
  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 

4. септембар  2014. године 

Број  13                       Година 49 

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

 
112. 

На основу члана 9 став 4 Закона о 
финансијској подршци породици са децом  („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и  члана 
40 Статута општине Кула  - пречишћен текст 
(“Сл. лист општине Кула“, бр. 7/2013), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
дана 4. септембра 2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 

општине Кула  

 
Члан 1. 

У Одлуци о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине Кула 
("Сл. лист општине Кула" бр. 16/13), у члану 11, у 
ставу 1, алинеја пета, после речи: "ученици из 
ромских породица",  брише се тачка  и додаје 
нова,  шеста алинеја  која гласи: 

" - ученици који имају пребивалиште на 
територији општине Кула и који су уписали први 
разред средње школе, чије је седиште на 
територији општине Кула." 
 

Члан 2. 
Члан 13 Одлуке мења се и гласи: 
"Право смештаја у ученичким домовима 

остварују ученици из породица које имају право 
на материјално обезбеђење, из породице 
самохраних родитеља, из породица са трећим и 
сваким наредним дететом по реду рођења и из 
ромских породица, које имају пребивалиште на 
територији општине Кула, а не користе право на 
регресирани превоз."  
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула", а примењиваће се од 1. септембра 2014. 
године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-55-14/2014 
4. септембар 2014. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с.р.  

113. 
На основу члана 39 и 40 Статута општине 

Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине 
Кула", бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на 
седници одржаној 4. септембра 2014. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о накнадама за учешће у раду 

у органима општине Кула и њиховим радним 
телима 

 
Члан 1. 

У Одлуци о  накнадама за учешће у раду 
у органима општине Кула и њиховим радним 
телима - пречишћен текст ( "Сл. лист општине 
Кула", бр. 1/2014), члан 5 став 1 мења се и 
гласи: 

„Одборницима Скупштине општине за 
присуствовање седницама Скупштине општине 
припада месечна накнада у нето износу од 
10.000,00 динара.“  
  

Члан 2. 
Члан 8 мења се и гласи: 
„Одборничким групама образованим у 

Скупштини општине Кула (и одборницима који 
нису образовани у одборничку групу) припада 
накнада за материјалне трошкове рада, у складу 
са Одлуком о буџету општине и законом.  
 Расподела средстава из става 1 вршиће 
се сразмерно броју одборника у Скупштини 
општине Кула.  
  

Члан 3.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кула", а примењиваће се од обрачуна накнада за 
месец јул 2014. године.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-012-2/2014 
4. септембар 2014. године  
К у л а   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с.р.  

 
 



Број 13 - страна 244                 Службени лист општине Кула                   4. септембар 2014.   

114.  
На основу члана 64 Закона о 

пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 
62/2006 и 41/2009), члана 2 Одлуке о 
одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 
1/2014)  и члана 40 и 105 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној дана 4. септембра 2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп  
пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Кула  

 
1. 

 Образује се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији општине Кула (у даљем тексту: 
Комисија).  
 

2. 
 Комисију чине председник, заменик 
председника и пет чланова. 

У Комисију се именују: 
1. Вакула Стјепан, дипл. правник, председник 
2. Марјановић Ирена, дипл. правник, заменик 

председника 
3. Павков Владимир, дипл. правник, члан 
4. Тадић Миле, дипл. економиста, члан 
5. Павловић Зденка, наст. раз. наставе, члан 
6. Жигић Јованка, матурант гимназије, члан 
7. Бурић-Балинт Мелинда, геометар, члан. 
 

3. 
 Задатак комисије је прикупљање 
потребне документације ради давања у закуп 
пољопривредног земљишта, спровођење 
поступка јавног надметања, вођење записника, 
евиденција уплате депозита и закупа и давање 
предлога одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
председнику општине Кула.  
 

4. 
            Комисији за рад припада накнада која ће 
се посебним решењем утврдити од стране 
председника општине Кула.  
 

5. 
Организационо-техничке и администра-

тивне послове за потребе Комисије вршиће 
сарадници из Општинске управе Кула, које ће 
именовати Комисија. 
 

6. 
Доношењем овог решења престаје да 

важи Решење о образовању комисије за 
спровођење поступка јавне лицитације за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини број 01-02-5/2013 од 15. јануара 2013. 
године.  

7. 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина  Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-75/2014 
4. септембар 2014. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
 
115. 

