

 
1,500,000.
00  

11 113 
Капитално одржавање отворених спортских 

терена и паркова     

6 
43 

301 
301-
П4 Реконструкција спортске хале у Црвенки 

1
,200,000.00 

 
1,200,000.
00  

11 114 Пројектно планирање: 1,200,000.00    

7 
7 

602 001 Капитално одржавање зграде управе 
6

00,000.00 

 
600,000.0
0  

11 113 Капитално одржавање зграда и објеката     

8 
8 

102 
102-
П4 

Реконструкција водоводне мреже у 
Црвенки 

6
00,000.00 

 
600,000.0
0  

11 114 Пројектно планирање: 600,000.00    

9 
05 

701 
701-
П5 Безбедан град - израда главног пројекта 

6
00,000.00 

 
600,000.0
0  

11 114 Пројектно планирање: 600,000.00    

0 
42 

301 
301-
П3 

Израда пројектне докуметације за спортско 
рекреативни центар у Сивацу 

6
00,000.00 

 
600,000.0
0  

11 114 Пројектно планирање: 600,000.00    

1 
44 

301 
301-
П5 

Опремање омладинског клуба и едукација 
младих 

4
00,000.00 

 
400,000.0
0  

12 122 Административна опрема: 400,000.00    

2 
9 

602 
602-
П1 

Реконструкција крова на згради месне 
канцеларије у Липару 

1
80,000.00 

 
180,000.0
0  

11 114 Пројектно планирање: 180,000.00    

3 
6 

102 
102-
П1 Реконструкција водоводне мреже у Липару 

1
80,000.00 

 
180,000.0
0  

11 114 Пројектно планирање: 180,000.00    

4 
06 

002 001 63 632 
Израда пројектне документације за заграду 

О.Ш. Иса Бајић 
3

00,000.00 

 
300,000.0
0  

5 
07 

002 001 63 632 
Израда пројектне документације за заграду 

и школску салу у О.Ш. П. Бригада 
6

00,000.00 

 
600,000.0
0  

6 
08 

002 001 63 632 
Реконструкција котларнице (замена котла) у 

О.Ш. Вук Караџић 
1

,800,000.00 

 
1,800,000.
00  

7 
09 

002 001 63 632 
Израда пројкетне документације за санацију 

зграде О.Ш. 20. Октобар 
9

00,000.00 

 
900,000.0
0  

8 
10 

002 001 63 632 
Израда пројектне документације за кров 

зграде О.Ш. П. Кузмјак 
3

00,000.00 

 
300,000.0
0  

9 
10 

002 001 63 632 
Израда пројектне документације за систем 

грејања у О.Ш. П. Кузмјак 
3

00,000.00 

 
300,000.0
0  

0 
14 

003 001 63 632 
Завршетак радова на новом крилу средње 

економске школе у Кули 
5

,410,000.00 

 
5,410,000.
00  

 
 
 

2. ПОСЕБНИ ДЕО 
 

 
  Укупни расходи и издаци, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2,103.172,000.00 динара 

финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака:  
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0 1 2 3 4 5 СКУПШТ И Н А  ОП ШТ И НЕ       
Програм 16. ПО ЛИ Т И Ч КИ  СИ С Т ЕМ  

ЛО К АЛ НЕ  САМОУПРАВЕ  
     

Функционисање скупштине      
Извршни и законодавни органи      

101 001 11 11 
Плате и додаци запослених  

,339,00
   

,339,00

101 001 11 12 
Социјални доприноси на терет 

послодавца  19,00
   

19,00
101 001 11 15 

Накнаде за превоз на посао и са 
посла  00,00

   
00,00

101 001 11 17 

Посланички додатак 
0,200,00

   
0,200,00

101 001 11 22 
Трошкови путовања  

00,00
   

00,00

101 001 11 23 

Услуге по у говору  

,600,00
   

,600,00
101 001 11 26 

Материјал  
00,00

   
00,00

101 001 11 44 

Пратећи трошкови заду живања  

50,00
   

50,00
101 001 11 65 

Остале донације, дотације и 
трансфери 24,00

   
24,00

101 001 11 0 81 

Дотације невладиним  

организацијама - финансирање  редовног 
рада политичких субјеката

 

,100,00

    

,100,00
101 001 11 1 82 

Порези, обавезне таксе и казне 

0,00
   

0,00Свега за програмску активност 
2101-0001: 7,682,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 7,682,00Свега за програм  16: 

7,682,00

0

.00 

0

.00 .00 .00 

0

.00 7,682,00Свега за главу  1: 
7,682,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 7,682,00Свега за раздео 1: 

7,682,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 7,682,00ПРЕДСЕДНИК ОПШТ И НЕ       
Програм 16. ПО ЛИ Т И Ч КИ  СИ С Т ЕМ  

ЛО К АЛ НЕ  САМОУПРАВЕ  
     

Функционисање извршних  органа       
Извршни и законодавни органи      

101 002 11 2 11 
Плате и додаци запослених  

,443,00
   

,443,00

101 002 11 3 12 

Социјални доприноси на терет 

послодавца  37,00
   

37,00
101 002 11 4 21 

Стални трошкови 
0,00

   
0,00

101 002 11 5 22 

Трошкови путовања  

00,00
   

00,00
101 002 11 6 23 

Услуге по у говору  
,030,00

   
,030,00

101 002 11 7 24 

Специјализоване услу ге  

00,00
   

00,00
101 002 11 8 44 

Пратећи трошкови заду живања  
0,00

   
0,00

101 002 11 9 65 
Остале донације, дотације и 

трансфери 28,00
   

28,00Свега за програмску активност 
2101-0002: 0,808,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 0,808,00Свега за програм  16: 

0,808,00

0

.00 

0

.00 .00 .00 

0

.00 0,808,00Свега за главу  1: 
0,808,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 0,808,00Свега за раздео 2: 

0,808,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 0,808,00ОП ШТ И НС К О ВЕЋЕ      
Програм 16. ПО ЛИ Т И Ч КИ  СИ С Т ЕМ  

ЛО К АЛ НЕ  САМОУПРАВЕ  
     

Функционисање извршних  органа       
Извршни и законодавни органи      

101 002 11 0 23 
Услуге по у говору  

,600,00
   

,600,008 1 1 1 1
5 

10 00 11 1 44 
Пратећи трошкови 

задуживања 0,000
    

0,0Свега за програмску  
активност 2101-0003: ,610,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,600,0Свега за програм 16: 

,610,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,610,0Свега за главу 1: 
,610,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,610,0Свега за раздео 3: 

,610,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,610,0ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      
Програм  15.ОПШТЕ  ЈАВНЕ 

УСЛУГЕ УПРАВЕ 
      

Општинско 
правобранилаштво 

      
Судови       

60 00 30 2 11 
Плате и додаци запослених 

,235,00
    

,235,0
60 00 30 3 12 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 21,000

    
21,0

60 00 30 4 14 
Социјална давања 

запосленима 0,000
    

0,0
60 00 30 5 15 

Накнаде за превоз на посао и 
са посла 0,000

    
0,0

60 00 30 6 21 
Стални трошкови 

0,000
    

0,0
60 00 30 7 22 

Трошкови путовања 
0,000

    
0,0

60 00 30 8 23 
Услуге по уговору  

0,000
    

0,0
60 00 30 9 26 

Материјал 
0,000

    
0,0

60 00 30 0 65 
Остале донације, дотације и 

трансфери 69,00
    

69,0
60 00 30 1 12 

Машине и опрема 
00,000

    
00,0Свега за програмску  

активност 0602-0004: ,015,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,015,0Свега за програм 15: 
,015,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,015,0Свега за главу 1: 

,015,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,015,0Свега за раздео 4: 
,015,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,015,0ОПШТИНСКА УПРАВА       

Програм 15.ОПШТЕ  УСЛУГЕ  
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      
Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
      

Опште услуге       
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60 00 30 2 11 
Плате и додаци запослених 

6,240,00
    

6,240,0
60 00 30 3 12 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 3,660,00

    
3,660,0

60 00 30 4 14 
Социјална давања 

запосленима ,800,00
    

,800,0
60 00 30 5 15 

Накнаде за превоз на посао и 
са посла ,000,00

    
,000,0

60 00 30 6 16 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи ,100,00
    

,100,0
60 00 30 7 21 

Стални трошкови 
3,535,00

    
3,535,0

60 00 30 8 22 
Трошкови путовања 

00,000
    

00,0
60 00 30 9 23 

Услуге по уговору  
4,310,00

    
4,310,0

60 00 30 0 24 
Специјализоване услуге 

,800,00
    

,800,0
60 00 30 1 25 

Текуће поправке и 
одржавање ,990,00

   
,800,0 ,790,0

60 00 30 2 26 
Материјал 

,750,00
    

,750,0
60 00 30 3 44 

Пратећи трошкови 
задуживања 0,000

    
0,0

60 00 30 4 65 
Остале донације, дотације и 

трансфери 1,625,00
    

1,625,0
60 00 30 5 82 

Порези, обавезне таксе и 
казне ,500,00

    
,500,0

0 1 2 3 4 5 

60 00 30 6 85 
Накнада штете за повреде 

или штету нанету од стр.држа.огана ,000,00
    

,000,0
60 00 30 7 11 

Зграде и градјевински објекти  
00,000

    
00,0

60 00 30 8 12 
Машине и опрема 

,325,00
    

,325,0Свега за програмску  
активност 0602-0001: 

1
67,785,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 ,800,0 69,585,0Пројекат: Реконструкција 

крова на згради месне канцеларије у 

Липару  

      

Развој заједнице       

60 602-
П

20 9 11 
Зграде и грађевински објекти      

80,00 80,0Свега за пројекат 0602-П1: 0
.00 

0
.00 

0
.00 .00 .00 80,00 80,0Пројекат: Реконструкција 

котларнице у месној канцеларији у 

Сивцу 

      

Развој заједнице       

60 602-
П

20 0 11 
Зграде и грађевински објекти  

,040,00
    

,040,0Свега за пројекат 0602-П2: 
,040,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,040,0Укупно за пројекте 0602: 

,040,00
0

.00 
0

.00 .00 .00 80,00 ,220,0Сервисирање јавног дуга       
Управљање јавним дугом       

60 00 70 1 41 
Отплата камата домаћим 

пословним банкама 3,160,00
    

3,160,0
60 00 70 2 44 

Пратећи трошкови 
задуживања ,000,00

    
,000,0

60 00 70 3 11 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 3,840,00
    

3,840,0Свега за програмску  
активност 0602-0003 8,000,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 8,000,0Функционисање 

националних савета националних  
мањина

      
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
      

60 00 60 4 81 
Дотације невладиним 

организацијама 50,000
    

50,0Свега за програмску  
активност 0602-0007: 50,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 50,0Текућа буџетска резерва       

Финансијски и фискални 
послови 

      

60 00 12 5 99 
Текућа буџетска резерва 

5,000,00
    

5,000,0Свега за програмску  
активност 0602-0009: 5,000,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 5,000,0Стална буџетска резерва       

Финансијски и фискални 
послови 

      

60 01 12 6 99 
Стална буџетска резерва 

,000,00
    

,000,0Свега за програмску  
активност 0602-0010: ,000,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,000,0Управљање у ванредним 

ситуацијама 
      

Јавни ред и безбедност 
неклас. на другом месту 

      

60 01 20 7 81 
Дотације невладиним 

организацијама (ДВД) 00,000 0,00
   

60,0Свега за програмску  
активност 0602-0015: 00,00 0,00

0
.00 .00 .00 

0
.00 60,0Свега за програм 15: 2

29,175,00 0,00
0

.00 .00 .00 ,980,0 31,215,0Програм 1. УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО  ПЛАНИРАЊЕ 

      
Просторно и урбанистичко 

планирање 
      

Развој заједнице       

0 1 2 3 4 5 
10 00 20 3 24 

Специјализоване услуге 
,000,00

   
,000,0 ,000,0

10 00 20 4 25 
Текуће поправке и 

одржавање ,200,00
    

,200,0
10 00 20 5 26 

Потрошни материјал  
,200,00

    
,200,0Свега за програмску  

активност 0602-0009: 2,800,00 .00 
0

.00 .00 .00 ,000,0 3,800,0Пројекат:Реконструкција 
водоводне мреже у Липару  

      
Водоснабдевање       

10 102-
П

30 6 11 
Зграде и грађевински објекти      

80,00 80,0Свега за пројекат 1102-П1: 0
.00 .00 

0
.00 .00 .00 80,00 80,0Пројекат:Израда 

пројектно техничке 

документације за 
изградњу фабрике воде у
Р. Крстуру и Крушчићу

      

Водоснабдевање       

10 102-
П

30 7 11 
Зграде и грађевински објекти  

00,000
   

,300,0 ,600,0Свега за пројекат 1102-П3: 
00,00 .00 

0
.00 .00 .00 ,300,0 ,600,0Пројекат: Реконструкција 

водоводне мреже у Црвенки 
      

Водоснабдевање       

10 102-
П

30 8 11 
Зграде и грађевински објекти  

00,000
    

00,0Свега за пројекат 1102-П4: 
00,00 .00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Пројекат: Успостављање 

система грејања стамбених зграда 
у 

Кули изградња гасне
котларнице
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Развој заједнице       

10 102-
П

20 9 11 
Зграде и грађевински објекти  

,500,00
    

,500,0
10 102-

П
20 0 12 

Машине и опрема 
2,000,00

    
2,000,0Свега за пројекат 1102-П5: 

6,500,00 .00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 6,500,0Свега за програм 2: 1
68,480,00 .00 

0
.00 .00 .00 ,480,0 76,960,0Програм 3. ЛОКАЛНИ  

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
      

Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 

      
Општи економски и 

комерцијални послови 
      

50 00 11 1 23 
Услуге по уговору  

50,000
    

50,0Свега за програмску  
активност 1501-0001: 50,00 .00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 50,0Пројекат: ЛАП 2017 - Јавни 

радови 
      

Општи послови по питању  
рада 

      

