
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  

 
73. 

На основу члана 20 Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07), члана 
11 и 13 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Кула 
(«Сл. лист општине Кула», бр. 5/14 и 19/14) 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 30. априла 2015. године, доноси 
 

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

организације - удружења грађана у области заштите и 
унапређивања животне средине по Програму 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине општине Кула 

 
Члан 1. 

Овим Правилником одређују се ближи 
критеријуми, начин и поступак расподеле 
средстава невладиним организацијама - 
удружењима грађана (у даљем тексту: удружења), 
предвиђеним у буџету општине Кула по Програму 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
и унапређивање животне средине општине Кула, 
за ту намену, за текућу годину. 
 

Члан 2. 
Право на коришћење средстава из члана 1 

овог Правилника имају удружења која су 
регистрована на територији општине Кула, 
односно имају седиште или огранак и делују на 
том подручју као општинске, међуопштинске или 
републичке организације, односно удружења. 

 
Члан 3. 

Средства намењена удружењима из члана 
1 и 2 овог Правилника користе се за реализацију 
пројеката/програма удружења чије je деловање, у 
оквиру активности дефинисаних Статутом, 
бављење животном средином или је једна од 
делатности удружења повезана са заштитом и 
унапређивањем животне средине.  

Једно удружење може конкурисати само 
са једним пројектом. 
 

Члан 4. 
Расподела средстава из претходног члана 

врши се на основу јавног конкурса. Комисију за 
спровођење поступка расподеле средстава за 
удружења у области заштите и унапређивања 

животне средине (у даљем тексту: комисија) 
именоваће Председник општине. 

Комисија за сваку буџетску годину 
расписује јавни конкурс, који се објављује на 
званичној интернет страни Општине: www.kula.rs. 
и огласној табли Општинске управе Кула, на 
основу услова утвђених овим Правилником.  

Комисија има председника и 2 члана, који 
се именују из реда познавалаца области заштите 
животне средине и других стручњака запослених у 
Општинској управи Кула. 

Комисија ради када су присутни сви 
чланови, а одлучује већином гласова присутних 
чланова. 

О раду комисије води се записник. 
Административне и стручне послове за 

потребе комисије обавља Одељење за 
инспекцијске послове и заштиту животне средине 
у сарадњи са другим одељењима општинске 
управе Кула. 

 
Члан 5. 

Акт о расписивању конкурса садржи: 

– намену и износ средстава за које се конкурс 
спроводи, 

– датум објављивања конкурса, 

– право и услове подношења пријаве на 
конкурсу, 

– 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 припрема комисија и 
који је саставни део конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. 
 

Члан 7. 
Комисија разматра пријаве на конкурс и 

на основу навода и оцене о њиховом значају за: 

– унапређивање и развој еколошке свести и 
ширењу знања о потреби заштите животне 
средине, 

– допринос решавању конкретног еколошког 
проблема кроз једнократне акције и кампање,  

сачињава предлог за расподелу средстава 
предвиђених Програмом коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту и унапређивање 
животне средине општине Кула, предвиђеним за 

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

К у л а 
 

30. април  2015. године 
 

Број  11                      Година 50 

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

http://www.kula.rs/
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ту намену, имајући у виду нарочито следеће 
критеријуме и начин бодовања: 

 

КРИТЕРИЈУМ 
БРОЈ 

БОДОВА 

Капацитет носиоца пројекта, предложене 
квалификације и референце  
пројектног тима усклађене са предложеним 
циљевима, резултатима и активностима 
пројекта 

 
 

35 

Носилац пројекта има обезбеђено адекватно 
партнерство 

 
5 

Релевантност програма или пројекта за 
остваривање јавног интереса дефинисаног 
конкурсом 

 
5 

Усклађеност  планираних  активности  с  
циљевима  и  очекиваним резултатима и 
циљном групом 

 
10 

Значај промене која се очекује након 
примене пројекта 

 
5 

Прецизно и детаљно приказан наративни 
буџет пројекта који објашњава усклађеност 
предвиђеног трошка са 
пројектним/програмским активностима 

 
 

30 

Промоција, то јест публицитет који се огледа 
у начину информисања циљне групе и шире 
јавности о програму или пројекту 

 
10 

УКУПНО 100 

 
За финансирање пројекта/програма у 

текућој години потребно је да удружење на основу 
пријаве оствари најмање 50 бодова (број бодова 
чини збир аритметичких средина бодова 
добијених од сваког члана комисије за дати 
критеријум).  
 

