
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

  ОПШТИНЕ КУЛА 
Службени лист општине Кула излази по 
потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог броја 

је  50 примерака.  

К у л а 

26. март  2015. године 

Број  4                      Година 50 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел. 722-

333. Годишња претплата  2.500,00 дин.  

 
36. 

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и члана 
60. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", 
бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на 
седници одржаној дана 26. марта 2015. године, 
доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У ОПШТИНИ КУЛА 

 
 
Опште одредбе 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се питања у 

вези  са употребом средстава  буџета општине на 
име трошкова репрезентације, а посебно 
утврђивање: 
– шта се сматра трошковима репрезентације, 
– овлашћења појединих лица у општини  у вези са 

употребом средстава на име трошкова 
репрезентације, 

– начин формирања и токови докумената у вези 
са улагањем средстава на име трошкова 
репрезентације, 

– начин контроле спровођења одредаба овог 
правилника у вези са употребом средстава за 
трошкове репрезентације. 

 
Трошкови репрезентације 

 
Члан 2. 

Средства за репрезентацију планирају се 
годишње, Одлуком о буџету и финансијским 
планом корисника буџета за текућу годину. 

 
Члан 3. 

У оквиру укупног износа средстава, 
Одељење за финансије и привреду месечно прати 
износе по корисницима права на репрезентацију, у 
складу са овим Правилником, према утврђеним 
наменама коришћења средстава за репрезентацију. 

Планирањем и праћењем трошкова 
репрезентације обезбеђује се рационално и 
домаћинско понашање у трошењу средстава за ове 
намене. 

Контролу утрошка средстава за 
репрезентацију врши Општинско веће приликом 
разматрања периодичних извештаја о остваривању 
финансијског плана корисника буџета. 

 
Члан 4. 

           Средства за репрезентацију користе се, по 
правилу, за намене у земљи, а изузетно и у 
иностранству. 

           Средства за репрезентацију могу да се користе 
у иностранству под условом да је њихово 
коришћење одобрено решењем о одобравању 
службеног пута у иностранство. 
 

Члан 5. 
Трошковима репрезентације сматрају се 

трошкови учињени са пословним партнерима 
приликом закључивања послова, уговора,  
приликом обележавања Дана општине и других 
јубилеја  и у другим случајевима, затим трошкови 
репрезентације на сајамским, промотивним и 
другим манифестацијама, приликом одржавања 
стручних конференција и скупова, трошкови на 
службеним путовањима, трошкови угоститељских 
услуга, трошкови службене кафе, чаја и других 
напитака на седницама органа општине, у 
кабинетима од стране носилаца функција у 
општини Кула и трошкови пригодних поклона за 
лица која имају посебан значај за рад и пословање 
корисника буџета ( пиће, цвеће и сл.), као и други 
трошкови репрезентације, који нису наведени, а 
који су у функцији склапања послова, уговора и 
пословне сарадње.  
 

Члан 6. 
            Средства репрезентације користе се на начин 
и под условима утврђеним овим правилником, у 
складу са актима, упуствима и процедурама којима 
се уређују питања рачуноводства, контроле и 
плаћања улазне документације буџетских 
корисника. 
 

Члан 7. 
Право да користе средства репрезентације 

(у даљем тексту: корисник репрезентације) имају:  
1. Председник општине, 
2. Заменик председника општине, 
3. Председник Скупштине општине, 
4. Начелник Општинске управе, 
5. и друга лица на основу писаног овлашћења 

корисника репрезентације из тачке 1. до 4.  
става 1. овог члана. 
Корисник репрезентације је одговоран за 

економично и целисходно трошење средстава 
репрезентације. 
 

Члан 8. 
Средства за репрезентацију за угоститељске 

услуге могу да се користе за пословни ручак или 
вечеру, односно коктел послужење ( кетеринг) који 
се организује за: 
– чланове органа, комисија и стручних тимова 

који обављају посебно значајне задатке у складу 
са одлукама, решењима и налозима 
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председника општине, односно одговорног 
лица корисника буџета. 

– учеснике састанака који имају посебан значај за 
рад и пословање буџетских корисника,  

– званице на пригодном обележавању јубилеја, 
новогодишњих или других празника,  чланове 
спортских и културно уметничких друштава 
који остваре изузетне резултате и других 
важних догађаја ( конференције, састанци, 
потписивање значајнијих уговора, доношење 
одлука од стратешког значаја и сл.). 