50 501-
П

12 2 64 
Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање ,000,00
    

,000,0Свега за пројекат 1501-П1: 
,000,00 .00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,000,0Пројекат: Опремање 

индустријске зоне - изградња јавне 
расвете

      
Општи економски и 

комерцијални послови 
      

50 501-
П

11 3 11 
Зграде и грађевински објекти  

,260,00
 

,000,00
  

3,260,0Свега за пројекат 1501-П2: 
,260,00 .00 ,000,00 .00 .00 

0
.00 3,260,0Свега за програм 3: 

2,010,00 .00 ,000,00 .00 .00 
0

.00 0,010,0Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА       
Промоција туристичке 

понуде 
      

Туризам       

0 1 2 3 4 5 
50 00 7 4 81 

Дотације невладиним 
организацијама ,200,0 60,00

   
00,0 ,760,0Свега за програмску 

активност 1502-0002: ,200,0 60,00
0

.00 .00 .00 00,0 ,760,0Свега за програм 4: 
,200,0 60,00

0
.00 .00 .00 00,0 ,760,0Програм 5. РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
       

Подршка за 

спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници

       

Пољопривреда        

10 00 2 5 23 
Услуге по уговору  

,000,0
     

,000,0
10 00 2 6 24 

Специјализоване услуге 
6,840,0

     
6,840,0

10 00 2 7 25 
Текуће поправке и 

одржавање 3,440,0
     

3,440,0
10 00 2 8 26 

Материјал 
,500,0

     
,500,0

10 00 2 9 81 
Дотације невладиним 

организацијама ,000,0
     

,000,0
10 00 2 0 11 

Зграде и грађевински објекти  
3,120,0

    
8,000,0 1,120,0

10 00 2 1 12 
Машине и опрема 

,400,0
    

5,000,0 9,400,0Свега за програмску 
активност 0101-0001: 07,300,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 3,000,0 40,300,0Пројекат: Изградња црпне 

станице у Сивцу 
       

Пољопривреда        

10 101-
П

21 2 11 
Зграде и грађевински објекти  

,700,0
     

,700,0Свега за пројекат 0101-П1: 
,700,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,700,0Свега за програм 5: 

17,000,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 3,000,0 50,000,0Програм 7. 

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И  

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

       

Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

       
Друмски транспорт        

70 00 5 3 24 
Специјализоване услуге 

2,000,0
     

2,000,0
70 00 5 4 25 

Текуће поправке и 
одржавање 3,160,0

     
3,160,0

70 00 5 5 26 
Материјал      

,350,0 ,350,0Свега за програмску 
активност 0701-0002: 5,160,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 ,350,0 9,510,0Пројекат: Изградња 

аутобуских стајалишта у Кули 
       

Друмски транспорт        

70 701-
П

51 6 11 
Зграде и грађевински објекти  

,540,0
 

20,0
   

,860,0Свега за пројекат 0701-П1: 
,540,0

0
.00 20,0 .00 .00 

0
.00 ,860,0Пројекат: Капитално 

одржавања пута у насељу Руски 
Крстур

       
Друмски транспорт        

70 701-
П

51 7 11 
Зграде и грађевински објекти  

80,00
    

,000,0 ,180,0Свега за пројекат 0701-П2: 
80,00

0
.00 

0
.00 .00 .00 ,000,0 ,180,0Пројекат: 

Постављање семафора у 

ули на раскрсници В
Влаховића и дивизије

       

Друмски транспорт        

70 701-
П

51 8 11 
Зграде и грађевински објекти  

80,00
     

80,0
70 701-

П
51 9 12 

Машине и опрема 
,000,0

 
,000,

   
,000,0

0 1 2 3 4 5 Свега за пројекат 0701-П3: 
,180,0

0
.00 ,000, .00 .00 

0
.00 ,180,0Пројекат: Унапређење 

безбедности саобраћаја у 2017. 
години

       
Друмски транспорт        

70 701-
П

51 0 22 
Трошкови путовања 

00,0
     

00,0
70 701-

П
51 0 23 

Услуге по уговору  
,900,0

     
,900,0

70 701-
П

51 0 26 
Зграде и грађевински објекти  

50,0
     

50,0
70 701-

П
51 0 72 

Накн.за соц. зашт.из буџета 
(награде) 00,0

     
00,0

70 701-
П

51 0 12 
Машине и опрема 

00,0
     

00,0Свега за пројекат 0701-П4: 
,950,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,950,0Пројекат: Безбедан град - 

израда главног пројекта 
       

Друмски транспорт        
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70 701-
П

51 0 11 
Зграде и грађевински објекти  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 0701-П5 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Свега за програм 7: 

3,610,0
0

.00 ,320, .00 .00 ,350,0 4,280,0ОСНОВНЕ ШКОЛЕ        
Програм  9. ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ  И ВАСПИТАЊЕ 
       

Функционисање основних  
школа 

       
Основно образовање        

00 00 12 0 63 
ОШ "ИСА  БАЈИЋ " Кула 

0,280,0
     

0,280,0
00 00 12 0 63 

ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА" Кула 
8,160,0

     
8,160,0

00 00 12 0 63 
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ " Црвенка 

1,100,0
     

1,100,0
00 00 12 0 63 

ОШ "20. ОКТОБАР" Сивац 
5,760,0

    
00,0 6,360,0

00 00 12 1 63 
ОШ "ПЕТРО КУЗМЈАК" Р. 

Крстур ,920,0
     

,920,0
00 00 12 1 63 

ОШ "ВЕЉКО  ВЛАХОВИЋ" 
Крушчић ,330,0

     
,330,0

00 00 12 1 63 
ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" Липар 

,470,0
     

,470,0
00 00 12 1 63 

МУЗИЧКА ШКОЛА Кула 
,050,0

     
,050,0Свега за програмску 

активност 2002-0001: 8,070,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 00,0 8,670,0Свега за програм 9: 
8,070,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 8,670,0СРЕДЊЕ ШКОЛЕ        

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ  И ВАСПИТАЊЕ 

       
Функционисање средњих 

школа 
       

Средње образовање        

00 00 20 1 63 
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА Кула 4,840,0
     

4,840,0
00 00 20 1 63 

СТШ "МИХАЈЛО ПУПИН" Кула 
,630,0

     
,630,0

00 00 20 1 63 
СРЕДЊА  СТРУЧНА  ШКОЛА  

Црвенка ,700,0
     

,700,0
00 00 20 1 63 

ГИМНАЗИЈА "ПЕТРО КУЗМЈАК" 
Р. Крстур ,010,0

     
,010,0Свега за програмску 

активност 2003-0001: 6,180,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 6,180,0Свега за програм 10: 
6,180,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 6,180,0Програм 11. СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
       

Социјалне помоћи        
Социјална помоћ угроженом 

становништву  некласиф. на др. месту 
       

0 1 2 3 4 5 

90 001 70 18 26 
Материјал 

20,0
 

50,0
  

,080,0 ,650,0
90 001 70 19 63 

Центар за социјални рад 
5,600,0

 0
.00 

   
5,600,0

90 001 70 20 72 
Накн.за соц. зашт.из буџета 

78,0
 

00,0
  

,102,0 ,280,0Свега за програмску 
активност 1901-0001: 6,398,0

0
.00 50,0 .00 .00 ,182,0 4,530,0Пројекат: Регионални  

стамбени програм - стамбени 

пројекат у Републици  Србији RHP - 

набавка грађ
материјала

       

Социјална помоћ угроженом 
становништву неклас. на др. месту 

       

90 901-
П

70 21 26 
Материјал   

5,476,
   

5,476,0Свега за пројекат 1901-П1: 0
.00 

0
.00 5,476, .00 .00 

0
.00 5,476,0Пројекат: Регионални  

стамбени програм - стамбени 
пројекат у 

Републици  Србији
куповина кућа

       

Социјална помоћ угроженом 
становништву неклас. на др. месту 

       

90 901-
П

70 22 26 
Материјал   

,625,
   

,625,0
90 901-

П
70 23 72 

Накн.за соц. зашт.из буџета   
6,625,

   
6,625,0Свега за пројекат 1901-П2: 0

.00 
0

.00 9,250, .00 .00 
0

.00 9,250,0Пројекат: Куповина 

кућа за социјално угрожене 

категорије становништва

       

Социјална помоћ угроженом 
становништву неклас. на др. месту 

       

90 901-
П

70 24 72 
Накн.за соц. зашт.из буџета 

00,0
    

,000,0 ,600,0Свега за пројекат 1901-П3: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 ,000,0 ,600,0Подршка социо-

хуманитарним организацијама 
       

Болест и инвалидност        

90 003 10 25 24 
Специјализоване услуге 

,500,0
     

,500,0

90 003 10 26 81 
Дотације невладиним 

организацијама ,600,0 10,00
    

,910,0Свега за програмску 
активност 1901-0003: 1,100,0 10,00

0
.00 .00 .00 

0
.00 1,410,0Активности Црвеног крста        

Болест и инвалидност        

90 005 10 27 81 
Дотације невладиним 

организацијама ,200,0
     

,200,0Свега за програмску 
активност 1901-0005: ,200,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,200,0Подршка деци и породица  

са децом 
       

Породица и деца        

90 006 40 28 72 
Накн.за соц. зашт.из буџета 

9,220,0
 

3,800,
   

3,020,0Свега за програмску 
активност 1901-0006: 9,220,0

0
.00 3,800, .00 .00 

0
.00 3,020,0Свега за програм 11: 

8,518,0 10,00 9,476, .00 .00 2,182,0 20,486,0Програм  12. ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

       
Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
       

Услуге јавног здравства        

80 001 40 29 64 
Дом здравља Кула 

6,000,0
     

6,000,0Свега за програмску 
активност 1801-0001: 6,000,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 6,000,0Пројекат: Суфинансирање 

изградње Дома здравља у Кули 
       

0 1 2 3 4 5 
80 801-

П
40 30 11 

Зграде и грађевински објекти  
3,200,0

     
3,200,0Свега за пројекат 1801-П1 

3,200,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 3,200,0
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Свега за програм 12 
9,200,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 9,200,0Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 
       

Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва

       
Услуге културе        

20 00 20 31 81 
Дотације невладиним 

организацијама - конкурси ,500,0
    

50,0 ,650,0Свега за програмску 
активност 1201-0002: ,500,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 50,0 ,650,0Остваривање и 

унапређење јавног интереса у 

области јавног информисања 

       

Услуге културе        

20 00 20 32 23 
Услуге по уговору  

,200,0
     

,200,0Свега за програмску 
активност 1201-0004: ,200,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,200,0Унапређење јавног  

информисања на језицима 
националних

       
Услуге културе        

20 00 20 33 23 
Услуге по уговору  

,400,0
     

,400,0Свега за програмску 
активност 1201-0004: ,400,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,400,0Свега за програм 13 

3,100,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 50,0 3,250,0Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА  
И ОМЛАДИНЕ 

       
Подршка локланим  

спортским организацијама,  

удружењима и савезима

       

Услуге рекреације и спорта        

30 00 10 34 81 
Дотације невладиним 

организацијама - конкурси 5,000,0 30,00
   

00,0 5,830,0Свега за програмску 
активност 1301-0001: 5,000,0 30,00

0
.00 .00 .00 00,0 5,830,0Одржавање спортске 

инфраструктуре 
       

Услуге рекреације и спорта        

30 00 10 35 21 
Стални трошкови 

40,0
     

40,0
30 00 10 36 25 

Текуће поправке и 
одржавање ,400,0

     
,400,0

30 00 10 37 11 
Зграде и грађевински објекти  

,500,0
     

,500,0Свега за програмску 
активност 1301-0003: ,140,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,140,0Спровођење омладинске 

политике 
       

Остале опште услуге        
Канцеларија за младе        

30 00 33 38 81 
Дотације невладиним 

организацијама - конкурси ,000,0
     

,000,0Свега за програмску 
активност 1301-0005: ,000,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,000,0Пројкеат: Изградња 

спортске хале у Сивцу 
       

Услуге рекреације и спорта        

30 301-
П

10 39 11 
Зграде и грађевински објекти  

9,020,0
 

0,000,
   

9,020,0
30 301-

П
10 40 12 

Машине и опрема 
,000,0

     
,000,0Свега за пројекат 1301-П1: 

1,020,0
0

.00 0,000, .00 .00 
0

.00 1,020,0Пројкеат: Изградња 
спортско рекреативног центра у 
Кули

       
Услуге рекреације и спорта        

0 1 2 3 4 5 
30 301-

П
10 4 1

Зграде и грађевински објекти       
6,650,0 6,650,0Свега за пројекат 1301-П2: 0

.00 
0

.00 
0

.00 .00 .00 6,650,0 6,650,0Пројкеат: Израда  

пројектне докуметације за 

спортско рекреативни
центар у Сивацу

       

Услуге рекреације и спорта        

30 301-
П

10 4 1
Зграде и грађевински објекти       

00,0 00,0Свега за пројекат 1301-П3: 0
.00 

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 00,0Пројекат: Реконструкција 

спортске хале у Црвенки 
       

Услуге рекреације и спорта        

30 301-
П

10 4 1
Зграде и грађевински објекти  

00,0
    

00,0 ,200,0Свега за пројекат 1301-П4: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 ,200,0Пројекат: Опремање 

омладинског клуба и едукација 
младих

       
Услуге рекреације и спорта        

30 301-
П

33 4 1
Машине и опрема      

00,0 00,0Свега за пројекат 1301-П5: 0
.00 

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 00,0Свега за програм 14: 

2,760,0 30,00 0,000, .00 .00 8,350,0 11,840,0Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА  

ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ

       

Пројекат: Замена 
столарије и термо изолација  
основне школе 

Октобар Сивац

       

Остала енергија (КУ)        

50 501-
П

63 4 1
Зграде и грађевински објекти  

00,0
 

0,000,
   

0,600,0Свега за пројекат 0501-П1 
00,0

0
.00 0,000, .00 .00 

0
.00 0,600,0Свега за програм 17: 