На основу члана 50 Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/2012 и 
116/2013) и члана 22 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 
7/2013), Скупштина општине Кула, на седници 
одржаној 4. септембра 2014. године, донела  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измене Плана и 

програма пословања ЈП "Завод за изградњу" Кула 
за 2014. годину 

 
1. 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Плана и 
програма  пословања ЈП "Завод за изградњу" 
Кула за 2014. годину, које је Надзорни одбор ЈП 
"Завод за изградњу" Кула усвојио на седници 
одржаној 1. септембра 2014. године. 
 

2. 
           Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-110-46/2014 
4. септембар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
116. 

На основу члана 46 став 1 тачка 1 Закона 
о локалним изборима (“Службени гласник РС”, 
бр. 129/2007 и 54/2011), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној дана 4. септембра 
2014. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборнику 

Скупштине општине Кула  

 
1. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је РЕХАК ЉЕПОСАВИ, 
одборнику Скупштине општине Кула изабраном 
са изборне листе Ивица Дачић - Социјалистичка 
партија Србије, Јединствена Србија, на изборима 
одржаним 6. маја 2012. године,  престао мандат 
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дана 4.9.2014.  године, због подношења усмене 
оставке на мандат одборника. 
 

2. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Кула''. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-76/2014 
4. септембар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с.р .  

 
117. 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 10. став 1. алинеја прва и став 
2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2012), члана 60. став 1. 
тачка 8. и члана  105. став 4. Статута општине 
Кула (пречишћен текст), („Сл. лист општине 
Кула“, бр. 7/13), члана 7. став 1. тачка 8. и чл. 
63. Пословника Општинског већа општине Кула 
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 7/14), Oпштинско 
веће на седници одржаној дана  25. августа 2014. 
донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о обезбеђивању пословног простора за рад  
политичких странака и удружења грађана 

 
Члан 1. 

Правилником о обезбеђивању пословног 
простора за рад политичких странака и удружења 
грађана (у даљем тексту: Правилник) уређују се 
критеријуми и начин обезбеђења простора за 
следеће кориснике: 
- политичке странке, односно коалиције странака 
или групе грађана чији су кандидати остварили 
право на расподелу мандата за одборнике у 
скупштини општине Кула, односно чији народни 
посланици имају мандате у Народној Скупштини 
Републике Србије и Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту: политичка 
странка),  
- удружења грађана, синдикате и спортске 
организације. 

Политичким странкама и удружењима 
грађана (у даљем тексту: корисници), може се 
дати у закуп, путем непосредне погодбе, 
пословни простор у циљу омогућавања рада на 
пословима од значаја за општину и њене 
грађане, а у зависности од расположивог 
пословног простора на коме општина Кула има 
право јавне својине.  
 

Члан 2. 
Општинско веће, као орган који је  по 

Статуту надлежан да одлучује о распореду 

службених зграда и пословних просторија у 
својини општине, својим актом ће одредити 
пословни простор који није у функцији 
остваривања делатности локалне самоуправе, 
нити служи за комерцијално издавање, а који се 
може наменити за давање у закуп субјектима из 
члана 1. овог Правилника. 
 
ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 

 
Члан 3. 

Право на закуп пословног простора по 
одредбама овог Правилника, немају политичке 
странке и удружења грађана која имају у својини 
пословни простор или објекат чија је површина 
најмање 15 м2. 
 

Члан 4. 
Ако има више политичких странака и 

удружења грађана који су својим учешћем на 
изборима, остварили право на закуп пословног 
простора, по одредбама овог Правилника, у 
зависности од расположивог броја пословних 
просторија, пословни простор се додељује у 
закуп по редоследу којим се: прво обезбеђује 
пословни простор политичкој странци или 
удружењу грађана која има већи број остварених 
мандата у скупштини општине. 

За случај да две или више политичких 
странака или удружења грађана имају једнак 
број мандата, пословни простор се прво 
обезбеђује политичкој странци или удружењу 
грађана која је на изборима освојила већи број 
гласова. 

Када се у складу са одредбама овог 
Правилника омогући да се пословни простор 
обезбеди политичким странкама и удружења 
грађана према броју остварених мандата 
одборника у скупштини општине, за случај да 
постоји преостали пословни простор, исти се 
може доделити у зависности од броја народних 
посланика из општине Кула.   
 