Средства за репрезентацију могу се 
изузетно користити и за плаћање трошкова 
хотелског смештаја лица која имају посебан значај 
за рад и пословање буџетских корисника или других 
званица, односно учесника који су позвани да 
присуствују састанцима, односно свечаностима из 
става 1. овог члана, ако им је пребивалиште, 
односно место сталног боравка ван места догађаја 
на који су позвани и када је то неопходно за 
обезбеђење њиховог пррисуства за време тог 
догађаја. 
 

Члан 9. 
          Средства за репрезентацију за коришћење 
услуга кафе кухиње односе се на коришћење кафе, 
чајева и других напитака из кафе кухиње за 
састанке који се организују у просторијама   
Општинске управе. 
           Набавку и коришћење услуга кафе кухиње 
одређује начелник Општинске управе, у складу са 
потребама и финансијским плановима. 

 
Члан 10. 

Средства за набавку  пригодних поклона, 
могу да се користе за набавку: 
– новогодишњих поклона за лица која имају 

посебан значај за рад и пословање корисника 
буџета, 

– поклона поводом обележавања јубилеја и 
важних пословних догађаја за општину Кула и 
буџетског корисника и  

– осталих пригодних поклона.  
Набавку пригодних поклона, по правилу 

организује одговорно лице корисника буџета у 
погледу врсте, намене и броја поклона, као и 
планираног рока уручивања поклона. 
 

Члан 11. 
Корисници репрезентације из члана 7. овог 

правилника, овлашћени  су да, у сваком конкретном 
случају, троше средства репрезентације у складу са 
овим правилником. 

Корисник репрезентације дужан је да, уз 
личну исправу потпише рачун о коришћеној 
репрезентацији. 

Изузетно, у случају да корисник 
репрезентације прекорачи одобрени износ 
репрезентације, а председник општине, односно 
одговорно лице корисника буџета накнадно, 
писмено, не одобри репрезентацију у пуном износу 
насталих трошкова, корисник репрезентације је 
дужан да накнади разлику између остварених и 
одобрених износа трошкова репрезентације, 
најкасније приликом наредне исплате зараде, 
односно накнаде, после утврђивања ове обавезе. 
 

Члан 12. 
Рачуне који се односе на репрезентацију 

контролише корисник репрезентације из члана 7., 

става 1. тачке 1. - 4.  овог  правилника, потврђује 
њихову тачност и исте  оверава за плаћање уз 
обавезно навођење намене трошења средстава 
репрезентације на рачуну. 

  
Члан 13. 

На све што није регулисано овим 
правилником, примењују се одредбе одговарајућих 
законских прописа. 

 
Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу даном  
објављивања у "Службеном листу општине Кула." 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:013-110-26/2015 
26. март 2015. године 
Ку л а 

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р. 
 
 
37. 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 
(„Сл. гласник РС“ број 24/11 и 99/11) члана 60. став 
2. и 18. и члана 105. став 4. Статута општине Кула  - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине  Кула" бр. 
7/13), Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној  26. марта 2015. године, доноси    
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о одобравању, финансирању програма/активности 

којима се остварује  општи интерес  у области 
спорта у општини Кула 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се услови, 
критеријуми и поступак доделе средстава за 
редовно финансирање спортских организација и 
финансирања програма/активности  којима се 
остварује општи интерес у области спорта у 
општини Кула. 

 
Члан 2. 

Утврђују се следећи програми/активности 
које се финансирају из буџета општине Кула и то: 
1. Редовне такмичарске активности спортских 

организација (превоз спортиста на званична 
такмичења - куп и првенствена такмичења), 
накнаде и дневнице за службена лица (судије, 
делегати, записничари, мериоци времена, 
лекари...) чланарине и котизације у спортским 
савезима, лиценцирање и чланарине за 
спортисте и тренере, трошкови лекарског 
прегледа, трошкови осигурања спортиста и 
спортских радника, трошкови књиговодствених 
услуга), 

2. Подстицање и стварање услова за унапређење 
спорта за све, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена 
и особа са инвалидитетом, 

3. Предшколски и школски спорт, 
4. Организација спортских манифестација у 

општини Кула,  
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5. Учешће спортских организација са територије 
општине  у европским и светским 
такмичењима. 

 
Члан 3. 