00,0
0

.00 0,000, .00 .00 
0

.00 0,600,0Свега за главу 1: 
49,883, ,360,00 0,796, .00 .00 5,892,0

1
,137,931,МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

Програм  15.ОПШТЕ ЈАВНЕ 
УСЛУГЕ УПРАВЕ 

       
Функционисање месних  

заједница 
       

.
МЗ "ГОРЊИ ГРАД КУЛА"        
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
       

60 002 60 4 1
Плате и додаци запослених 

,710,0
     

,710,0
60 002 60 4 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 06,0

     
06,0

60 002 60 4 2
Стални трошкови 

80,0
     

80,0
60 002 60 4 2

Услуге по уговору  
35,0

    
00,0 ,535,0
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60 002 60 5 2
Специјализоване услуге 

40,0
     

40,0
60 002 60 5 2

Материјал 
50,0

     
50,0

60 002 60 5 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 23,0
     

23,0Свега за програмску 
активност 0602-0002: ,244,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 ,844,0Пројекат: Прослава  

градске славе Марковдан у Кули 
       

60 602-
МЗ

60 5 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-1: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0

0 1 2 3 4 5 Пројекат: Паљење бадњака 
у Кули 

       

60 602-
МЗ

60 5 2
Услуге по уговору  

80,0
     

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-2: 
80,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Свега за главу 2.1: 

,324,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 00,0 ,924,0

.2 
МЗ  "ДОЊИ ГРАД КУЛА"        
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
       

60 002 60 5 1
Плате и додаци запослених 

74,0
     

74,0
60 002 60 5 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 38,0

     
38,0

60 002 60 5 2
Стални трошкови 

70,0
     

70,0

60 002 60 5 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0
60 002 60 5 2

Специјализоване услуге 
0,0

     
0,0

60 002 60 6 2
Текуће поправке и 

одржавање 0,0
     

0,0
60 002 60 6 2

Материјал 
0,0

     
0,0

60 002 60 6 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 01,0
     

01,0

60 002 60 6 8
Порези, обавезне таксе и 

казне ,0
     

,0Свега за програмску  
активност 0602-0002: ,974,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,974,0Пројекат: Манифестација -  

Дани  традиције у Кулу 
       

60 602-
МЗ

60 6 2
Услуге по уговору  

15,0
     

15,0

60 602-
МЗ

60 6 2
Специјализоване услуге 

0,0
     

0,0
60 602-

МЗ
60 6 2

Материјал 
5,0

     
5,0Свега за пројекат 0602-МЗ-3: 

00,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 00,0Пројекат: Неговање 
старих заната 

       

60 602-
МЗ

60 6 2
Услуге по уговору  

50,0
     

50,0Свега за пројекат 0602-МЗ-4: 
50,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 50,0Свега за главу 2.2: 

,624,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,624,0

.3 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРВЕНКА        
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
       

60 002 60 6 1
Плате и додаци запослених 

,242,0
     

,242,0
60 002 60 6 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 22,0

     
22,0

60 002 60 7 2
Стални трошкови 

30,0
     

30,0
60 002 60 7 2

Трошкови путовања 
20,0

     
20,0

60 002 60 7 2
Услуге по уговору  

50,0
     

50,0

60 002 60 7 2
Текуће поправке и 

одржавање 0,0
     

0,0
60 002 60 7 2

Материјал 
20,0

     
20,0

60 002 60 7 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 62,0
     

62,0Свега за програмску  
активност 0602-0002: ,976,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,976,0Пројекат: Прослава сеоске 

славе у Црвенки 
       

60 602-
М

60 7 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-5: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Свега за главу 2.3: 

,576,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,576,0

.4 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИВАЦ        

0 1 2 3 4 5 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

      

60 002 60 7 1
Плате и додаци запослених 

,672,0
    

,672,0
60 002 60 7 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 00,0

    
00,0

60 002 60 7 1
Социјална давања 

запосленима 0,0
    

0,0
60 002 60 8 2

Стални трошкови 
,238,0

    
,238,0

60 002 60 8 2
Трошкови путовања 

80,0
    

80,0
60 002 60 8 2

Услуге по уговору  
,200,0

    
,200,0

60 002 60 8 2
Текуће поправке и 

одржавање 00,0
   

00,0 ,200,0
60 002 60 8 2

Материјал 
00,0

   
00,0 00,0

60 002 60 8 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 62,0
    

62,0
60 002 60 8 1

Машине и опрема 
0,0

    
0,0Свега за програмску  

активност 0602-0002: ,682,0
0

.00 
0

.00 .00 
0

.00 ,200,0 ,882,0Пројекат: Прослава сеоске 
славе - Свети Никола Летњи 

      

60 602-
МЗ

60 8 2
Услуге по уговору  

00,0
    

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-6: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 00,0Свега за главу 2.4: 

,282,0
0

.00 
0

.00 .00 
0

.00 ,200,0 ,482,0
.5 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУСКИ  
КРСТУР  

      
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
      

60 002 60 8 1
Плате и додаци запослених 

,242,0
    

,242,0
60 002 60 8 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 22,0

    
22,0

60 002 60 9 2
Стални трошкови 

25,0
    

25,0
60 002 60 9 2

Трошкови путовања 
0,0

    
0,0

60 002 60 9 2
Услуге по уговору  

65,0
    

65,0
60 002 60 9 2

Специјализоване услуге 
0,0

    
0,0

60 002 60 9 2
Текуће поправке и 

одржавање 25,0
    

25,0
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60 002 60 9 2
Материјал 

70,0
   

00,0 70,0
60 002 60 9 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 62,0

    
62,0

60 002 60 9 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 5,0
    

5,0Свега за програмску  
активност 0602-0002: ,416,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 00,0 ,716,0Пројекат: Прослава сеоске 

славе у Руском Крстуру 
      

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

      

60 602-
МЗ

60 9 2
Услуге по уговору  

00,0
    

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-7: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 00,0Свега за главу 2.5: 

,716,0
0

.00 
0

.00 .00 
0

.00 00,0 ,016,0

.6 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЧИЋ       
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом  месту 
      

60 002 60 9 1
Плате и додаци запослених 

74,0
    

74,0
60 002 60 0 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 38,0

    
38,0

60 002 60 0 2
Стални трошкови 

50,0
    

50,0
60 002 60 0 2

Трошкови путовања 
00,0

    
00,0

60 002 60 0 2
Услуге по уговору  

40,0
    

40,0
0 1 2 3 4 5 

60 00 60 04 25 
Текуће поправке и 

одржавање 30,0
   

00,0 30,0

60 00 60 05 26 
Материјал 

65,0
    

65,0
60 00 60 06 44 

Пратећи трошкови 
задуживања ,0

    
,0

60 00 60 07 65 
Остале донације, дотације и 

трансфери 01,0
    

01,0Свега за програмску 
активност 0602-0002: ,003,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 00,0 ,503,0Пројекат: Манифестација -  

Дани  села дани жита у Крушчићу 
      

60 602-
МЗ

60 08 23 
Услуге по уговору  

10,0
    

10,0
60 602-

МЗ
60 09 24 

Специјализоване услуге 
0,0

    
0,0

60 602-
МЗ

60 10 72 
Накн.за соц. зашт.из буџета 

0,0
    

0,0Свега за пројекат 0602-МЗ-8: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Пројекат: Манифестација -  

Паљење бадњака у Крушчићу 
      

60 602-
МЗ

60 11 23 
Услуге по уговору  

00,0
    

00,0Свега за пројекат 0602-МЗ-9: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Сума Глава 2.6 

,403,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 00,0 ,903,0
.7 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПАР        
Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
      

60 00 60 12 11 
Плате и додаци запослених 

,296,0
    

,296,0

60 00 60 13 12 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 32,0
    

32,0
60 00 60 14 14 

Социјална давања 
запосленима ,200,0

    
,200,0

60 00 60 15 15 
Накнаде за превоз на посао и 

са посла 20,0
    

20,0
60 00 60 16 21 

Стални трошкови 
00,0

    
00,0

60 00 60 17 22 
Трошкови путовања 

0,0
    

0,0

60 00 60 18 23 
Услуге по уговору  

00,0
    

00,0
60 00 60 19 25 

Текуће поправке и 
одржавање 00,0

    
00,0

60 00 60 20 26 
Материјал 

0,0
    

0,0
60 00 60 21 44 

Пратећи трошкови 
задуживања 0,0

    
0,0

60 00 60 22 65 
Остале донације, дотације и 

трансфери 22,0
    

22,0
60 00 60 23 82 

Порези, обавезне таксе и 
казне ,0

    
,0Свега за програмску 

активност 0602-0002: ,515,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,515,0Пројекат: Прослава села - 
Велика  Госпоjина 

      

60 602-
МЗ

60 24 23 
Услуге по уговору  

50,0
    

50,0Свега за пројекат 0602-МЗ-
10: 50,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 50,0Свега за главу 2.7: 

,865,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,865,0

.8 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВА  

ЦРВЕНКА 
      

Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

      

60 00 60 25 11 
Плате и додаци запослених 

20,0
    

20,0
60 00 60 26 12 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 3,0

    
3,0

60 00 60 27 21 
Стални трошкови 

00,0
    

00,0
60 00 60 28 22 

Трошкови путовања 
0,0

    
0,0

60 00 60 29 23 
Услуге по уговору  

60,0
    

60,0

60 00 60 30 25 
Текуће поправке и 

одржавање 00,0
    

00,0
0 1 2 3 4 5 

60 002 60 31 26 
Материјал 

0,0
     

0,0
60 002 60 32 65 

Остале донације, дотације и 
трансфери 5,0

     
5,0Свега за програмску  

активност 0602-0002: ,778,0
0

.00 
0

.00 .00 
0

.00 
0

.00 ,778,0Свега за главу 2.8: 
,778,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 ,778,0Свега за програм 15: 

2,568,0
0

.00 
0

.00 .00 
0

.00 ,600,0 5,168,0ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

       
Програм 6. ЗАШТИТА  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
       

Управљање заштитом  
животне средине 

       
Заштита животне средине -  

истраживање и развој 
       

40 001 50 33 81 
Дотације невладиним 

организацијама ,220,0 0,0
    

,240,0Свега за програмску  
активност 0401-0001: ,220,0 0,0

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 ,240,0Праћење квалитета  

елемената животне средине 
       

Смањење загађености        

40 002 30 34 24 
Специјализоване услуге 

,200,0
     

,200,0Свега за програмску  
активност 0401-0002: ,200,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 ,200,0
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Пројекат: 

Изградња потисног вода 

Црвенка  - Кула са 
канализационим мрежама
у Кули и Црвенки

       

Управљање отпадним 
водама 

       

40 401-
П

20 35 11 
Зграде и грађевински објекти  

,000,0
 

00,000,
 

00,000,0
 

06,000,0Свега за пројекат 0401-П1: 
,000,0

0
.00 00,000,0 .00 00,000,0

0
.00 06,000,0Пројекат: 

Инфраструктурно опремање 
депоније у Кули

       
Управљање отпадом        

40 401-
П

10 36 11 
Зграде и грађевински објекти  

9,200,0
     

9,200,0Свега за пројекат 0401-П2: 
9,200,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 

0
.00 9,200,0Пројекат: Реконструкција 

фекалних станица 
       

Управљање отпадним 
водама 

       

40 401-
П

20 37 11 
Зграде и грађевински објекти  

,840,0
 

,200,0
   

,040,0Свега за пројекат 0401-П3: 
,840,0

0
.00 ,200,0 .00 

0
.00 

0
.00 ,040,0Пројекат: Изградња 

канализационе мреже 
       

Управљање отпадним 
водама 

       

40 401-
П

20 38 11 
Зграде и грађевински објекти  

,000,0
    

1,000,0 5,000,0Свега за пројекат 0401-П4: 
,000,0

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 1,000,0 5,000,0Свега за програм 6: 

3,460,0 0,0 03,200,0 .00 00,000,0 1,000,0 77,680,0Свега за главу 3: 
3,460,0 0,0 03,200, .00 00,000,0 1,000,0 77,680,0ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ КУЛА 
       

Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА        
Управљање развојем  

туризма 
       

Туризам        

50 001 73 39 11 
Плате и додаци запослених 

,898,0
     

,898,0
50 001 73 40 12 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 40,0

     
40,0

50 001 73 41 15 
Накнаде за превоз на посао и 

са посла 30,0
     

30,0

0 1 2 3 4 5 
50 001 73 42 2

Стални трошкови 
0,0

     
0,0

50 001 73 43 2
Трошкови путовања 

80,0
     

80,0
50 001 73 44 2

Услуге по уговору  
,790,0

     
,790,0

50 001 73 45 2
Материјал 

00,0
     

00,0
50 001 73 46 8

Порези, обавезне таксе и 
казне 0,0

     
0,0

50 001 73 47 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 57,0
     

57,0Свега за програмску  
активност 1502-0001: ,025,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,025,0Пројекат: Међународна 

трка пријтељства 
       

Туризам        

50 502-
П

73 48 2
Услуге по уговору  

80,0
     

80,0Свега за пројекат 1502-П1: 
80,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 80,0Пројекат: Мото сусрет у 

Кули 
       

Туризам        

50 502-
П

73 49 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 1502-П2: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Пројекат: Менифестација 

"Слатки дан у срцу Бачке" у Црвенки 
       

Туризам        

50 502-
П

73 50 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 1502-П3: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Пројекат: Прослава  

школске славе Свети Сава 
       

Туризам        

50 502-
П

73 51 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0Свега за пројекат 1502-П4: 
00,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 00,0Пројекат: Обележавање 

дана општине Кула 
       

Туризам        

50 502-
П

73 52 2
Услуге по уговору  

80,0
     

80,0
50 502-

П
73 53 7

Накн.за соц. зашт.из буџета 
(награде) 00,0

     
00,0Свега за пројекат 1502-П5: 

80,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 80,0Свега за програм 4: 
,485,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 ,485,0Свега за главу 4: 

,485,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 ,485,0УСТАНОВЕ  У КУЛТУРИ        

.1 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА        
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 
       

Функционисање локалних  
установа културе 

       
Услуге културе        

20 001 20 54 1
Плате и додаци запослених 

,502,0
     

,502,0
20 001 20 55 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца ,166,0