Члан 8. 
Извештај о спроведеном поступку јавног 

конкурса, са записником и предлогом расподеле 
средстава, Комисија доставља Председнику 
општине у року од 15 дана од дана закључења 
конкурса, након чега Председник општине доноси 
акт о одобравању средстава за пројекте удружења 
и висини средстава за њихову реализацију. 
Уговоре са корисницима средстава добијених по 
конкурсу ће закључити Председник општине или 
лице које он за то овласти. Уговором са носиоцем 
изабраног пројекта обавезно се утврђује: назив и 
седиште носиоца пројекта/програма, врста и обим 
пројекта/програма, време реализације пројекта 
/програма, начин надзора над наменским 
коришћењем средстава и одвијањем реализације 
пројекта. 

Уколико је за извођење пројекта 
/програма потребно учешће или суфинансирање 
из других извора, уз пријаву на конкурс прилаже 
се потврда (изјава) тих субјеката да прихватају 
учешће у реализацији пројекта/програма. 

 
Члан 9. 

Корисници средстава по овом Правилнику, 
односно акту Председника општине, дужни су да 
до краја текуће године доставе Председнику 
општине, путем Одељења за инспекцијске послове 
и заштиту животне средине Општинске управе 
Кула: 

– писани извештај о утрошку средстава, односно 
реализацији одобрених програма,  

– финансијски извештај са спецификацијом 
укупних прихода и расхода пројекта/програма, 

као и спецификацију и фотокопије комплетне 
документације о утрошку одобрених средстава, 
сложених по врсти и редоследу расхода, 
оверена печатом удружења. 

– пратећи материјал (уколико је пројектом 
предвиђено – публикације, брошуре, плакати и 
слично). 

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

 
Члан 10. 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-33/2015 
30. април 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
74. 

На основу члана 60 став 1 тачка 3 Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12 
и 116/13), чланa  39 Одлуке о промени оснивачког 
акта ЈП "Завод за изградњу" Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 10/13 и 19/14),  члана 60 став 
1 тачка 15 и члана 105 став 4  Статута општине 
Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула”, 
бр. 7/13) и члана 66 Пословника Општинског већа 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и 
11/14 - исправка), Општинско веће општине Кула, 
на седници одржаној  24. априла 2015. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈП "Завод за 

изградњу" Кула на цене израде урбанистичко-
техничких докумената, које је Надзорни одбор ЈП 
"Завод за изградњу" Кула усвојио на седници 
одржаној 19.03.2015 године. 
 
1. Пројекат парцелације - урбанистички део 
- од једне катастарске парцеле формирање две 
грађевинске парцеле ...................16.000 динара 
- за сваку новоформирану грађевинску парцелу 
претходна цена увећава се за .... 5.000,00 динара. 
 
2. Пројекат препарцелације - урбанистички део 
- од две или више катастарских парцела 
формирање једне грађевинске парцеле 
.......................................... 16.000,00 динара 
- за сваку следећу новоформирану грађевинску 
парцелу претходна цена увећава се за 
......................................... 5.000,00 динара. 
 
3. Информација о условима садржаним у 
планском документу  ..............  500,00 динара. 
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2. 
У цену израде урбанистичко-техничке 

документације нису урачунати трошкови 
прибављања законом прописаних услова 
надлежних институција, картографских и 
геодетских подлога, геодетских пројеката  и 
израде идејних архитектонских решења. 
 

3. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-38-9/2015 
24. април 2015. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
75. 