Финансирање и суфинансирање програма 
од општег интереса врши се путем јавног конкурса 
по два основа и то: 
- финансирање програма/активности из члана 2. 

став 1. тачка 1. овог Правилника по систему 
бодовања прописаног овим правилником, 

- финансирање програма/активности из члана 2. 
став 1. тачка 2-5. овог Правилника, на основу 
квалитета понуђених програма. 

 
Члан 4. 

Да би подносиоцу програма/активности 
био одобрен програм којим се остварује општи 
интерес у области спорта, носилац 
програма/активности мора да испуни следеће 
услове: 

1. Да буде уписан у одговарајући регистар у складу 
са Законом о спорту, 

2. Да искључиво или претежно послује на 
недобитној основи, ако Законом о спорту није 
другачије одређено, 

3. Да има седиште на територији општине Кула и 
да првенствене утакмице као домаћин, игра у 
спортском објекту који се налази на територији 
општине Кула, 

4. Да је директно одговоран за реализацију 
програма, 

5. да је у претходном периоду учествовао у 
редовном систему такмичења најмање једну 
такмичарску сезону, 

6. Да испуњава услове за обављање спортских 
активности и делатности које су у вези са 
предлогом програма у складу са Законом о 
спорту, 

7. Да располаже капацитетима за реализацију 
програма, 

8. Да је спортска грана којом се бави спортска 
организација од стране Министарства омладине 
и спорта проглашена као спортска грана од 
посебног значаја за Републику Србију, 

9. Да је спортска организација члан националног 
гранског спортског савеза. 
 

Подосилац програма/активности не може : 
1. Да буде у поступку ликвидације, стечаја и под 

привременом забраном обављања делатности, 
2. Да има блокаду пословног рачуна, пореске 

дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања, 

3. Да буде у последње две године правоснажном 
одлуком кажњен за прекршај или привредни 
преступ у вези са његовом делатношћу. 

 
Члан 5. 

        Подносиоцу програма неће се одобрити 
финансирање програма/активности у поступку 
доделе средстава, ако: 
1. је лажно приказао податке у обрасцима за 

подношење програма или ако је пропустио да да 
све потребне информације, нетачно или 
непотпуно обавести даваоца средстава о битним 
околностима везаним за одобрење и 
реализовање програма, 

2. је у сукобу интереса, 

3.  својим пропустом средства по предходно 
одобреном програму не изврши у целини или 
га изврши у небитном делу, 

4. употреби средства ненаменски, у потпуности 
или делимично, или се не придржава 
прописаних или уговорених мера које су 
утврђене ради осигурања реализације 
програма, 

5. не достави у предвиђеним роковима потребне 
извештаје и доказе, иако га је давалац 
средстава претходно упозорио на 
неправилности и последице, 

6. престане да испуњава услове који су на основу 
закона и овог правилника потребни за 
добијање средстава, 

7. спречи или онемогући спровођење прописаних, 
односно уговорених контролних мера, 

8. преостали део неутрошених средстава из 
буџета општине Кула добијених на основу 
уговора закљученог са општином Кула за 
период  јул - децембар 2014. године не уплати 
на рачун извршења буџета пре завршетка 
конкурса за редовно финансирање редовних 
такмичарских активности спортских 
организација, 

9. није у целости оправдао средства из буџета 
општине Кула добијена на основу уговора 
закљученог са општином Кула за период јул-
децембар 2014. године, 

10. је за финансирање трошкова за период јул - 
децембар 2014. године наведених у уговору 
закљученим са општином Кула добио средства 
од друге јединице локалне самоуправе. 

 Подносилац програма не може добијати 
средства из буџета Општине за реализацију својих 
програма две године од дана када је утврђено 
постојање околности из става 1 овог члана. 
 Подносиоцу програма не могу бити 
одобрена средства за реализацију новог програма 
пре него што поднесе извештај о остваривању и 
реализацији одобреног програма. 

 
Члан 6.  

Општина Кула учествује у финансирању 
програма/активности из члана 2. овог правилника у 
границама средстава одобрених за ту намену у 
буџету општине Кула, а на основу критеријума из 
овог правилника. 

У случају да средства из буџета у оквиру 
групе спортова из члана 12. овог Правилника нису 
довољна за финансирање свих клубова у оквиру 
одговарајуће гране спорта из члана 13. овог 
Правилника према бодовању прописаним овим 
Правилником, иста се у сразмерном проценту 
умањују свим клубовима који припадају наведеној 
грани спорта. 