     
,166,0

20 001 20 56 1
Социјална давања 

запосленима 0,0
     

0,0
20 001 20 57 1

Накнаде за превоз на посао и 
са посла 30,0

     
30,0

20 001 20 58 1
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи (Јубиларне награде) 50,0
     

50,0
20 001 20 59 2

Стални трошкови 
,100,0

     
,100,0

0 1 2 3 4 5 
20 001 20 60 2

Трошкови путовања 
0,0

     
0,0

20 001 20 61 2
Услуге по уговору  

65,0
     

65,0
20 001 20 62 2

Текуће поправке и 
одржавање 30,0

     
30,0

20 001 20 63 2
Материјал 

40,0
     

40,0
20 001 20 64 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 97,0

     
97,0

20 001 20 65 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 0,0
     

0,0
20 001 20 66 1

Машине и опрема 
70,0

     
70,0
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20 001 20 67 1
Нематеријална имовина 

00,0
     

00,0Свега за програмску  
активност 1201-0001: 3,590,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 3,590,0Пројекат: Месец књиге        

20 201-
П

20 68 2
Трошкови путовања 

20,0
     

20,0
20 201-

П
20 69 2

Услуге по уговору  
00,0

     
00,0

20 201-
П

20 70 2
Потрошни материјал  

0,0
     

0,0Свега за пројекат 1201-П1: 
50,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 50,0Свега за главу 5.1: 

4,040,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 4,040,0
.2 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КУЛА        
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 
       

Функционисање локалних  
установа културе 

       
Услуге културе        

20 001 20 71 1
Плате и додаци запослених 

,223,0
     

,223,0
20 001 20 72 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 98,0

     
98,0

20 001 20 73 1
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи (Јубиларне награде) 60,0
     

60,0
20 001 20 74 2

Стални трошкови 
,360,0

     
,360,0

20 001 20 75 2
Трошкови путовања 

50,0
     

50,0
20 001 20 76 2

Услуге по уговору  
,100,0

     
,100,0

20 001 20 77 2
Специјализоване услуге 

00,0
     

00,0
20 001 20 78 2

Текуће поправке и 
одржавање 00,0

     
00,0

20 001 20 79 2
Материјал 

80,0
     

80,0
20 001 20 80 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 84,0

     
84,0

20 001 20 81 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 0,0
     

0,0
20 001 20 82 1

Зграде и грађевински објекти  
,000,0

     
,000,0

20 001 20 83 1
Машине и опрема 

20,0
     

20,0Свега за програмску  
активност 1201-0001: 0,405,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 0,405,0Пројекат: Омладински  

позоришни фестивал Војводине 
       

20 201-
П

20 84 2
Услуге по уговору  

00,0
     

00,0
20 201-

П
20 85 2

Материјал 
0,0

     
0,0Свега за пројекат 1201-П2: 

50,0
0

.00 
0

.00 .00 .00 
0

.00 50,0Свега за главу 5.2: 
0,555,0

0
.00 

0
.00 .00 .00 

0
.00 0,555,0

.3 
ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА        
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 
       

Функционисање локалних  
установа културе 

       
8

0 1 2 3 4 5 Услуге културе        

20 00 2 8 1
Плате и додаци запослених 

,672,0
     

,672,0
20 00 2 8 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 00,0

     
00,0

20 00 2 8 1
Накнада трошкова превоза 

0,0
     

0,0
20 00 2 8 1

Награде, бонуси и остали 
посебни расходи (Јубиларне награде) 0,0

     
0,0

20 00 2 9 2
Стални трошкови 

40,0
     

40,0
20 00 2 9 2

Трошкови путовања 
00,0

     
00,0

20 00 2 9 2
Услуге по уговору  

80,0
     

80,0
20 00 2 9 2

Текуће поправке и одржавање 
10,0

     
10,0

20 00 2 9 2
Материјал 

80,0
     

80,0
20 00 2 9 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 5,0

     
5,0

20 00 2 9 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 0,0
     

0,0
20 00 2 9 1

Машине и опрема 
0,0

     
0,0Свега за програмску  

активност 1201-0001: ,687,0
0

.00 
0

.00 
0

.00 
0

.00 
0

.00 ,687,0Пројекат: Међународни 
фестивал песника за децу -  Булка 

       

20 201-
П

2 9 2
Трошкови путовања 

0,0
     

0,0
20 201-

П
2 9 2

Услуге по уговору  
80,0

 
0,0

   
30,0Свега за пројекат 1201-П3: 

50,0
0

.00 0,0
0

.00 
0

.00 
0

.00 00,0Свега за главу 5.3: 
,937,0

0
.00 0,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 ,987,0

.
ДОМ КУЛТУРЕ СИВАЦ         
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И  

ИНФОРМИСАЊА 
       

Функционисање локалних  
установа културе 

       
Услуге културе        

20 00 2 0 1
Плате и додаци запослених 

,100,0
     

,100,0
20 00 2 0 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 75,0

     
75,0

20 00 2 0 2
Стални трошкови 

,061,0
     

,061,0
20 00 2 0 2

Трошкови путовања 
50,0

     
50,0

20 00 2 0 2
Услуге по уговору  

40,0
     

40,0
20 00 2 0 2

Текуће поправке и одржавање 
50,0

     
50,0

20 00 2 0 2
Материјал 

50,0
     

50,0
20 00 2 0 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 60,0

     
60,0

20 00 2 0 1
Машине и опрема 

00,0
     

00,0Свега за програмску  
активност 1201-0001: ,386,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 ,386,0Пројекат: Ивањско 

цвеће - чувар традиције 

војвођанских староседелаца

       

20 201-
П

2 0 2
Услуге по уговору  

00,0
 

50,0
   

50,0Свега за пројекат 1201-П4: 
00,0

0
.00 50,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 50,0Пројекат: Фестивал 

акустичарске музике  - Фамус 
       

20 201-
П

2 1 2
Услуге по уговору  

50,0
 

00,0
   

50,0Свега за пројекат 1201-П5: 
50,0

0
.00 00,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 50,0Свега за главу 5.4: 

,636,0
0

.00 50,0
0

.00 
0

.00 
0

.00 ,886,08
0 1 2 3 4 5 
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.
ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР         
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
       

Функционисање локалних  
установа културе 

       
Услуге културе        

20 00 2 1 1
Плате и додаци запослених 

,820,0
     

,820,0
20 00 2 1 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 30,0

     
30,0

20 00 2 1 1
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи (Јубиларне награде) 60,0
     

60,0
20 00 2 1 2

Стални трошкови 
00,0

     
00,0

20 00 2 1 2
Трошкови путовања 

00,0
     

00,0
20 00 2 1 2

Услуге по уговору  
,340,0

     
,340,0

20 00 2 1 2
Специјализоване услуге 

00,0
     

00,0
20 00 2 1 2

Текуће поправке и одржавање 
50,0

     
50,0

20 00 2 1 2
Материјал 

70,0
     

70,0
20 00 2 2 6

Остале донације, дотације и 
трансфери 65,0

     
65,0

20 00 2 2 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 0,0
     

0,0Свега за програмску 
активност 1201-0001: ,865,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 .00 

0
.00 ,865,0Пројекат: Костељникова 

јесен 
       

20 201-
П

2 2 2
Трошкови путовања 

0,0
 

00,0
   

50,0
20 201-

П
2 2 2

Услуге по уговору  
00,0

 
00,0 00,0

  
00,0

20 201-
П

2 2 2
Специјализоване услуге    

00,00
  

00,0Свега за пројекат 1201-П6: 
50,0

0
.00 00,0 00,0 .00 

0
.00 50,0Пројекат: Драмски  

меморијал Петра Ризнића Ђађе 
       

20 201-
П

2 2 2
Услуге по уговору  

50,0
 

00,0 50,0
  

00,0
20 201-

П
2 2 2

Специјализоване услуге   
00,0 00,0

  
00,0Свега за пројекат 1201-П7: 

50,0
0

.00 00,0 50,0 .00 
0

.00 00,0Пројекат: Фестивал 
русинксе културе - Црвена  Ружа 

       

20 201-
П

2 2 2
Стални трошкови  

00,0
   

00,0 00,0
20 201-

П
2 2 2

Трошкови путовања    
0,0

  
0,0

20 201-
П

2 2 2
Услуге по уговору    

50,0 50,0
  

00,0
20 201-

П
2 3 2

Специјализоване услуге   
50,0 50,0

  
00,0Свега за пројекат 1201-П8: 0

.00 00,0 00,0 50,0 .00 00,0 ,450,0Свега за главу 5.5: 
,165,0 00,0 ,300,0 00,0 .00 00,0 ,765,0Свега за програм 13: 

1,333,0 00,0 ,600,0 00,0 .00 00,0 4,233,0ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
"БАМБИ" 

       
Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО  

ВАСПИТАЊЕ  И ОБРАЗОВАЊЕ 
       

Функционисање 
предшколских установа 

       
Предшколско образовање        

00 00 1 3 1
Плате и додаци запослених 

3,547,0
     

3,547,0
00 00 1 3 1

Социјални доприноси на терет 
послодавца 4,855,0

     
4,855,0

00 00 1 3 1
Накнаде у натури    

0,0
   

0,0
00 00 1 3 1

Накнаде за превоз на посао и 
са посла ,440,0

     
,440,08

0 1 2 3 4 5 

00 00 1 3 1
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 07,0
     

07,0

00 00 1 3 2
Стални трошкови 

0,320,0
 

,000,0
   

1,320,0

00 00 1 3 2
Трошкови путовања 

00,0
 

00,0
   

00,0

00 00 1 3 2
Услуге по уговору  

,826,0
 

00,0
   

,326,0

00 00 1 3 2
Специјализоване услуге 

,960,0
 

00,0
   

,260,0

00 00 1 4 2
Текуће поправке и одржавање 

,500,0
 

00,0
   

,000,0

00 00 1 4 2
Материјал 

1,360,0
 

,590,0
   

0,950,0

00 00 1 4 6
Остале донације, дотације и 

трансфери ,000,0
     

,000,0

00 00 1 4 7
Накн.за соц. зашт.из буџета 

20,0
     

20,0

00 00 1 4 8
Порези, обавезне таксе и 

казне 0,0
     

0,0

00 00 1 4 8
Новчане казне и пенали  

00,0
     

00,0

00 00 1 4 8
Накнада штете нанете од 

стране држ. органа ,000,0
     

,000,0

00 00 1 4 1
Машине и опрема  

20,0
   

0,0 70,0Свега за програмску  
активност 2001-0001: 45,495,0 20,0 2,000,0

0
.00 

0
.00 0,0 57,665,0Свега за главу 6: 

45,495,0 20,0 2,000,0
0

.00 
0

.00 0,0 57,665,0Свега за програм 8: 
45,495,0 20,0 2,000,0

0
.00 

0
.00 0,0 57,665,0СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЦРВЕНКА"        

Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И  
ОМЛАДИНЕ 

       
Функционисање локалних  

спортских установа 
       

Услуге рекреације и спорта        

30 00 1 4 1
Плате и додаци запослених 

,175,0
     

,175,0

30 00 1 4 1
Социјални доприноси на терет 

послодавца 91,0
     

91,0

30 00 1 5 1
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 00,0
     

00,0

30 00 1 5 2
Стални трошкови 

,950,0
     

,950,0

30 00 1 5 2
Услуге по уговору  

70,0
     

70,0

30 00 1 5 2
Текуће поправке и одржавање 

50,0
     

50,0

30 00 1 5 2
Материјал 

00,0
     

00,0

30 00 1 5 6
Остале донације, дотације и 

трансфери 9,0
     

9,0

30 00 1 5 1
Машине и опрема 

0,0
     

0,0Свега за програмску  
активност 1301-0001: ,895,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 ,895,0Свега за главу 7: 

,895,0
0

.00 
0

.00 
0

.00 
0

.00 
0

.00 ,895,0Свега за програм 14: 
,895,0

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 

0
.00 ,895,0
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Свега за раздео 5: 1
,219,119,0 ,700,0 07,596,0 00,0 00,000,0 39,742,0

2
,069,057,0Свега за разделе 1, 2 , 3 ,4 и 

5: 
1

,253,234,0 ,700,0 07,596,0 00,0 00,000,0 39,742,0
2

,103,172,0 
Средства буџета у износу од 2.103.172.000,00 утврђени су и распоређени по програмској каласификацији, и 

то: 
 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

101 

Програм 
1. УРБАНИЗАМ И 
ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1. 
Просторни развој 
у складу са 
плановима 

1. 
Проценат покривености 
територије 
урбанистичком планском 
документацијом 

0% 5% 00% 00% 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
урбанизам 

2. 
Проценат грађевинског 
земљишта потпуно 
опремљеног комуналном 
инфраструктуром 

0% 0% 0% 0% 

001 

Просторн
о и урбанистичко 
планирање 

1. 
Повећање 
покривености 
територије 
планском и 
урбанистичком 
документацијом 

1. Усвојен 
просторни план 
града/општине 

д
а 

1
,440,000.00 

  

101-П1 
Пројекат: 

Уређење парка у Кули      
1

5,000,000.00 
  

101-П2 

Пројекат: 
Уређење центра 
Сивца 

    
5

,040,000.00 
  

101-П3 

Пројекат: 
Уређење центра 
Липара 

    
2

,000,000.00 
  

Укупно за програм 1 : 2
3,480,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

102 

Програм 
2.  КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  

1. 
Повећање 
покривеност 
насеља и 
територије 
рационалним 
јавним 
осветљењем 

1.Дужина 
улица и саобраћајница 
(км) које су покривене 
јавним осветљењем у 
односу на укупну дужину 
улица и саобраћајница 

9 0 1 2 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
инвестиције, 

заштиту 
животне 

средине и 
енергетски 
менаџмент 

2. Укупна 
количина потрошене 
електричне енергије 
(годишње) 

,200,000 ,255,000 ,310,000 ,365,000 

2. 
Повећање 
покривеност 
територије 
комуналним 
делатностима 
одржавања јавних 
зелених 
површина, 
одржавања 
чистоће на 
површинама јавне 
намене и 
зоохигијене 