Члан 5. 
Политичка странка или удружење 

грађана које због учешћа на изборима, испуњава 
услове у складу са чланом 1. овог Правилника, 
подноси захтев за доделу пословног простора 
Општинском већу.  

Поступак у коме се разматрају њихови 
захтеви за давање у закуп пословног простора, 
спроводи Комисија за разматрање захтева 
политичких странака и група грађана. 

Комисију из претходног става, у саставу 
од 3 члана именује Општинско веће. 

Комисија из става 2. и 3. овог члана 
разматра поднете захтеве за давање у закуп 
пословног простора, утврђује која политичка 
странка или удружење грађана остварује право 
на доделу пословног простора у закуп и утврђује 
предлог одлуке о давању у закуп пословног 
простора. 

Одлука из претходног става се доноси у 
форми закључка и обавезно садржи: 
- назив политичке странке или удружења 

грађана,  
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- број остварених мандата на спроведеним 
изборима, 

- ближе дефинисање пословног простора, 
- обавезу закључивања Уговора о закупу 

пословног простора. 
Закључак о додељивању пословног 

простора за рад корисника, о праву на плаћање 
дела закупнине као и о престанку права по 
основу овог Правилника доноси Општинско веће, 
на предлог Комисије за разматрање захтева 
политичких странака и група грађана. 
 

Члан 6. 
Политичке странке или удружења 

грађана који су остварили право на расподелу 
мандата, а којима се не може обезбедити 
пословни простор за рад имају право на накнаду 
дела закупнине у нето износу до 50 еура месечно 
у динарској противвредности, по средњем курсу 
на дан уплате накнаде. 

У овом случају политичка странка или 
удружење грађана подноси захтев Општинском 
већу ради остваривања права на накнаду дела 
закупнине, уз који прилажу потписан и судски 
оверен Уговор о закупу пословног простора. 
 

Члан 7. 
Само за време док испуњавају услове по 

одредбама из члана 1. став 1. алинеја прва овог 
Правилника, политичке странке имају право 
коришћења додељеног пословног простора са 
процентуално умањеном закупнином из члана 12. 
овог Правилника, односно имају право на 
накнаду дела закупнине, за случај да нема 
расположивог пословног простора. 
 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, СИНДИКАТИ  
И СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 8. 

Пословни простор за рад удружења 
грађана, синдиката и спортских организација 
додељује се путем јавног конкурса. 

Када постоји расположив адекватан 
пословни простор за рад корисника из става 1. 
овог члана, Комисија за разматрање захтева 
политичких странака и група грађана, именована 
од стране Општинског већа, објављује конкурс за 
доделу пословног простора на сајту општине 
Кула, уз навођење предуслова да се тај простор 
не може користи за остваривање прихода. 

Редослед првенства код давања пословне 
просторије на коришћење,  имају:  
- хуманитарне организације и удружења 

грађана из дечије, социјалне и здравствене 
заштите, 

- организације и удружења грађана из области 
културе, науке, просвете и спорта, удружења  

пензионера и инвалида рада, синдикати, верске 
и друге организације. 
 

Члан 9. 
Заинтересовани корисници из члана 8. овог 

Правилника подносе пријаву Општинском већу, 
које на предлог Комисије, доноси закључак о 

додели пословног простора на основу следећих 
критеријума: 

− према приоритету када постоји неодложна 
потреба за доделу пословног простора обзиром 
на садржину програмских циљева удружења, 

− дужине активног рада, 
− броја реализованоих пројеката по конкурсима 

државних и других органа и организација у  
− области деловања корисника у последње две 

године, 
− укупне вредности реализованих пројеката у 

последње две године. 
 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ 

 
Члан 10. 

Политичким странкама, удружењима 
грађана, синдикатима и спортским 
организацијама може се доделити у закуп 
пословни простор површине од 15 до 50 м2. 

За случај да два удржења грађана имају 
исте програмске циљеве и да су регистровани у 
сродној области деловања, пословни простор им 
се може доделити на заједничко коришћење, 
према међусобно договореним терминима. 

Корисник има право коришћења 
додељеног пословног простора док испуњава 
услове по одредбама овог Правилника. 
 

Члан 11. 
На основу одлуке Општинског већа, 

закључује се уговор о закупу пословног 
простора, између корисника и председника 
општине у року од 8 дана од доношења одлуке 
Општинског већа. 