Распоред средстава из самодоприноса 
намењених за финансирање спорта распоређиваће 
се на посебном конкурсу који расписује Председник 
општине Кула спортским организацијама са 
територије насељеног места у коме је образована 
месна заједница  у сразмери и за намене које својом 
одлуком одреди надлежни орган месне заједнице.   
 Програми/активности из члана 2. став 1., 
тачка 1. овог Правилника,  финансирају се годишње, 
а програми/активности из члана 2. став 1. тачка 2. - 
5. овог Правилника се суфинансирају једнократно 
или у ратама, у зависности од временског периода 
за реализацију програма/активности. 
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Члан 7. 
Финансирање програма/активности из 

члана 2. став 1. тачка 1. врши се путем конкурса који 
расписује Председник општине Кула. 

Конкурс се објављује на интернет страници  
општине Кула (www.kula.rs). 

 
Члан 8. 

Спортска организација је дужна  да 
потребне податке достави  на  обрасцима који су 
саставни део Конкурса, као и све прилоге који се 
траже уз те обрасце. 
 

Члан 9. 
Оцену и избор програма/активности из 

члана 2. став 1. тачка 1. овог Правилника врши 
Комисија коју образује Општинско веће. 

Након завршетка конкурса Комисија 
разматра све пријаве које су приспеле у прописаном 
року.  

На основу овог Правилника, Комисија 
утврђује испуњеност постављених услова за сваког 
учесника.  

Пријаве учесника који не испуњавају 
прописане услове из Правилника, не улазе у систем 
бодовања. 

 
Члан 10. 

Након вредновања поднетих пријава по 
конкурсу за средства из члана 2. став 1. тачка 1. овог 
Правилника, Комисија утврђује предлог расподеле 
финансијских средстава за сваког учесника 
конкурса који је испунио услове из јавног конкурса.  

На основу предлога комисије, Председник 
општине доноси решење о одобрењу, одбијању или 
одбацивању пријаве за финансирање редовних 
такмичарских активности спортских организација, 
односно расподели средстава за финансирање 
редовних такмичарских активности спортских 
организација, против кога учесник на конкурсу о 
чијој је пријави одлучено,  има право да поднесе 
приговор Општинском већу  у року од осам дана од 
дана достављања. 
             Решење Општинског већа донето  по 
приговору је коначно и извршно, и против истог се 
може покренути управни спор. 
            Након коначности решења о износу 
финансијских средстава, учесник јавног конкурса из 
става 1. овог члана је у обавези да у року од осам 
дана потпише Уговор о коришћењу финансијских 
срестава.  

У случају да не приступи потписивању 
Уговора у наведеном року, сматраће се да је учесник 
јавног конкурса одустао од коришћења 
финансијских средстава. 

 
Члан 11. 

 Са подносиоцем одобреног програма 
председник општине Кула закључује уговор у коме 
 се наводи следеће:  
1. назив и седиште подносиоца програма, 
2. врста и садржина програма,  
3. време реализације програма односно 

обављања активности,  
4. висина додељених средстава,  
5. временски план употребе средстава,  
6. обавезе подносиоца програма у погледу 

подношења извештаја о реализацији програма, 
доказивање реализације програма и наменско 
коришћења средстава, 

7. и остале елементе у складу са законским 
прописима. 

      
Члан 12. 

Критеријуми за категоризацију спортова у 
општини Кула су масовност и популарност, на 
основу којих се спортови разврставају у три групе: 
1. Прва група: Фудбал, Рукомет, Кошарка и 

Одбојка. 
2. Друга група: Атлетика, Карате, 

Стрељаштво, Куглање, Кик бокс, Стони Тенис, 
Тенис и Шах. 

3. Трећа група: Боди билдинг – Power lifting, 
Коњички спорт, Стреличарство, Спортски 
риболов и Аикидо. 

 
Члан 13. 

Расподела буџетских средстава опредељених 
за редовно финансирање такмичарских активности 
спортских организација, врши се на следећи начин: 
- Прва група обухвата до 72% средстава 

опредељених у буџету општине, 
- Друга  група обухвата до 24% средстава  

опредељених у буџету општине Кула,  
- Трећа  група обухвата до 4% средстава  

опредељених у буџету општине Кула.  
 