1. Број м2 
јавних зелених 
површина на којима се 
уређује и одржава 
зеленило у односу на 
укупан број м2 јавних 
зелених површина 

.855 % .865 .875 .9 

  
2. Број м2 

површина јавне намене 
где се одржава чистоћа 
у односу на укупан број 
м2 јавне намене 

.206 % .22 .24 .25 

3. Број м2 
територије покирвен 
услугом зоохигијене у 
односу на укупан број м2 
територије 

00% 00% 00% 00% 

3. 
Повећање 
покривености 
корисника и 
територије 
квалитетним 
услугама 
водоснабдевања 

1. 
Проценат домаћинстава 
обухваћених услугом у 
односу на укупан број 
домаћинстава 

9% 00% 00% 00% 

  

2. Број 
насељeних места 
обухваћених услугама у 
односу на укупан број 
насеља 

00% 00% 00% 00% 

3. Број 
неисправних узорака 
воде у односу на укупан 
број анализираних 
узорака (физичко-
хемијских и 
микробиолошких 

0% 8% 7% 5% 

4. 1.   
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Рационално 
снабдевање 
водом за пиће 

Специфична потрошња 
воде 
(литар/становник/дан) 

28 
лит/ст/да

н 

27 
лит/ст/да

н 

26 
лит/ст/да

н 

25 
лит/ст/да

н 

2. Степен 
физичких губитака у 
мрежи (%) 0 8 7 5 

3. Цена 
воде по м3 8.61 % % % 

001 

Управља
ње/одржавање јавним 
осветљењем 

1. 
Адекватанno 
управљање 
јавним 
осветљењем 

1. Укупан 
број интервенција по 
поднетим иницијативама 
грађана за замену 
светиљки када престану 
да раде 

025 000 950 900 

4
4,520,000.00 

  

2. Укупан 
број замена светиљки 
након пуцања лампи (на 
годишњој бази) 

5 0 5 0 

2. 
Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
јавног осветљења 
и минималан 
негативан утицај 
на животну 
средину 

2. Удео 
енергетски ефикасних 
сијалица у укупном броју 
сијалица јавног 
осветљења 

00% 00% 00% 00% 

002 

Одржава
ње јавних зелених 
површина 

2. 
Адекватан 
квалитет 
пружених услуга 
уређења и 
одржавања јавних 
зелених 
површина 

2. Број 
извршених 
инспекцијских контрола 

0 0 0 0 
2

3,421,000.00 
  

003 

Одржава
ње чистоће на 
површинама јавне 
намене 

1. 
Максимална 
могућа 
покривеност 
насеља и 
територије 
услугама 
одржавања 
чистоће јавних 
површина 

1. Степен 
покривености територије 
услугама одржавања 
чистоће јавно-прометних 
површина (број улица 
које се чисте у односу на 
укупан број улица у 
граду/општини) 

3
9,739,000.00 

  

004 
Зоохигије

на 

1. 
Унапређење 
заштите од 
заразних и других 
болести које 
преносе 
животиње 

1. Висина 
накнаде штете за уједе 
паса и мачака луталица 

6,435,000 6,000,000 5,500,000 5,000,000 
3

0,600,000.00 
  2. 

Третиране површине за 
сузбијање глодара и 
инсеката 

000 100 300 500 

009 
Остале 

комуналне услуге 

1.Ун
апређење опште 
безбедности на 
територији 
општине 

1. Број 
локација у општини које 
су 
покривене видео 
надзором 

1
3,800,000.00 

  

102-П1 

Пројекат:
Реконструкција 
водоводне мреже у 
Липару 

1. 
Унапређење 
здравља 
становништва 

1. Урађен 
пројекат 

н
е 

д
а 

1
80,000.00 

  

102-П3 

Пројекат:
Израда пројектно 
техничке 
документације за 
изградњу фабрике 
воде у Р. Крстуру и 
Крушчићу 

1. 
Унапређење 
здравља 
становништва 

1. Урађен 
пројекат 

н
е 

д
а 

7
,600,000.00 

  

102-П4 

Пројекат: 
Реконструкција 
водоводне мреже у 
Црвенки 

1. 
Унапређење 
здравља 
становништва и  
повећање 
капацитета 

1. Урађен 
пројекат 

н
е 

д
а 

6
00,000.00 

  

102-П5 

Пројекат: 
Успостављање 
система грејања 
стамбених зграда у 
Кули - изградња гасне 
котларнице 

1. 
Унапређење 
заштите животне 
средине 

1. Број 
прикључених корисника 

1
6,500,000.00 

  

Укупно за програм 2 : 1
76,960,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

501 

Програм 
3. ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

1. 
Повећање 
запослености на 

1. Број 
становника 
града/општине који су 00/50 00/50 00/150 00/350 

  
Рук

оводилац 
канцеларије за 
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територији 
града/општине 

запослени на новим 
радним местима, а 
налазили су се на 
евиденцији НСЗ 
(разврстаних по полу и 
старости) 

локални 
економски 

развој 

2. Број 
евидентираних 
незапослених лица на 
евиденцији НСЗ 
(разврстаних по полу и 
старости) 

758/2309 658/2259 358/2109 658/1759 

2. 
Отварање нових 
предузећа и 
предузетничких 
радњи на 
територији 
града/општине 

1. Број 
отворених / број 
затворених предузећа 

 и 4 0 и 5 2 и 7 5 и 7 

2. Број 
отворених/затворених 
предузетничких радњи 

2 и 20  0 и 20 0 и 10 0 и 10 

3. Број 
предузетника/предузетн
ица по становнику у 
граду/општини у односу 
на просек РС 

.2 .4 .5 .6 

4. Број 
предузетничких радњи 
активних након прве две 
године од оснивања; 

90 20 60 10 

001 

Унапређе
ње привредног и 
инвестиционог 
амбијента   

1.Ун
апређење 
административни
х процедура и 
развој адекватних 
сервиса и услуга 
за пружање 
подршке 
постојећој 
привреди 

1. Број 
унапређених процедура 
ради лакшег пословања 
привреде на локалном 
нивоу 

7
50,000.00 

  

2. Број 
предузећа која су 
користила услуге и 
сервисе града / општине 
у односу на укупан број 
предузећа 

0/985 0/1020 0/1065 0/1123 

3. Број 
пројеката за унапређење 
инвестиионог амбијента 
на 1000 становника 

.07 .1 .1 .1 

2. 
Успостављање 
функционалне 
пословне 
инфраструктуре  

2. Степен 
искоришћености 
земљишта/простора у 
индустријским зонама 

% % 0% 0% 

3. 
Ревитализација 
браунфилд 
локација за 
покретање 
привредних 
активости 

1. Степен 
искорипћености 
ревитализованих 
браунфилд локација 

0% 0% 0% 0% 

501-П1 

Пројекат: 
ЛАП 2017 - Јавни 
радови 

1. 
Запошљавање 
теже запошљивих 
група (без 
стручних знања и 
потребне школе) 

1. Број 
запослених 9 9 9 9 

6
,000,000.00 

  

501-П2 

Пројекат: 
Опремање 
индустријске зоне - 

изградња јавне 
расвете 

1. 
Унапређење 
стања 
инд.инфраструкту
ре 

1. Број 
постављених стубова 
јавне расвете у инд.зони 

0 0 0 
1

3,260,000.00 
  

Укупно за програм 3: 2
0,010,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

502 
Програм 

4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1. 
Повећање 
прихода од 
туризма 

1. 
Проценат повећања 
броја ноћења 

0.00 0.00 0.00 .00 

  
  

Рук
оводилац 

канцеларије за 
локални 

економски 
развој 

2. 
Проценат повећања 
укупног броја гостију 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Пораст 
прихода од боравишне 
таксе 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Повећање 
смештајних 
капацитета 
туристичке 
понуде 

1. 
Проценат пораста 
регистрованих 
пружалаца услуга 
ноћења у граду/општини 

0 0 0 

2. Број 
новорегистрованих 
кревета 

2 5 0 5 
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001 
Управља

ње развојем туризма 

1. 
Повећање 
квалитета 
туристичке 
понуде и услуге  

1. Број 
уређених и на адекватан 
начин обележених 
(туристичка 
сигнализација) 
туристичких локалитета 
у граду/општини у 
осносу на укупан број 
локалитета 

7
,025,000.00 

  

2.Проценат 
реализације програма 
развоја туризма 
града/општине у односу 
на годишњи план 

0 00 00 00 

002 
Промоциј

а туристичке понуде 

1. 
Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде 
града/општине на 
циљаним 
тржиштима 

1.Број 
догађаја који промовишу 
туристичку понуду 
града/општине у земљи 
и/или иностранству на 
којима учествује ТО 
града/општине 

5 0 5 5 

1
,760,000.00 

  2. Број 
дистрибуираног 
пропагандног 
материјала 

0000 0000 5000 5000 

3. Број 
одржаних промотивних 
акција са партнерским 
организацијама 

8 0 5 5 

502-П1 

Пројекат: 
Међународна трка 
пријтељства 

1. 
Туристичка 
промоција 
општине Кула 

1. Укупан 
број посетилаца 000 500 500 

4
80,000.00 

,  
Директор 

туристичке 
организације 

Општине Кула 

502-П2 
Пројекат: 

Мото сусрет у Кули 

1. 
Туристичка 
промоција 
општине Кула 

1. Укупан 
број посетилаца 500 000 000 000 

3
00,000.00 

502-П3 

Пројекат: 
Менифестација 
"Слатки дан у срцу 
Бачке" у Црвенки 

1. 
Туристичка 
промоција 
општине Кула 

1. Укупан 
број посетилаца 000 500 000 

6
00,000.00 

502-П4 

Пројекат: 
Прослава школске 
славе Свети Сава 

1. 
Туристичка 
промоција 
општине Кула 

1. Укупан 
број посетилаца 100 200 200 200 

3
00,000.00 

502-П5 

Пројекат: 
Обележавање дана 
општине Кула 

1. 
Туристичка 
промоција 
општине Кула 

1. Укупан 
број посетилаца 00 00 000 

7
80,000.00 

Укупно за програм 4: 1
1,245,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

101 

Програм 
5. РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1. 
Раст производње 
и стабилност 
дохотка 
произвођача 

1. 
Коришћење 
пољопривредних 
површина у односу на 
укупне пољопривредне 
површине 

5% 6% 7% 8% 
  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

001 

Подршка 
за спровођење 
пољопривредне 
политике у локалној  
заједници  

1. 
Стварање услова 
за развој и 
унапређење 
пољопривредне 
производње 

1. Број 
едукација намењених 
пољопривредним 
произвођачима на 
територији 
града/општине 

0 0 0 0 

1
40,300,000.00 

  

2. Број 
учесника едукација 50 00 50 50 

2. 
Ефикасно 
управљање 
пољопривредним 
земљиштем у 
државној својини 

1. 
Проценат обухваћености 
пољопривредног 
земљишта у годишњем 
Програму заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног 
земљишта 

00% 00% 00% 00% 

101-П1 

Пројекат: 
Изградња црпне 
станице у Сивцу  

    
9

,700,000.00 
  

Укупно за програм 5: 1
50,000,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

401 
Програм 

6. ЗАШТИТА 
3. 

Унапређење 
1. Број 

становника прикључен 3.200 6,200 7,200 9,200 
  

Рук
оводилац 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ управљања 
отпадним водама 

на јавну канализацију у 
односу на укупан број 
становника 

одељења за 
инвестиције, 

заштиту 
животне 

средине и 
енергетски 
менаџмент 

2. 
Проценат становништва 
прикљученог на 
постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода из јавне 
канализације са 
примарним, 
секундарним и 
терцијарним третманом 
у односу на укупан број 
становника на 
територији 
града/општине 

0% 0% 

3. Удео 
испуштених 
непречишћених 
отпадних вода у 
површинска водна тела 
(водопријемнике) у 
односу на укупну 
количину испуштених 
отпадних вода у 
граду/општини 

00% 00% 0% 0% 

4. 
Унапређење 
управљања 
комуналним и 
осталим отпадом 

1. 
Проценат становништва 
покривеног услугом 
прикупљања комуналног 
отпада 

00 

2. Број 
„дивљих“ депонија 

001 

Управља
ње заштитом животне 
средине  

1. 
Испуњење 
обавеза у складу 
са законима 
законима у 
домену постојања 
стратешких и 
оперативних 
планова као и 
мера заштите 

1. Усвојен 
програм заштите 
животне средине са 
акционим планом 

н
е 

д
а 

д
а 

д
а 

1
,240,000.00 

 
Шеф одсека за 

заштиту животне 
средине 

2. Усвојен 
План квалитета ваздуха 

н
е 

н
е 

н
е 

н
е 

3. Усвојен 
Акциони план заштите 
од буке  

н
е 

д
а 

д
а 

д
а 

002 

Праћење 
квалитета елемената 
животне средине   

1. 
Праћење у складу 
са прописаним 
законским 
обавезама 

2.Број 
урађених мониторинга 

1
,200,000.00 

 
Шеф одсека за 

заштиту животне 
средине 

2. 
Контрола 
квалитета 
елемената 
животне средине 

1. Број 
извршених 
инспекцијских надзора 
над спровођењем мера 
заштите ваздуха од 
загађивања у објектима 
за које надлежни орган 
града/општине (и/или 
АП) издаје одобрење за 
градњу, односно 
употребну дозволу у 
односу на укупан број 
ових објеката. 