Уговор из претходног става садржи: 
назив политичке странке или удружења грађана, 
број остварених мандата на спроведеним 
изборима, ближе дефинисање пословног 
простора, делатност која ће се обављати, висину 
закупнине, одредбу о усклађивању цене закупа 
за случај да се промене услови у статусу 
политичке странке, одредбе о отказу и отказни 
рок.  

Корисник (закупац)  је дужан да 
благовремено обавести закуподавца о свакој 
промени свог назива, седишту и адреси, промени 
свог статуса и делатности, овлашћеном лицу за 
заступање и промени рачуна. 
 

Члан 12. 
Политичка странка или група грађана 

којој се обезбеди пословни простор у закуп, јер 
испуњава услове у складу са чланом 1. овог 
Правилника, доделом мандата, обавезна је да на 
име закупнине плаћа месечно износ у висини од 
50% од закупнине предвиђене Решењем о 
утврђивању висине закупнине за пословни 
простор  у делу који се односи на њихов рад. 

Корисник пословног простора плаћа 
закупнину месечно и то за текући месец 
најкасније до 10-ог у месецу, на рачун општине 
приход од давања у закуп објеката општине 
Кула, по испостављању фактуре.  

Корисник (закупац) је  дужан да плаћа 
закупнину све до престанака уговора о закупу, 
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без обзира да ли  закупљену пословну просторију 
користи за свој рад или не. 
 

Члан 13. 
Корисник је обавезан да сноси све 

трошкове електричне енергије, трошкове 
грејања сразмерно површини пословног 
простора, трошкове комуналних услуга, ПТТ 
услуга и друге трошкове одржавања  пословног 
простора који им је дат на коришћење. 

Корисник не може вршити адаптацију, 
санацију или реконструкцију пословног простора 
који користи, нити може предузимати друге 
правне радње без сагласности Општинског већа. 
 

Члан 14. 
Корисник (закупац) је дужан да за време 

трајања уговора о закупу пословног простора 
закуподавцу месечно доставља доказе о 
извршеној уплати за утрошену електричну 
енергију, у року од 3 дана од пријема рачуна и 
опомене за плаћање, за случај да рачуни гласе 
на име општине Кула, као власника пословног 
простора, а не на закупца као новог потрошача. 

У случају да корисник (закупац) у 
остављеном року након испостављања рачуна, не 
изврши плаћање и не достави доказ о томе 
Одељењу за финансије и привреду, закуподавац 
ће отказати уговор о закупу пословне просторије. 

Поред мера из става 2. овог члана, ако 
корисник не измирује редовно и благовремено 
закупнину и трошкове на име дуга за електричну 
енергију, грејање, комуналне услуге и друге 
трошкове одржавања, за износ ових 
потраживања вршиће се умањење средстава из 
буџета која су предвиђена за рад политичких 
странака и других корисника. 
 

Члан 15. 
Корисник губи право коришћења 

додељеног пословног простора односно губи 
право на накнаду дела закупнине, (која припада 
само оним корисницима који су учешћем на 
изборима остварили право на расподелу 
мандата, за случај да нема пословног простора 
за политички рад), у следећим случајевима: 
- ако се пословни простор не користи за намену 
за коју је додељен на коришћење, 
- ако се пословни простор у целини или 
делимично изда на коришћење другом лицу, 
- ако се пословни простор користи за 
остваривање прихода, а не за програмске 
циљеве од значаја за политички рад странке и за 
послове од интереса за општину Кула и њене 
грађане, 
- када се уговор из члана 11. овог Правилника не 
закључи у прописаном року од 8 дана или када 
не  
започне коришћење пословног простора у року 
од 2 месеца од дана закључења уговора, осим у 
случајевима адаптације, санације или 
реконструкције, када се рок за почетак 
коришћења простора продужава за време које је 
потребно за извођење радова и 
- када корисник престане да постоји услед 
брисања из регистра, забране рада, ликвидације 

или стечаја, у складу са законом којим се 
уређује рад корисника из члана 1. овог 
Правилника. 
-  постојање потребе за рационалним 
коришћењем пословних просторија за намену 
коју определи Општинско веће, као надлежни 
орган, за случај да се пословна просторија од 
стране закупца дужи временски период не 
користи или се то чини ненаменски. 

У случајевима из става 1. овог члана 
корисник је обавезан да пословни простор врати 
у року од 8 дана од дана утврђивања престанка 
права на коришћење додељеног пословног 
простора и позива за примопредају. 
 