Члан 14. 
Утврђује се број бодова и вредност бода по 

спортској грани у оквиру Прве групе на основу које 
се добија укупан износ средстава намењен за 
финансирање спортске гране из Прве групе, и то:  
 
Грана спорта - Вредност бода у динарима 
Фудбал ....................... 40.704,00 
Рукомет ..................... 28.600,00 
Кошарка .................... 13.568,00 
Одбојка ...................... 84.800,00 
 

Даља расподела средстава у оквиру 
спортске гране врши се на начин што се утврђена 
вредност бода из став 1. овог члана у грани спорта у 
оквиру прве групе,  множи са бројем бодова који 
носи сваки ранг такмичења, на следећи начин: 
  

Фудбал 
 
Ранг такмичења - Бодови  
I                                      27 
II 25 
III 22 
IV 21 
V 12,5 
VI 11 
 

Женски фудбалски клубови 
 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     12 
II 11 
III 10 
 

 
Мали фудбал 

 
Ранг такмичења - Бодови  
I                                     10 
II 9 
III 8 
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Рукомет 

 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     57 
II 56 
III 19 
IV 18 
V 15 

 
Кошарка 

 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     40 
II 39 
III 38 
IV 31 
V 30 
VI 29 
 

Женски кошарки клубови 
 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     22 
II 21 
III 20 
 

Одбојка 
 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     3 
II 3 
III 3 
IV 3 
V 3 
VI 3 

 
 

Члан 15. 
У оквиру Друге групе утврђује се вредност 

бода за све гране спорта у износу од 24.000,00 
динара.  

Критеријум за доделу средстава спортској 
грани ''Карате'' утврђује се  на начин што се карате 
клубовима који су чланови националног гранског 
спортског савеза преко кога се остварује општи 
интерес у области спорта додељују 3 бода, а за 
узрасне категорије у карате клубовима примењује се 
следећи начин  бодовања: 
 
Узрасна категорија Бодови 
сениори 13 
јуниори 1 
кадети 1 
наде 1 
пионири 1 
полетарци 1 
 

Карате клубовима који су чланови других 
гранских савеза додељује се укупно 5 бодова. 

За остале гране спорта у оквиру ове групе, 
расподела средстава врши се на начин што се 
утврђена вредност бода из став 1. овог члана множи 
са бројем бодова који носи сваки ранг такмичења, 
на следећи начин: 

 
Куглање 

 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     11 
II 10 
III 9 

 
Стони тенис 

 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     8 
II 7 
III 6 

 
Тенис ....................  5 бодова 
 
Шах   
 

Ранг такмичења - Бодови  
I                                     4 
II 2 
III 1 
 
Атлетика: 
 

- традиција клуба дужа од 8 година .... 8 бодова 
- традиција клуба до 8 година .............. 7 бодова 
 
 

Члан 16. 
У оквиру треће групе утврђује се вредност 

бода у износу од 6.000,00 динара. 
Даља расподела средстава у оквиру 

спортске гране врши се на начин што се утврђена 
вредност бода из става 1. овог члана, у грани спорта 
у оквиру треће групе множи се са бројем бодова, на 
следећи начин: 
 
Боди билдинг - power lifting: 
 

- до 5 такмичара ...................   5 бодова 
- преко 5 такмичара ............. 20 бодова  
 
Коњички спорт .................... 10 бодова  
Стреличарство ..................... 10 бодова  
Спортски риболов ................ 10 бодова  
Аикидо .................................. 10 бодова 
 

Члан 17. 
За понуђене програме/активности из члана 

2. став 1. тачка 2. - 5. овог правилника,  Председник 
општине расписује јавни конкурс. 

 
Члан 18. 

Вредновање програма/активности из члана 
2. став 1. тачка 2.- 5. овог правилника врши 
Комисија од три члана, коју  решењем образује  
Председник Општине из реда  спортских радника. 
           Комисија има право да тражи допуну 
документације,  у року који се наведе у захтеву за 
допуну. 