2. Број 
инспекцијских надзора 
над спровођењем мера 
заштите од буке за 
постројења и активности 
за које интегрисану 
дозволу издаје 
надлежни орган 
града/општине у односу 
на укупан број ових 
постројења 

3. Број 
извршених 
инспекцијских надзора 
над изворима зрачења 
за које одобрење за 
изградњу и почетак рада 
издаје надлежни орган 
града/општине у односу 
на укупан број ових 
извора 

401-П1 

Пројекат: 
Изградња потисног 
вода Црвенка - Кула 
са канализационим 
мрежама у Кули и 
Црвенки 

    
6

06,000,000.00 
  

Пројекат:     1   
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401-П2 Инфраструктурно 
опремање депоније у 
Кули 

9,200,000.00 

401-П3 

Пројекат: 
Реконструкција 
фекалних станица 

    
5

,040,000.00 
  

401-П4 

Пројекат: 
Изградња 
канализационе мреже 

1. 
Повећати број 
домаћинстава 
који су 
прикључени на 
канализациону 
мрежу 

1. Број 
домаћинстава 
прикључен на 
канализациону мрежу 

4
5,000,000.00 

  

Укупно за програм 6: 6
77,680,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

701 

Програм 
7. ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА  
ИНФРАСТРУКТУРА 

1. 
Развијеност 
инфраструктуре у 
контексту 
доприноса социо 
економском 
развоју 

1. Дужина 
изграђених 
саобраћајница које су у 
надлежности 
града/општине (у км)  

00 км 02 км 05 км 10 км 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
инвестиције, 

заштиту 
животне 

средине и 
енергетски 
менаџмент 

2. 
Повећање просечне 
густине мреже улица и 
локалних путева (однос 
површине 
града/општине и км 
изграђене саобраћајне 
мреже) 

3. Број 
насеља до којих не 
постоји приступ 
асфалтним путем 

2. 
Повећање 
безбедности 
учесника у 
саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних 
незгода 

1. Број 
саобраћајних 
незгода/инцидената 

6 5 0 5 

2. Број 
смртних исхода 

3. Број 
повређених људи 40 30 20 00 

3. 
Повећање 
одрживости и 
доступности 
транспорта 

1. Удео 
улагања у 
инфраструктуру 
намењену пешацима у 
односу на сва улагања у 
саобраћај 

% % 0% 2% 

2. Удео 
улагања у 
бициклистичку 
инфраструктуру у 
односу на сва улагања у 
саобраћај 

% % % 0% 

3. Удео 
улагања у јавни 
транспорт у односу на 
сва улагања у саобраћај 

% % % 0% 

002 

Одржава
ње саобраћајне 
инфраструктуре 

1. 
Одржавање 
квалитета путне 
мреже кроз 
реконструкцију и 
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

1. 
Проценат санираних 
путева од укупне дужине 
путне мреже која 
захтева санацију и/или 
реконструкцију 

0% 5% 0% 5% 

2
9,510,000.00 

  

2. Број 
километара санираних 
и/или реконструисаних 
путева 

0 

3. Износ 
трошкова одржавања 
путева по км 

0,000,000 0,000,000 1,000,000 2,000,000 

2. 
Одржавање 
квалитета улица 
кроз 
реконструкцију и 
редовно 
одржавање 
асфалтног 
покривача 

1. 
Проценат од укупне 
дужине улица која 
захтева санацију и/или 
реконструкцију 

0% 5% 0% 5% 

2. Број 
километара санираних 
и/или реконструисаних 
улица 

5 6 7 0 

3. Износ 
трошкова одржавања 
улица по км 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 

3. 
Опремање и 
одржавање 
саобраћајне 

1. Број 
поправљених и 
новопостављених 
саобраћајних знакова и 

50 50 00 50 
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сигнализације на 
путевима и 
улицама 

семафора 

2. Дужина 
хоризонталне 
саобраћајне 
сигнализације (у км)  

5 6 7 8 

701-П1 

Пројекат: 
Изградња аутобуских 
стајалишта у Кули 

1. 
Унапређење 
услуга превоза у 
јавном саобраћају 

1. Број 
адаптираних аутобуских 
стајалишта 

1
,860,000.00 

  

701-П2 

Пројекат: 
Капитално 
одржавања пута у 
насељу Руски Крстур 

1. 
Унапређење 
квалитета путне 
инфраструктуре у 
насељу  

1.Број 
километара санираних 
или 
реконструисаних путева 

3
,180,000.00 

  

701-П3 

Пројекат: 
Постављање 
семафора у Kули на 
раскрсници В. 
Влаховића и 16. 
дивизије 

1. 
Унапређење 
безбедности у 
јавном саобраћају 

1. Број 
саобраћајних 
незгода/инцидената  

6
,180,000.00 

  

701-П4 

Пројекат: 
Унапређење 
безбедности 
саобраћаја у 2017. 
години 

1. 
Спровођење 
активности у 
циљу повећања 
свести учесника у 
саобраћај 

1. Број 
саобраћајних 
незгода/инцидената 

2
,950,000.00 

  

701-П5 

Пројекат: 
Безбедан град - 

израда главног 
пројекта 

1 
.Унапређење 
безбедности у 
јавном саобраћају 

1. Израђен 
пројекат 

н
е  

д
а 

6
00,000.00 

  

Укупно за програм 7: 4
4,280,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

001 

Програм 
8. ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 

1. 
Повећање 
обухвата деце 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем 

2. 
Проценат уписане деце 
у односу на број укупно 
пријављене деце 

00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

2. 
Унапређење 
доступности 
предшколског 
васпитања за 
децу из 
осетљивих група 

2. 
Проценат објеката који 
су прилагодили простор 
за децу са 
инвалидитетом у односу 
на укупан број објеката 
ПУ 

.09% 8.19% 7.28% 5.46% 

001 

Функцион
исање предшколских 
установа 

1. 
Обезбеђени 
адекватни услови 
за васпитно-
образовни рад са 
децом уз повећан 
обухват 

1. 
Просечан број деце у 
групи (јасле, 
предшколски,ппп) 

1 1 1 1 

1
57,665,000.00 

 
директор ПУ 

"Бамби" 2. 
Унапређење 
квалитета 
предшколског 
образовања и 
васпитања  

2. 
Проценат стручних 
сарадника који су 
добили најмање 24 бода 
за стручно усавршавање 
кроз учешће на 
семинарима на 
годишњем нивоу у 
односу на укупан број 
стручних сарадника 

0 00 00 00 

3. Број 
објеката у којима су 
извршена инвестициона 
улагања на годишњем 
нивоу, у односу на 
укупан број објеката ПУ 

Укупно за програм 8: 1
57,665,000.00 

0.0
0 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

002 

Програм 
9. ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

1. 
Потпуни обухват 
основним  
образовањем и  
васпитањем 

1. Обухват 
деце основним 
образовањем 
(разложено према полу) 

688/1701 650/1669 653/1662 653/1659 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

2. 
Унапређење 
доступности 
основног 
образовања деци 

1. 
Проценат деце која се 
школују у редовним 
основним школама на 
основу индивидуалног 

.99 .15 .04 .19 
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из осетљивих 
група 

образовног плана ( 
ИОП2 ) у односу на 
укупан број деце 
одговарајуће старосне 
групе 

3. 
Унапређен 
квалитет основног 
образовања 

2. 
Проценат ученика који је 
учествовао на 
републичким 
такмичењима 

.03 .32 .31 .58 

001 

Функцион
исање основних 
школа 

2. 
Унапређење 
квалитета 
образовања и 
васпитања у 
основним 
школама 

1. Број 
ученика који похађају 
ваннаставне 
активности/у односу на 
укупан број ученика 

064/3399 086/3393 122/3415 

    
3. 

Повећање 
доступности и 
приступачности 
основног 
образовања деци 

1. 
Проценат деце којој је 
обезбеђена бесплатна 
исхрана у односу на 
укупан број деце 

2.18 3.48 4.62 4.8 

Укупно за програм 9: 8
8,670,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

003 

ПРОГРАМ 
10. СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

1.По
већање обухвата 
средњошколског 
образовања 

1. Број 
деце која су обухваћена 
средњим образовањем  427 440 500 573 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

2. 
Унапређење 
доступности 
средњег 
образовања  

1. Број 
објеката који су 
прилагодили простор за 
децу са инвалидитетом 
у односу на укупан број 
објеката средњих школа 

001 
Функцион

исање средњих школа 

1. 
Обезбеђени 
прописани услови 
за васпитно-
образовни рад у 
средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање наставе 

1. 
Просечан број ученика 
по одељењу 1.03 4.06 5.28 7.28 

    

2. 
Унапређење 
квалитета 
образовања у 
средњим 
школама 

1. Број 
ученика који похађају 
ваннаставне 
активности/у односу на 
укупан број ученика 

50/1427 59/1440 88/1500 27/1573 

Укупно за програм 10: 3
6,180,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

901 

Програм 
11. СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  

4. 
Повећање 
доступности 
права и 
механизама 
социјалне 
заштите за жене у 
локлној заједнице 

1. Удео 
жена корисница 
социјалних помоћи у 
укупном броју корисника 
социјалне помоћи 

0.00% 0% 0% 0% 

  

 
Рукуводолиц 
одељења за 
друштвене 
делатности 

2. Број 
услуга намењених 
женама са искуством 
насиља у породици или 
у партнерском односу 

001 
Социјалн

е помоћи 

1. 
Унапређење 
заштите 
сиромашних 

2. Број 
корисника једнократне 
новчане помоћи у 
односу на укупан број 
грађана 

620/43101 700/43101 800/43101 850/43101 

2
4,530,000.00 

Ше
ф одељења за 

друштвене 
делатности/Цент
ар за социјални 

рад  

3. Број 
грађана - корисника 
других мера 
материјалне подршке 
(нпр. набавка огрева и 
сл.) у односу на укупан 
број грађана 

100/43101 150/43101 200/43101 250/43101 

003 

Подршка 
социо-хуманитарним 
организацијама 

1.По
дстицање развоја 
разноврсних 
социјалних и 
других услуга у 
заједници 

1. Број 
удружења / 
хуманитарних 
организација које 
добијају средства из 
буџета града/општине 

1 2 2 2 
1

1,410,000.00 
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005 
Активнос

ти Црвеног крста 

1. 
Социјално 
деловање - 
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне помоћи 
лицима у невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовањем 
различитих 
облика помоћи 

1. Број 
акција на прикупљању 
различитих  врста  
помоћи ( укљућујући и 
акције добровољног 
давања крви)  

0 5 5 0 

1
,200,000.00 

 
Секретар 

Црвеног Крста 

2. Број 
волонтера Црвеног 
крста  5 0 0 0 

006 

Подршка 
деци и породица са 
децом  

2. 
Унапређење 
популационе 
политике  

1. Број 
мера материјалне 
подршке намењен 
мерама локалне 
популационе политике 
(нпр. подршка 
материнству, подршка 
породиљама, накнада за 
новорођену децу 

4
3,020,000.00 

 
 

901-П1 

Пројекат: 
Регионални стамбени 
програм - стамбени 
пројекат у Републици 
Србији RHP - W2-
CMG/COMP3-2015 - 
набавка грађ. 
материјала 

1. 
Економско 
оснаживање 
избеглих и 
расељених лица 
кроз набавку 
грађевинског 
материјала  

1. Укупан 
број помогнутих 
породица 

1 0 0 
1

5,476,000.00 
  

901-П2 

Пројекат: 
Регионални стамбени 
програм - стамбени 
пројекат у Републици 
Србији RHP - W2-
VHG/COMP4-2015 - 
куповина кућа 

1. 
Економско 
оснаживање 
избеглих и 
расељених лица 
кроз купивину 
кућа за 
становање 

1. Укупан 
број помогнутих 
породица 

5 0 0 
1

9,250,000.00 
  

901-П3 

Пројекат: 
Куповина кућа за 
социјално угрожене 
категорије 
становништва 

1. 
Решавање 
стамбеног 
пложаја социјално 
угроженог 
становништва 

1. Број 
купљених кућа  

5
,600,000.00 

  

Укупно за програм 11: 1
20,486,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

801 

Програм 
12. ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

1. 
Очекивано 
трајање живота 
становника 
града/општине 

2. 
Покривеност 
становништва 
примарном 
здравственом заштитом 

00% 00% 00% 00% 
  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

001 

Функцион
исање установа 
примарне 
здравствене заштите 

1. 
Унапређење 
доступности, 
квалитета и 
ефикасности ПЗЗ 

3. Број 
здравствених 
радника/лекара 
финансираних из буџета 
града/општине 

.00 
1

6,000,000.00 

Дир
ектор Дома 

Здравља Кула 

801-П1 

Пројекат: 
Суфинансирање 
изградње Дома 
здравља у Кули 

1. 
Стављање у 
функцију 
установе за 
здравственз 
заштиту 
становништва 

1. Завршен 
пројекат  

н
е  

д
а 

8
3,200,000.00 

  

Укупно за програм 12: 9
9,200,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРАМ 
/ ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

201 

Програм 
13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
И ИНФОРМИСАЊА 

1. 
Подстицање 
развоја културе 

1. Број 
грађана у граду/општини 
у односу на укупан број 
установа културе  

3101/5 3101/5 3101/5 3101/5 
  

Рук
оводилац 

одељења за 
друштвене 
делатности 

001 

Функцион
исање локалних 
установа културе 

1. 
Обезбеђење 
редовног 
функционисања 
установа културе  

1. Број 
запослених у 
установама културе у 
односу на укупан број 
запослених у ЈЛС 

2/294 2/294 0/292 0/290 
    

002 

Јачање 
културне продукције и 
уметничког 

2. 
Унапређење 
разноврсности 

1. Број 
програма и пројеката 
удружења грађана 7 5 5 2 

9
,650,000.00 

  



Број 40 - страна 677                          Службени лист општине Кула                            29. децембар 2016.  
 

Ажуриран 05.05.2021. 

