
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  
 

 

176. 
На основу члана 32 став 6 Закона о 

црквама и верским заједницама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 36/2006) и члана 60 и 105 став 4 Статута 
општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула, на седници одржаној 13. 
новембра 2015. године доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
о начину и поступку доделе средстава за 
изградњу, одржавање и обнову верских 

објеката у власништву традиционалних цркава 
 и верских заједница 

 
Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин и 
поступак расподеле средстава предвиђених у 
буџету општине Кула  за изградњу, одржавање 
и обнову верских објеката у власништву 
традиционалних цркава и верских заједница.  
 

Члан 2. 
Средства из члана 1 овог правилника 

додељују се путем јавног конкурса а користе се 
за изградњу, одржавање и обнову верских 
објеката који се налазе или чија се изградња 
планира на територији општине Кула.  

Уз пријаву на конкурс подноси се: 
1. Одлука органа цркве или верске заједнице о 
извођењу радова; 
2. Потребне дозволе и сагласности надлежних 
органа предвиђених законом; 
3. Документацију која садржи предмер и 
предрачун радова оверену од стране 
одговорног пројектанта.  
 

Члан 3. 
Поступак расподеле средстава на основу 

јавног конкурса  спроводи Комисија од три 
члана коју именује Председник општине. 

Председник општине расписује конкурс, 
који се објављује на званичној интернет страни 
општине Кула, www.kula.rs.  

Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности у сарадњи са другим 
организационим јединицама Општинске управе 
Кула. 

Члан 4. 
 Акт о расписивању конкурса садржи:  

- намену и износ средстава за коју се  
конкурс спроводи,  

- датум објављивања конкурса, 
- право и услове подношења пријава на 

конкурс,  
- критеријуме за доделу средстава, 
- неопходну документацију која се подноси 

уз учешће на конкурсу,  
- рок и начин подношења пријава на 

конкурс.  
 

Члан 5. 
 Пријаве на конкурс подносе се 
Комисији на посебном обрасцу који је саставни 
део конкурса.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.  
 

Члан 6. 
Нa основу извештаја о спроведеном 

поступку конкурса и предлога Комисије, 
Председник општине решењем одлучује о 
висини средстава кojи се додељују учесницима 
конкурса за изградњу, одржавање и обнову  
верских објеката . 

Председник општине и овлашћено лице 
корисника средстава добијених по конкурсу 
закључиће уговор којим ће уредити међусобна 
права и обавезе.  

Средства која се у складу са овим 
правилником одобре за финансирање 
изградње, одржавања и обнове  верских 
објеката морају се наменски користити, у 
складу са уговором који закључује Председник 
општине и овлашћено лице корисника 
средстава. 

Општина Кула није у обавези да одобри 
и финансира предложени пројекат изградње, 
одржавања и обнове верских објеката. 

 

Члан 7. 
Корисници средстава дужни су да до 30. 

септембра наредне године доставе 
Председнику општине, путем Комисије: 
1. Писани извештај о утрошку средстава;  
2.Финансијски извештај са спецификацијом 
укупних прихода и расхода, као и 
спецификацију и фотокопије комплетне 
финансијске документације (рачуни, фактуре, 
уговори, изводи из банке) о утрошку одобрених 

Службени лист општине Кула излази по 
потреби, на три језика: српском, 
мађарском и русинском. Тираж овог броја 
је  50 примерака.  

К у л а 
 

13. новембар  2015. године 
 

Број  25                     Година 50 

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

Уколико извештај из претходног става 
не достави у предвиђеном року, корисник 
средстава је дужан да изврши повраћај 
добијених средстава, а пријаве истих поднете 
на наредним конкурсима, неће бити узете у 
разматрање.  

 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл. листу општине Кула''. 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-47/2015 
13. новембар 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
 
177. 

На основу члана 38 став 4 Закона о 
удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009 и 
99/2011-др.закони) и члана 60 и 105 став 4 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула", бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула, на седници одржаној 13. 
новембра 2015. године доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
о начину и поступку доделе средстава за 

финансирање програма и пројеката удружења 
грађана националних мањина 

 
Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин и 
поступак расподеле средстава предвиђених у 
буџету општине Кула  удружењима грађана 
националних мањина.  

 
Члан 2. 

 Право на коришћење средстава из 
члана 1 овог правилника имају удружења 
грађана националних мањина која су 
регистрована на територији општине Кула чијим 
се пројектима/програмима задовољавају 
потребе и интереси припадника националне 
мањине са територије општине Кула.  
 

Члан 3. 
Средства намењена удружењима из 

члана 2 овог правилника, користе се за 
реализацију пројеката/програма удружења 
грађана националних мањина којима се 
доприноси афирмацији рада удружења и 
остваривању његових циљева. 

 
Члан 4. 

Комисија за доделу средстава 
удружењима грађана националних мањина (у 
даљем тексту: Комисија) спроводи поступак 
расподеле средстава на основу јавног конкурса. 

Председник општине расписује конкурс, 
који се објављује на званичној интернет страни 
општине Кула, www.kula.rs.  

Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности у сарадњи са другим 
организационим јединицама Општинске управе 
Кула. 

 

Члан 5. 
 Акт о расписивању конкурса садржи:  
- намену и износ средстава за коју се  

конкурс спроводи,  
- датум објављивања конкурса, 
- право и услове подношења пријава на 

конкурс,  
- критеријуме за доделу средстава, 
- неопходну документацију која се подноси 

уз учешће на конкурсу,  
- рок и начин подношења пријава на 

конкурс.  
 