Комисија врши вредновање програма 
/активности, узимајући у обзир један од следећих 
критеријума: 
1. допринос стварању услова за задовољење 

потреба грађана за бављење спортом (физичком 
активношћу), без обзира на пол, узраст, расну и 
верску припадност илиинвалидитет,  

2. број учесника који је обухваћен програмом; 
знање и вештине ангажованих спортских 
стручњака за рад са децом, омладином, женама, 
односно особама са инвалидитетом,  

3. допринос афирмацији спортске рекреације и 
идеје спорт за све, као и промоцији примене 
телесних вежби, којима се остварује позитиван 
утицај на здравствени статус деце, омладине, 
жена односно особа са инвалидитетом и 
здравих стилова живота и значаја редовне 
физичке активности,  
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4. позитиван утицај програма на социјализацију 
деце, омладине, жена односно особа са 
инвалидитетом,  

5. примена телесних вежби којима се остварује 
позитиван утицај на здравствени статус 
учесника програма, 

6. афирмација значаја бављења спортом учесника 
програма. 

Предложени програми/активности који 
задовољавају све наведене услове јавног конкурса, 
улазе у систем вредновања и на основу 
расположивих финансијских средстава, Комисија 
доноси предлог финансирања за сваки програм 
посебно.  

 
Члан 19. 

Након вредновања поднетих пријава по 
конкурсу за средства из члана 2. став 1. тачка 2. - 5. 
овог Правилника,  Комисија утврђује предлог 
расподеле финансијских средстава за сваког 
учесника.  

На основу предлога комисије Председник 
општине доноси решење о одобрењу, одбијању или 
одбацивању програма/активности, односно 
расподели средстава за финансирање , против кога 
учесник на конкурсу о чијој је пријави одлучено има 
право да поднесе приговор Општинском већу у року 
од осам дана од дана достављања. 
             Решење  Општинског већа донето по 
приговору је коначно и извршно, и против истог се 
може покренути управни спор. 
            Након коначности решења о износу 
финансијских средстава, учесник јавног конкурса из 
става 1. овог члана је у обавези да у року од осам 
дана потпише Уговор о коришћењу финансијских 
срестава.  

У случају да не приступи потписивању 
Уговора у наведеном року, сматраће се да је учесник 
јавног конкурса одустао од коришћења 
финансијских средстава. 

Са подносиоцем одобреног програма 
председник Општине Кула закључује уговор у коме 
 се наводи следеће:  
1. назив и седиште подносиоца програма, 
2. врста и садржина програма,  
3. време реализације програма односно обављања 

активности,  
4. висина додељених средстава,  
5. временски план употребе средстава, 
6. обавезе подносиоца програма у погледу 

подношења извештаја о реализацији програма, 
доказивање реализације програма и наменско 
коришћења средстава, 

7. и остале елементе у складу са законским 
прописима. 

     
Члан 20. 

            Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине Кула''. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-27/2015 
26. март 2015. године 
Ку л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.   

 
 

38. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-02-2/2015-4 
26. март 2015. године  
К  у  л  а  
 
 

На основу члана 60 став 15. и члана 105. 
став 4. Статута општине Кула – пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) и члана 12 
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 26 . марта 2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
 Усваја се Извештај Комисије за 
разматрање извештаја о наменском утрошку 
средстава за редовно финансирање спортских 
клубова за период од 1.VII 2014. до 31.XII 2014. 
године број 013-02-2/2015-3 од 26.03.2015. године, а 
који је саставни део овог закључка. 
 

2. 
Налаже се надлежним службама 

Општинске управе Кула да против организација у 
области спорта са којима су закључени уговори о 
финансирању, а које нису оправдале  добијена 
средства,  покрену поступак за повраћај неосновано 
потрошених средстава, у складу са законом. 

 
3. 

Налаже се спортским организацијама са 
којима су закључени уговори о финансирању,  а које 
нису вратиле добијена средства,  да додељена 
средства врате до завршетка јавног конкурса, у 
супротном против истих ће бити покренут 
одговарајући поступак. 

 
4. 

За реализацију овог закључка задужују се 
Одељење за друштвене   делатности  и Одељење за 
финансије и привреду Oпштинске управе Кула.  

 
5. 

 Закључак објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милојичић Велибор, с. р.  
 

39. 
На основу члана 60 став 14  и 15  и члана 

105 став 4 Статута општине Кула – пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) и члана 12 
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 12.  марта 2015. године, доноси   
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Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о именовању Комисије за израду 
нацрта Правилника о условима и критеријумима 

за доделу средстава из буџета општине Кула 
организацијама у области спорта и спровођење 

поступка доделе средстава из буџета општине Кула 
организацијама у области спорта 

 
1.  