 677 

стваралаштва културне понуде подржаних од стране 
града/општине 

004 

Остварив
ање и унапређивање 
јавног интереса у 
области јавног 
информисања 

1. 
Повећана понуда 
квалитетних 
медијских 
садржаја из 
области 
друштвеног 
живота локалне 
заједнице 

1. Број 
програмских садржаја 
подржаних на 
конкурисма јавног 
информисања 

1
,200,000.00 

  

005 

Унапређе
ње јавног 
информисања на 
језицима националних 
мањина 

1. 
Унапређење 
права 
националних 
мањина за 
информаисање 
на сопственом 
језику 

1. Број 
медијских садржаја 
подржаних на 
конкурисма јавног 
информисања на 
језицима националних 
мањина 

2
,400,000.00 

  

2. Број 
пројеката/програм 
мултијезичког карактера 

201-П1 
Пројекат: 

Месец књиге 
    

4
50,000.00 

Дир
ектор Народне 

библиотеке, 

201-П1 

Пројекат: 
Омладински 
позоришни фестивал 
Војводине 

1. 
Повећање 
интересовања код 
младих за 
драмским и 
културним 
дешавањима  

1. Број 
посетилаца Фестивала 50 00 50 00 

1
50,000.00 

дир
ектор, 

Културног 
Центра Кула 

201-П2 

Пројекат: 
Међународни 
фестивал песника за 
децу - Булка  

1. 
Повећање 
песништва и 
издаваштва  

1. Укупан 
броучесника фестивала 50 50 60 

3
00,000.00 

Дир
ектор Дома 

Културе-  
Црвенка 

201-П3 

Пројекат: 
Ивањско цвеће - 

чувар традиције 
војвођанских 

староседелаца 

1. 
Повећање 
интересовања за 
изворно 
стваралаштво 

1. Број 
посетилаца дечијег 
узраста 

00 20 50 80 
2

50,000.00 

Дир
ектор Дома 

Културе - Сивац 

201-П4 

Пројекат: 
Фестивал 
акустичарске музике 
- Фамус 

1. 
Афирмација 
младих музичара  

1.Укупан 
број младих 
музичара/број признатих 
музичара у жирију 

/2 0/2 4/3 0/3 
2

50,000.00 

Дир
ектор Дома 

Културе - Сивац 

201-П5 
Пројекат: 

Костељникова јесен 

1. 
Промоција нових 
књижевних дела 
школској 
омалдини и широј 
публици, сусрет 
рецитатора, 
наступ извођаћа 
озбиљне музике 

1. 
Презентација нових 
књижевних дела 

0 0 

6
50,000.00 

Дир
ектор Дома 
културе - Р. 

Крстур 

2. 
Одржавање концерта 
озбиљне музике 

0 2 2 2 

3. Наступ 
малдих неафирмисаних 
уметника  

0 5 5 5 

201-П6 

Пројекат: 
Драмски меморијал 
Петра Ризнића Ђађе 

1. 
Поспешивање 
аматеризма код 
деце и  одраслих 
у срединама где 
живе Русини кроз 
наступ на 
фестивалу 

1. Укупан 
број  представа за децу 
изведене на русинском 
језику 

0 2 2 

8
00,000.00 

Дир
ектор Дома 
културе - Р. 

Крстур 
1. Укупан 

број изведених 
представа за одрасле на 
русинском језику  

0 0 

201-П7 

Пројекат: 
Фестивал русинксе 
културе - Црвена 
Ружа 

1. 
Наступ дечјих и 
одраслих 
асамбла, 
поспешивање 
новог музичког и 
фолклорног 
стваралаштва 
путем конкурса, 
развијање 
туристичке 
понуде Руског 
Крстура 

1.Број 
наступа асамбла 5 0 0 2 

1
,450,000.00 

Дир
ектор Дома 
културе - Р. 

Крстур 

1. Број 
нових композиција са 
конкурса 

0 2 0 0 

2. Број 
омладинских и изворних 
ансамбла 

0 

Укупно за програм 13: 5
7,483,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРА
М / ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

301 

Програм 
14. РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 

1.Об
езбеђење услова 
за бављење 
спортом свих 
грађана и 
грађанки 
града/општине 

1. Број 
спортских организација 
преко којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта 

8.00 8 0 2   
  

Рук
уводолиц 

одељења за 
друштвене 
делатност 

2. 
Активно 

1. 
Проценат укључених 0.00 0 0 0 
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партнерство 
субјеката 
омладинске 
политике у 
развоју 
омладинске 
политике и 
спровођењу 
омладинских 
активности, као и 
у развоју и 
спровођењу 
локалних 
политика које се 
тичу младих 

младих у омладинске 
програме / пројекте у 
односу на укупан број 
младих у локалној 
заједници 

001 

Подршк
а локалним 
спортским 
организaцијама, 
удружењима и 
савезима 

1. 
Обезбеђивање 
услова за рад и 
унапређење 
капацитета 
спортских 
организација 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у области 
спорта у 
граду/општини 

3. Број 
стипендираних 
категорисаних спортиста 

.00 0 5 
1

5,830,000.00 
  

2. 
Унапређење 
рекреативног 
спорта 

3. Број 
програма омасовљења 
женског спорта .00 0 

003 

Одржав
ање спортске 
инфраструктуре 

1. 
Редовно 
одржавање 
постојећих 
спортских 
објеката од 
интереса за 
град/општину 

1. Број 
постојећих 
функционалних 
спортских објеката 

9.00 9 0 1 
4

,140,000.00 
  

004 

Функцио
нисање локалних 
спортских установа 

1. 
Обезбеђивање 
услова за рад 
установа из 
области спорта 

1. Број 
програма које реализују 
установе из области 
спорта 

6
,895,000.00 

Дир
ектор Спортског 
Центра Црвенка 

2. Број 
спортских организација 
који користе услуге 
установе из области 
спорта 

4. Степен 
искоришћења 
капацитета установа 

0 0 0 0 

005 

Спрово
ђење омладинске 
политике 

1. 
Подршка 
активном 
укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 
активности 

1. Број 
младих корисника услуга 
мера омладинске 
политике 

400 880 600 040 
2

,000,000.00 
  

301-П1 

Пројкеат
: Изградња спортске 
хале у Сивцу 

    
6

1,020,000.00 
  

301-П2 

Пројкеат
: Изградња спортско 
рекреативног центра 
у Кули  

    
2

6,650,000.00 
  

301-П3 

Пројкеат
: Израда пројектне 
докуметације за 
спортско 
рекреативни центар 
у Сивацу 

    
6

00,000.00 
  

301-П4 

Пројекат
: Реконструкција 
спортске хале у 
Црвенки 

    
1

,200,000.00 
  

301-П5 

Пројекат
: Опремање 
омладинског клуба и 
едукација младих 

    
4

00,000.00 
  

Укупно за програм 14: 1
18,735,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРА
М / ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

602 

Програм 
15.ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ 

1. 
Одрживо управно 
и финансијско 

1. Суфицит 
или дефицит локалног 
буџета 

д
ефицит 

д
ефицит   

Нач
елник 

Општинске 
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САМОУПРАВЕ функционисање 
града/општине у 
складу 
надлежностима и 
пословима 
локалне 
самоуправе 

2. Однос 
броја запослених у 
граду/општини и законом 
утврђених максимума 
броја запослених 

52 42 36 36 

управе 

3. Број 
донетих  аката органа и 
служби града/општине 

7824 3606 9966 6962 

4. Број 
остварених услуга 
градске/општинске 
управе (укупан број 
предмета који су у току, 
број решења, дозвола, 
потврда и других 
докумената издатих 
физичким и правним 
лицима) 

4,823 0,305 6,335 2,969 

001 

Функцио
нисање локалне 
самоуправе и 
градских општина 

1. 
Функционисање 
управе 

1. Број 
решених предмета по 
запосленом 

768 945 140 353 

1
69,585,000.00 

  

2. 
Проценат решених 
предмета у календарској 
години (у законском 
року, ван законског рока) 

5,22/54,78 6/44 6/34 6/24 

3. 
Проценат попуњености 
радних места која 
подразумевају вођење 
управног поступка 

00 00 00 00 

602-П1 

Пројекат
: Реконструкција 
крова на згради 
месне канцеларије у  
Липару 

1. 
Санација зграде 
ради неометаног 
функционисања 
месне 
канцеларије 

1. Завршен 
пројекат 

д
а 

1
80,000.00 

  

602-П2 

Пројекат
: Реконструкција 
котларнице у месној 
канцеларији у Сивцу 

1. 
Санација 
котларнице ради 
неоматаног 
функционисања 
месне 
канцеларије 

1. Завршен 
пројекат 

д
а 

5
,040,000.00 

  

002 

Функцио
нисање месних 
заједнице 

1. 
Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интереса 
локалног 
становништва 
деловањем 
месних заједница 

1. Број 
иницијатива /предлога 
месних заједница према 
граду/општини у вези са 
питањима од интереса 
за локално 
становништво  

49 72 75 77 
3

1,188,000.00  
  

602-МЗ-
1 

Пројекат
: Прослава градске 
славе Марковдан у 
Кули  

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Куле  

1. Укупан 
број посетилаца 

6
00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице 
"Горњи Град" 

602-МЗ-
2 

Пројекат
: Паљење бадњака у 
Кули 

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Куле  

1. Укупан 
број посетилаца 

4
80,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице 
"Горњи Град" 

602-МЗ-
3 

Пројекат
: Манифестација - 
Дани традиције у 
Кулу 

Очув
ање културне 
баштине и 
традиције 

Укупан број 
посетилаца/укупан број 
учесника који наступају 
на манифестацији 

200/160 400/180 400/180 400/180 
5

00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице " Доњи 
Град" 

602-МЗ-
4 

Пројекат
: Неговање старих 
заната 

Очув
ање културне 
баштине и 
традиције 

Укупан број 
посетилаца/укупан број 
излагача 

000/500 
1

50,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице " Доњи 
Град" 

602-МЗ-
5 

Пројекат
: Прослава сеоске 
славе у Црвенки 

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Црвенке 

1. Укупан 
број посетилаца 

6
00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице 
Црвенка 

602-МЗ-
5 

Пројекат
: Прослава сеоске 
славе - Свети 
Никола Летњи 

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Сивца 

1. Укупан 
број посетилаца 000 200 300 500 

6
00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице Сивац 

602-МЗ-
6 

Пројекат
: Прослава сеоске 
славе у Руском 
Крстуру 

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Сивца 

1. Укупан 
број посетилаца 000 000 000 

3
00,000.00 

Сек
ретар месне 
заједнице Р. 

Крстур 

602-МЗ-
6 

Пројекат
: Манифестација - 
Дани села дани жита 
у Крушчићу 

1. 
Промоција 
културе и 
традиције насеља 

1. Укупан 
број посетилаца 00 00 50 00 

3
00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице 
Крушчић  
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Крушчић  

602-МЗ-
7 

Пројекат
: Манифестација - 
Паљење бадњака у 
Крушчићу 

1. 
Прослава Бадње 
вечери 

1. Укупан 
број посетилаца 00 50 00 50 

1
00,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице 
Крушчић  

602-МЗ-
8 

Пројекат
: Прослава села - 
Велика Госпоjина 

1. 
Обележавање 
важног датума за 
насеље и грађане 
Липара 

1. Укупан 
број посетилаца 100 200 300 400 

3
50,000.00 

Сек
ретар месне 

заједнице Липар 

003 
Сервиси

рање јавног дуга 

1.Од
ржавање 
финансијске 
стабилности 
града/општине и 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих 
расхода  

1. Учешће 
издатака за 
сервисирање дугова у 
текућим приходима ≤ 
15% 

3
8,000,000.00 

Рук
оводилац 

одељења за 
финансије 

2.Удео 
дугорочних дугова за 
финансирање 
капиталних 
инвестиционих расхода 
у укупном јавног дугу 
града/општине 

004 

Општин
ско 
правобранилаштво 

1. 
Заштита 
имовинских права 
и интереса  
града/општине   

2. Број 
решених предмета у 
односу на укупан број 
предмета на годишњем 
нивоу 

47/155 

2
,015,000.00 

Оп
штински 

правобранилац 

2. Број 
правних мишљења која 
су дата органима 
града/општине, 
стручним службама и 
другим правним лицима 
чија имовинска и друга 
права заступа 

007 

Функцио
нисање 
националних савета 
националних 
мањина 

1. 
Остваривање 
права 
националних 
мањина у 
локалној 
заједници 

1. 
Проценат остварења 
програма националних 
мањина који се 
финансира из буџета 
града/општине 

7
50,000.00 

  

2. Број 
реализованих пројеката 
националних мањина 

009 
Текућа 

буџетска резерва 
- - 

1
5,000,000.00 

  

010 
Стална 

буџетска резерва  - - 
2

,000,000.00 
  

014 

Управљ
ање у ванредним 
ситуацијама 

1. 
Изградња 
ефикасног 
превентивног 
система заштите 
и спасавања на 
избегавању 
последица 
елементарних и 
других непогода 

1. Број 
интервенција ватрогасне 
службе 

6
60,000.00 

  

Укупно за програм 15: 2
68,398,000.00 

 

Ш
ифра 

ПРОГРА
М / ПA / Пројекат 

Циљ Индикатор 

В
редност 
у базној 
години 

2016 

Ц
иљана 

вредност 
2017 

Ц
иљана 

вредност 
2018 

Ц
иљана 

вредност 
2019 

П
лан 

Одг
оворно лице 

101 

Програм 
16. ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

1. 
Ефикасно и 
ефективно 
функционисање 
органа политичког 
система локалне 
самоуправе 

- 

  

Сек
ретар 

Скупштине 
општине 

- 

- 

001 
Функцио

нисање Скупштине 

1. 
Функционисање 
локалне скуштине 

1. Број 
усвојених аката 54 57 60 63 

1
7,682,000.00 

  
2. Број 

седница скупштине 2 2 2 2 

3. Број 
седницца сталних 
радних тела 

6 8 0 2 

002 

Функцио
нисање извршних 
органа 

1. 
Функционисање 
извршних органа 

1. Број 
усвојених аката 03 07 11 15 

1
4,418,000.00 

  
2. Број 

седница извршних 
органа 

8 9 0 1 

3. Број 
донетих аката 60 65 70 75 

Укупно за програм 16: 3
2,100,000.00 

 

Ш ПРОГРА Циљ Индикатор В Ц Ц Ц П Одг
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ифра М / ПA / Пројекат редност 
у базној 
години 

2016 

иљана 
вредност 

2017 

иљана 
вредност 

2018 

иљана 
вредност 

2019 

лан оворно лице 

501 

Програм 
17.ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 

1. 
Смањење 
потрошње 
енергије 

1. Укупна 
потрошња примарне 
енергије у јавним 
зградама (ten1) 

340 

  

Рук
оводилац 

одељења за 
инвестиције, 

заштиту 
животне 

средине и 
енергетски 
менаџмент 

2. Укупна 
потрошња примарне 
енергије у јавним 
зградама по становнику 
(ten) 

.03 

2. 
Смањење 
расхода за 
енергију 

1. Укупни 
расходи за набавку 
енергије (РСД) 3,576,773 

2. Укупни 
расходи за набавку 
енергије у јавним 
зградама (РСД) 

,453,265 

3. 
Процентуално учешће 
расхода за набавку 
енергије у укупним 
расходима 

.7% 

501-П1 

Пројекат
: Замена столарије и 
термо изолација 
основне школе 
20.Октобар Сивац 

1. 
Смањење 
потрошње 
електричне 
енергије 

1. % 
смањења утрошене 
електричне енергије 

2
0,600,000.00 

  

  
2

0,600,000.00 
  

УКУПНО: 
2

,103,172,000.0
0 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

14.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ, ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
 
Списак нето зарада изабраних, именованих и постављених лица у органима општине 

Кула и општинској управи општине Кула за новембар 2012. 
Подаци о зарадама изабраних именованих и постављених лица објављују се на интернет 

презентацији општине Кула сваког месеца линк: www.kula.rs 
 
 
 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
ЗА ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОПШТИНИ КУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
• Председник општине Кула  
               Нето плата   76.301,86 динара. 
• Заменик председника општине 
               Нето плата  69.109,13 динара. 
• Помоћници председника општине 
               Нето плата за  47.280,00 динара. 
 