На основу члана 57 и 105 став 3 Статута 
општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 7/13) и члана 13 Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређење животне 
средине на територији општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 5/14 и 19/14), Председник 
општине Кула, 30. априла 2015. године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. 
Именује се Комисија за спровођење 

поступка расподеле средстава за невладине 
организације – удружења грађана у области 
заштите и унапређивања животне средине по 
Програму коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Кула, у саставу: 

 
1. БЛАЖО КОСТИЋ, Општинска управа Кула, 

председник , 
2. ЧЕДОМИР БЕРОЊА, Општинска управа Кула, 

члан, 
3. МИЛОРАД ВУКСАН, Општинска управа Кула, 

члан. 
 

2. 
Задатак Комисије из тачке 1 овог решења је 

да распише и спроведе конкурс за доделу 
средстава у складу са одредбама Правилника о 
начину и поступку доделе средстава за невладине 
организације – удружења грађана у области 
заштите и унапређивања животне средине по 
Програму коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Кула за текућу годину. 
 

3. 
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе комисије обављаће Одељење 
за инспекцијске послове и заштиту животне 
средине Општинске управе Кула. 

 
 
 

4. 
Решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-02-26/2015 
30. април 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Трифуновић, с. р.  

 
76. 

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 24. априла 2015. године, доноси    
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду нацрта Правилника о 

условима и критеријумима за доделу средстава из 
буџета општине Кула организацијама за реализацију 

пројеката у циљу туристичке промоције општине Кула 

 
1.  

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за израду нацрта 
Правилника којим ће се уредити ближи услови, 
критеријуми, начин и поступак доделе средстава 
из буџета општине Кула организацијама  за 
реализацију пројеката у циљу туристичке 
промоције општине Кула, односно одобрење 
програма за задовољавање потреба грађана у 
области туризма на територији општине Кула и 
спровођење поступка доделе средстава из буџета 
општине Кула за наведене намене, у саставу: 

 
1. СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР,  директор Туристичке 

организације општине Кула, председник 
комисије,  

2. ПЕТРОВИЋ РАЈКО,  члан Општинског већа, члан 
комисије,  

3. МЕСИНГЕР-ДРАГИШИЋ ДАНИЈЕЛА, виши 
стручни сарадник у Одељењу за друштвене 
делатности, члан комисије. 

 
2. 

Задатак Комисије из тачке 1 овог решења 
је да изради нацрт Правилника којим ће се 
уредити ближи услови, критеријуми, начин и 
поступак доделе средстава из буџета општине 
Кула организацијама у области туризма, односно 
одобрење програма за задовољавање потреба 
грађана у области туризма на територији општине 
Кула и исти поднесе Општинском већу на 
усвајање, да након доношења Правилника 
спроведе поступак доделе средстава из буџета 
општине Кула организацијама за реализацију 
пројеката у циљу туристичке промоције општине 
Кула и разматра извештај о наменском утрошку 
средстава за реализовање одобрених програма за 
финансирање организација, о чему ће поднети 
извештај Општинском већу. 
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3. 
Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије обављаће Одељења 
за друштвене делатности. 

 
4. 

Решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-02-25/2015 
24. април 2015. године  
К  у  л  а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р.  

 
77. 

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. 9/15) 
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  30. априла 2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на Финансијски план  месне 

заједнице„Горњи град“ Кула, за 2015. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 
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 Савет 
месне заједнице  „Горњи град“ Кула усвојио на 
седници одржаној 24. априла 2015. године. 
 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу 

општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-06-40/2015 
30.  април 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р.  

 
78. 

На основу члана 44 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и члана 
57 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. 
лист општине Кула”, бр. 7/13), Председник 
општине доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Правилник o 

начину и поступку доделе средстава за невладине 

организације - удружења грађана у области 
заштите и унапређивања животне средине по 
Програму коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту и унапређивање животне средине 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 
11/10). 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном 
листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-110-32/2015 
24. април 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Трифуновић, с. р.  
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