У Решењу о именовању Комисије за израду 
нацрта Правилника о условима и критеријумима за 
доделу средстава из буџета општине Кула 
организацијама у области спорта и спровођење 
поступка доделе средстава из буџета општине Кула 
организацијама у области спорта број: 013-02-
10/2015 од 10.02.2015. године ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 1/15),  у тачки 1. уместо  уместо члана 
Комисије: Пешић Марка, помоћника председника 
општине, именује се Ковачевић Огњен, помоћник 
председника општине, за члана Комисије. 

 
2. 

Решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-02-10/2015 - 2 
12. март 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Милојичић Велибор, с. р.  

 
 
40. 

На основу члана 60 став 8 Статута општине 
Кула ("Сл. лист општине Кула, бр. 7/13) и члана 13.  
Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 5. марта 2015. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Савета за 

миграције општине Кула 

  
1. 

У Решењу о образовању Савета за 
миграције општине Кула, бр. 013-02-174/2012 од 
19.10.2012. године („Сл. лист општине Кула“ бр. 
32/12), тачка 2., мења се и гласи: 

    „Савет као саветодавно радно тело 
Општинског већа општине Кула, чине 
представници извршног органа општине Кула, 
институција и организација које се на локалном 
нивоу баве питањима значајним за решавање 
проблема и интеграцију избеглих и интерно 
расељених лица (представници Центра за социјални 
рад, Полицијске управе Кула, Службе за 
запошљавање), повереник и представник 
Општинске управе Кула. 

 У Савет се именују: 
- Милојичић Велибор, за председника,  
- Иван Марић, за члана,  
- Славка Кочонда, за члана,  
- Снежана Шаша, за члана, 
- Соња Ковачевић, за члана,  
- Радован Рајачић, за члана,  
- Шљукић Предраг, за члана, 

- Спасић Наташа, за члана,  
- Милева Ковач, за секретара.  

Чланови Савета се именују на период до 
истека мандата Општинског већа општине Кула.“  
 

2. 
Ово решење објавиће се у "Службеном 

листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-02-16/2015 
5. март 2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Велибор Милојичић, с. р.  
  
 
41. 

На основу члана 46 Закона о локалној 
самоуправи („ Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
60. Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће  
општине Кула, на седници одржаној  5. марта  2015. 
године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Тима за спровођење  

Региналног програма стамбеног збрињавања 
избеглица  

 
1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Тим за спровођење 
Региналног програма стамбеног збрињавања 
избеглица  (у даљем тексту: Тим за имлементацију), 
у саставу: 
 
1. Милојичић Велибор, зам. председника општине, 

координатор Тима за имплементацију, 
2. Фарбаш Ендре, стручни сарадник у Пројектном 

тиму, заменик координатора, 
3. Ковач Милева, Повереник за избеглице, члан, 
4. Тадић Миле, стручни сарадник  у Пројектном 

тиму, члан, 
5. Иван Лидија, Општинска управа Кула, члан,  
6. Илић Војкан,  Општинска управа Кула, члан,  
7. Ковачевић Соња, Центар за социјални рад 

општине Кула, члан.  
У случају потребе, могу бити ангажована и 

друга лица на административно техничким  
пословима. 

 
2. 

Тим за имплементацију има задатак да: 
организује и стара се да општина кула благовремено 
извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на 
реализацији потпројеката Регионалног програма 
стамбеног збрињавања избеглица (у даљем тексту: 
РСП), координира активности служби општине 
Кула које обезбеђују административно – техничку и 
другу врсту подршке у спровођењу РСП-а, 
непосредно и континуирано сарађује са 
представницима Комесаријата за избеглице и 
миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и 
Јединице за управљање пројектом „Истраживање и 
развој д.о.о.“ (у даљем тексту: ЈУП) у циљу 
реализације РСП-а, извештава Комесаријат и ЈУП о 
активностима и напретку у реализацији РСП-а у 
општини Кула. 
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3. 

Одређује се координатор Тима за 
имплементацију као лице задужено за 
комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за 
координацију активности Комесаријата и ЈУП-а са 
општином Кула, у  циљу ефикасне и успешне 
реализације РСП-а. 

 
4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Кула“. 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-02-15/2015  
5. март 2015. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Милојичић Велибор, с. р. 
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