• Председник Скупштине општине Кула 
               Нето плата за 69.109,13 динара. 
• Заменик председника Скупштине општине ВОЛОНТЕР 
               Функционални додатак  39.614,39 динара. 
• Секретар Скупштине општине Кула 
               Нето плата за  65.938,69 динара. 
• Чланови  општинског већа нето накнада 15.000,00 динара. 
 
• Начелник Општинске управе Кула 
Нето плата 65.938,69 динара. 
• Заменик начелника ОУ Кула 
               Нето плата   65.938,69 динара. 
• Општинско јавно правобранилаштво 
               Нето плата 65.938,69 динара. 
 
               ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КУЛА 
• Руководилац одељења,службе: 
               Нето плата  52.414,90 динара. 
• Шеф одељења 
Нето плата   50.066,97 динара. 
• Самостални стручни сарадник  
               Нето плата   47.740,55 динара. 
• Виши стручни сарадник 
       Нето плата  44.367,77 динара. 
• Стручни сарадник 
Нето плата 37.945,03 динара. 

http://www.kula.rs/
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• Виши сарадник 
       Нето плата 31.924,41 динара. 
• Виши референт 
       Нето плата 26.332,93 динара. 
• Референт 
       Нето плата 23.527,22 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ЗОС-1 
 
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ВРСТАМА НА ДАН __________ 
Ред. 
бр. Назив непокретности колич. 
бр.-повр. 
Књиговодствена ревалоризована вредност 
1 2 3 4 
А. Земљиште 
1. Пољопривредно 
2. Шумско 
3. Грађевинско 
Б. Службене зграде 
4. Службена зграда 
5. Делови зграда (канцеларије) 
Ц. Пословне зграде 
6. Пословна зграда 
7. Делови зграда (пословни простор) 
Д. Стамбене зграде 
8. Стамбена зграда 
9. Стан 
10. Гаража 
Е. Репрезентативни објекти 
11. Резиденције 
12. Репрезентативне зграде 
13. Делови зграда (репрезентативни) 
Ф. Објекти посебне намене 
14. Објекти безбедности 
15. Објекти смештаја (стр. лица без  
држављан.) 
Г. Остали грађ. објекти 
16. Ресторани (бифеи) 
17. Кухиње 
18. Одмаралишта 
19. Спортски објектиЗОС-2 
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД 
О СТАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ИЗВОРИМА 
ФИНАНСИРАЊА НА ДАН  
Ред. 
бр. Извор финансирања колич. 
бр.-повр. 
Књиговодствена ревалоризована вредност 
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1 2 3 4 
А. Земљиште (пољ. шум. грађ.) 
1. Пољопривредно 
2. Шумско 
3. Грађевинско 
Б. Службене зграде 3310 м2 54.238.597,35 
4. Службена зграда 
5. Делови зграда (канцелариеј) 3310 м2 54.238.597,35 
Ц. Пословне зграде 
6. Пословна зграда7. Делови зграда (пословни простор)  
По основу закупа 
Д. Стамбене зграде 
8. Стамбена зграда  
9. Стан 
10. Гаража 
Е. Репрезентативни објекти 
11. Резиденције  
12. Репрезентативне зграде 
13. Делови зграде 
Ф. Објекти посебне намене 
14. Из средстава буџета 
15. Из средстава амортизације 
16. По основу поклона 
17. По основу преноса без накнаде 
18. По основу закупа 
Г. Остали објекти 
19. Из средтстава буџета 
20. Из средстава амортизације 
21. По основу поклона 
22. По основу преноса без накнаде 
23. По другим изворима финансирања ЗОС-1 
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА НА ДАН  
Ред. 
бр. Врста покретне ствари колич. 
бр.-повр. 
Књиговодствена ревалоризована вредност 
1 2 3 4 
А. Средства опреме 14 573 715,99 
1. Рачунски системи 1 3.939.489,46 
2. Средства веза 206 1.393.340,56 
3. Канцеларијски намештај 773 5.391.630,12 
4. Биротехничка опрема 46 26.760,23 
5. Остала опрема 194 5.085.501,62 
Б. Превозна средства 7 802.010,76 
6. Путнички аутомобили 6 570.360,28 
7. Возила посебне намене 1 231.650,56 
8. Остала моторна возила 
9. Ваздухоплови 
10. Половни објекти 
11. Остала превозна средства 
Ц. Покретне ствари посебне намене 
ЗОС-ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА НА 
ДАН  
Ред. 
бр. Извор финансирања колич. 
бр.-повр. 
Књиговодствена ревалоризована вредност 
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1 2 3 4 
А. Опрема 1220 14573 715,99 
1. Буџетска средства 1220 14573 715,99 
2. Средства веза 206 1-393 340,56 
773 5.391.630,12 
Превозна средства 7 802.010,76 
3. Буџетска средства 7 802.010,76 
4. Средства амортизације 
5. По основу поклона 
6. По основу преноса без накнаде 
 
 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
Сви предмети настали у раду или у вези са радом органа општине и општинске управе 

чувају се у јединственој архиви општинске управе општине Кула. Архива се налази у згради 
општинске управе општине Кула и опремљена је у складу са важећим прописима. 

Уништавање безвредног регистратурског материјала врши се уз сагласност Историјског 
Архива и уз поштовање прописа који регулишу ову материју. 

Постоји и електронска писарница у којој се евидентирају сви примљени предмети и 
поднесци у вези са предметима. Подаци из ове базе се чувају на централном серверу 
општинске управе општине Кула. 

 
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 
Државни орган је обавезан да сачини списак свих врста информација и које се и да 

такав списак унесе у информатор.  
Врсте информација које се налазе у поседу органа општине Кула су све информације 

које су настале у раду или у вези са радом органа општине Кула и то: 
- општи и појединачни акти скупштине општине Кула (одлуке СО Кула објављене су и на 

web презентацији општине www.kula.rs.),  
- општи и појединачни акти председника општине Кула, 
- општи и појединачни акти општинског већа општине Кула, 
- општи и појединачни акти Начелника општинске управе, 
- појединачни акти Начелника Одељења и Служби општинске управе општине Кула, 
- тонски снимци седница СО и општинског већа општине Кула, 
- записници са седница, 
- закључени уговори, 
- понуде на јавним набавкама и јавни позиви, 
- документација о извршеним плаћањима, 
- документација о спроведеним конкурсима, 
- персонална документа запослених, 
- службене белешке, 
- дописи грађана, 
- жалбе, 
- представке странака у поступку, 
- изборни документи. 
Сви наведени акти чувају се у роковима прописаним Листом категорија регистратурског 

материјала и архивске грађе са роковима чувања коју је донео  
Начелник општинске управе уз сагласност Историсјког Архива. Након истека 

прописаних рокова предмети се прослеђују историјском архиву у Јагодини.  
 
19.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 
Приступ информацијама од јавног значаја се у начелу омогућава без ограничења, осим 

у случају ако је седница општинског већа или скупштине општине била затворена за јавност у 
складу са Статутом општине или уколико је законом прописан начин поступања са одређеним 
документима. 
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 20. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП  ИНФОРМАЦИЈАМА 
 
Свако може поднети захтев за приступ слободан приступ информацијама од јавног 

значаја; 
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси сe:  
- лично у просторијама општинске управе општине Кула у општинском услужном центру 

у Пријемној канцеларији. 
- поштом на адресу:  
Општина Кула 
Општинска управа 
Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја 
25230 Кула 
Лењинова 11  
- Е-mailom:  
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези 

са радом органа општинеКула и које се налазе на неком документу који је у поседу органа 
општине Кула, може се поднети на неки од следећих начина: 

• у писаној форми на поштанску адресу: „Општинска управа општине Кула“, 25230 
Кула ул. Лењинова 11 
• електронском поштом, на адресу:  
bvukovic@kula.rs 
 
• усмено, на записник на шалтеру бр.1 у Пријемној канцеларији,од 08,00 до 14,00 

часова; 
 
 
 

Које информације захтев мора да садржи:  
У захтеву се наводи: 
- Назив органа коме је захтев упућен (Председник општине, Скупштина општине, 

Општинско веће, Општинска управа) 
- Детаљан опис информације која се тражи, 
- Потпис подносиоца захтева и  
- адреса на коју ће му се доставити одговор. 
У захтеву не мора навести разлог тражења информације. 
 
Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који садржи 

тражену информацију, издавањем копије документа и сл.Орган може да наплати само 
трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију у 
складу са Уредбом о накнади нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се 
налазе информације од јавног значаја (Службени гласник РС број 68/2011). 

Орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 
дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. 

Орган је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се 
захтев одбија из разлога који су одређени Законом. 

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против  
решења државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење 
којим се захтев одбија. 

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на 
закључак којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан. 

Линк за образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја: 
http://www.kula.rs/ 
Пример захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
.................................................................................................................  
назив и седиште органа коме се захтев упућује 

mailto:bvukovic@kula.rs
http://www.kula.rs/
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З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам:* 

обавештење да ли поседује тражену информацију; 
увид у документ који садржи тражену информацију; 
копију документа који садржи тражену информацију; 
достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
поштом 
електронском поштом  факсом 
на други начин:***_________________________________________ 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који  
олакшавају проналажење тражене информације) 
У ________________, 
Дана______20__ године 
____________________________________ 
 
Тражилац информације/Име и презиме 
____________________________________ 
адреса 
____________________________________ 
други подаци за контакт 
___________________________________ 
Потпис 
__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да 

остварите. 
** У кућици означити начин достављања копије докумената. 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања  
захтевате. 
 

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ 
ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 

 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 

Ж А Л Б А 
(................................................................................................................  
................................................................................................................) 
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 
против решења-закључка  
(...............................................................................................................) 
(назив органа који је донео одлуку) 
Број.................................... од ............................... године.  
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у  
писаној форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев  
који сам поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-

онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од  
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јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу  
којим................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................
..............................................................................................................  јер није 
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног  значаја. 

 
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  
поништи одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  
информацији/ма. 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1.  
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
..................................................................... 
Подносилац жалбе / Име и презиме 
У ............................................, 
..................................................................... 
адреса 
дана ............201... године ....................................................................  
други подаци за контакт 
.................................................................  
потпис 
Напомена:  
 У жалби  се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење),  
назив органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да  
жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не  
мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно  
образложење може посебно приложити.  
 Уз жалбу  обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји- 
упућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
 

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО 
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

 
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  
подносим: 

Ж А Л Б У 
против 

.................................................................................................................  

..........................................................................................................................

...............................................................................................................  
( навести назив органа) 
због тога што орган власти:  
није поступио / није поступио у целости / у законском року 
(подвући због чега се изјављује жалба) 
по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  
том органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са  
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија  
документа који садржи информације о /у вези са : 

..........................................................................................................................

............................................................................................................... 

..........................................................................................................................

............................................................................................................... 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................

............................................................................................................... 
(навести податке о захтеву и информацији/ама) 
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им информацији/ма.Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о 
предаји органу  

власти. 
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

Подносилац жалбе / Име и презиме 
.................................................................  
потпис  
..............................................................  
адреса  
..............................................................  
други подаци за контакт 
............................................................ 
Потпис 
У................................., дана ............ 201....године 
 

ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА 
ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА 

УПРАВНИ СУД  
Б е о г р а д 
Немањина 9 
ТУЖИЛАЦ:_______________________________  
ТУЖЕНИ:________________________________  
Против решења органа власти (навести назив органа)_______________број:__ од  
_____, на основу члана 22. ст. 2 и 3. Закона о слободном приступу информацијама од  
јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члана 14. став 2. и  
члана 18. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у  
законском року, подносим 
Т У Ж Б У 
Због тога што: (заокружити разлог) 
1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт; 
2) је акт донео ненадлежни орган; 
3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка; 
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених 

чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања; 
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског 

овлашћења или ако такав акт није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Решењем органа власти (навести назив органа)  
___________________________________________________број________од______ одбијен 

је мој захтев за приступ информацијама од јавног значаја као неоснован.(Образложити због 
чега је решење незаконито)  

Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ 
траженим информацијама, тужилац п р е д л а ж е да Управни суд поднету тужбу уважи и 
поништи решење органа власти ______________ број:________ од _________. 

Прилог: решење органа власти ______________ број:________ од _________. 
Дана ________20____године ______________________ 
Тужилац/име и презиме,назив 
_______________________ 
адреса, седиште 
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________________________ 
потпис 
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