Члан 6. 
 Пријаве на конкурс подносе се 
Комисији на посебном обрасцу који је саставни 
део конкурса.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.  

 
Члан 7. 

Комисија разматра пријаве на конкурс, 
на основу њиховог значаја за допринос 
афирмацији рада удружења и остваривању 
његових циљева као и задовољавају потребе и 
интереса припадника националне мањине са 
територије општине Кула.  
 

Члан 8. 
Нa основу извештаја о спроведеном 

поступку конкурса и предлога Комисије, 
Председник општине решењем одлучује о 
избору прoгрaмa/прojeкaтa кojи сe 
финaнсирajу из срeдстaвa буџeтa општине Кула 
и висини срeдстaвa за њихову реализацију. 

Председник општине и овлашћено лице 
корисника средстава добијених по конкурсу 
закључиће уговор којим ће уредити међусобна 
права и обавезе.  

Средства која се у складу са овим 
Правилником одобре за реализацију конкретног 
програма/пројекта морају се наменски корис-
тити за реализацију одобреног програма или 
пројекта, у складу са уговором који се 
закључује Председник општине и овлашћено 
лице корисника средстава. 

Општина Кула није у обавези да одобри 
и финансира предложени пројекат/програм. 

 
Члан 9. 

Корисници средстава дужни су да до 31. 
марта наредне године доставе Председнику 
општине, путем Комисије: 
1. Писани извештај о утрошку средстава, 
односно реализацији одобрених средстава;  
2. Финансијски извештај са спецификацијом 
укупних прихода и расхода, као и специфи-
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кацију и фотокопије комплетне финансијске 
документације (рачуни, фактуре, уговори, 
изводи из банке) о утрошку одобрених сред-
става, оверене печатом корисника средстава.  

Уколико извештај из претходног става 
не достави у предвиђеном року, корисник 
средстава је дужан да изврши повраћај 
добијених средстава, а пријаве истих поднете 
на наредним конкурсима, неће бити узете у 
разматрање.  

 

Члан 10. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл. листу општине Кула''. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-46/2015 
13. новембар  2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
 
178. 

На основу члана 27 Одлуке о месним 
заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  
бр. 23/15) и  члана  60  и 94 став 2 Статута 
општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула,  на седници одржаној  дана  13. 
новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског 

плана  месне заједнице „Горњи град“ Кула  
за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс 
Финансијског плана месне заједнице „Горњи 
град“ Кула за 2015. годину, који је усклађен са 
одобреним апропријацијама у Одлуци о 
ребалансу буџета општине Кула за 2015. 
годину, а који је усвојио Савет месне заједнице 
„Горњи град“ Кула на седници одржаној 
5.11.2015. године. 

 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу 

општине Кула"  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-400- 57/2015 
13.  новембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 

 
179. 

На основу члана 27 Одлуке о месним 
заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  
бр. 23/15) и  члана  60  и 94 став 2 Статута 
општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула,  на седници одржаној  дана  13. 
новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског 

плана  месне заједнице  „Доњи град“ Кула  
за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  ребаланс 
Финансијског плана месне заједнице „Доњи 
град“ Кула за 2015. годину, који је усклађен са 
одобреним апропријацијама у Одлуци о 
ребалансу буџета општине Кула за 2015. 
годину, а који је усвојио Савет месне заједнице 
„Доњи град“ Кула на седници одржаној 
6.11.2015. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу 
општине Кула"  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-400-58/2015 
13. новембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
  
180. 

На основу члана 27 Одлуке о месним 
заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  
бр. 23/15) и  члана  60  и 94 став 2 Статута 
општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула,  на седници одржаној  дана  13. 
новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског 
плана  месне заједнице Сивац  за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс 
Финансијског плана месне заједнице Сивац за 
2015. годину, који је усклађен са одобреним 
апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета 
општине Кула за 2015. годину, а који је усвојио 
Савет месне заједнице Сивац на седници 
одржаној 5.11.2015. године. 
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2. 

Овај закључак објавити у "Службеном 
листу општине Кула"  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-400-59/2015 
13.  новембар 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
 
181. 

На основу члана 27 Одлуке о месним 
заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  
бр. 23/15) и  члана  60  и 94 став 2 Статута 
општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула,  на седници одржаној  дана  13. 
новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског 

плана  месне заједнице Крушчић  
за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс 
Финансијског плана месне заједнице Крушчић 
за 2015. годину, који је усклађен са одобреним 
апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета 
општине Кула за 2015. годину, а који је усвојио 
Савет месне заједнице Крушчић на седници 
одржаној 3.11.2015. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу 
општине Кула"  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-400-60/2015 
13.  новембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
 

182. 
На основу члана 27 Одлуке о месним 

заједницама („Сл. лист општине Кула“ бр. 
38/12, 2/13, 1/14 и 19/14), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Кула ("Сл. лист општине Кула"  
бр. 23/15) и  члана  60  и 94 став 2 Статута 
општине Кула - пречишћен текст  ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула,  на седници одржаној  дана  13. 
новембра  2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на ребаланс Финансијског 

плана  месне заједнице Руски Крстур   
за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс 
Финансијског плана месне заједнице Руски 
Крстур за 2015. годину, који је усклађен са 
одобреним апропријацијама у Одлуци о 
ребалансу буџета општине Кула за 2015. 
годину, а који је усвојио Савет месне заједнице 
Руски Крстур  на седници одржаној 10.11.2015. 
године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном 
листу општине Кула"  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 Број: 013-400-61/2015 
13. новембар 2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
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