Члан 16. 
У случају коришћења расположивог 

пословног простора за потребе политичких 
странака и удружења грађана, која нису 
остварила право на расподелу мандата на 
последњим изборима или ако простор користе 
удружења грађана за реализацију својих 
програма, сви они су обавезни да на име накнаде 
за коришћење пословног простора плаћају 
месечну накнаду у висини прописаној Решењем о 
утврђивању висине закупнине за пословни 
простор у делу који се односи на њихов рад. 
 

Члан 17. 
Средства намењена за финансирање 

редовног рада, а тиме и пословног простора који 
користе политички субјекати, чији су кандидати 
остварили право на расподелу мандата за 
одборнике у скупштини општине, обезбеђују се у 
буџету општине сразмерно броју освојених 
гласова, у роковима и на начин прописан 
Законом о финансирању политичких активности 
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/2011). 
 

Члан 18. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Кула“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-361-58/2014 
25. август 2014. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р. 

 
 
118. 

На основу члана 60 Статута општине Кула 
– печишћен текст ("Сл. лист општине Кула",бр. 
7/2013) и члана 63 Пословника о раду 
Општинског већа општине Кула ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 7/2014), Општинско веће 
општине Кула, на седници одржаној 6. августа 
2014. године, донело је  
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З А К Љ У Ч А К 
  

1. 
УСВАЈА СЕ измена Локалног акционог 

плана запошљавања општине Кула за 2014. 
годину у делу под називом Организовање 
стручне праксе и под XI Средства за реализацију 
мера (стр. 15 и 16), коју је предложио Савет за 
запошљавање општине Кула на седници 
одржаној 1.8.2014. године. 
 

2. 
Саставни део овог закључка чини измена 

Локалног акционог плана запошљавања општине 
Кула за 2014. годину. 
 

3. 
Овај закључак са изменом Локалног 

акционог плана запошљавања општине Кула за 
2014. годину објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
 Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-10-5/2014 
6. август 2014. године 
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р.  

 

 
ИЗМЕНА  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Организовање стручне праксе  
 

Током 2014. године субвенционисаће се запошљавање и стручно оспособљавање 15 лица са 

Вишом и Високом стручном спремом и општина Кула ће издвојити за ту намену 2.000.000 динара. 
 

С обзиром на то да је Општина Кула за реализацију ове мере планирала средства у буџету за 
2014. годину, у износу од 2.000.000 динара (35,88%), очекује се, , у оквиру суфинансирања мера и 

програма локалних самоуправа, да се од стране Покрајинског секретаријата за привреду, 

запошљавање и равноправност полова, одобре средства у износу од 1.118.778 динара (64,12%). 
 
СТРУЧНА 
ПРАКСА 
 

Број 
лица 

 

Број 
месеци 

 

Месечни 
износ 

трошкова 

Укупан 
износ 

средстава 

Општина 
Кула 

 

АПВ 
 

СТРУЧНА 
ПРАКСА  
VII степен 

11 12 19.000,00 2.508.000,00 1.608.130,00 899.870,00 

СТРУЧНА 
ПРАКСА  
VI степен 

4 9 16.966,00 610.778,00 391.870,00 218.908,00 

Укупно 15   3.118.778,00 2.000.000,00 1.118.778,00 

 
 

XI СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
 

За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним акционим 
планом запошљавања општине Кула за 2014. годину, планирана су средства у износу од 

7.078.778,00  динара, од чега је у буџету општине Кула издвојено 4.000.000,00 динара (56.5%). 

Очекује се да ће Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и 
Република Србија одобрити средства од 3.078.778,00 динара (43,4%) 
 
Чланом 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да 
се програми и мере активне политике запошљавања финансирају из: 
 

1. Буџета Републике Србије; 
2. Средства територијалне аутономије и локалне самоуправе; 

3. Поклона, донација, легата, кредита, камата и других средстава у складу са законом; 
4. Доприноса за случај нзапослености; 
5. Других извора у складу са законом. 
 
Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Кула  

за 2014. годину: 
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Предлог распореда сопствених средстава ОПШТИНЕ КУЛА у суфинансирању мера 
из Локалног акционог плана запошљавања општине Кула за 2014. годину. 
 

БР. МЕРА средства (дин) (%) 

1. Јавни радови 2.000.000 50.5 

2. Стручна пракса 2.000.000 64.12 

   УКУПНО 4.000.000  

 
 
119. 

На основу члана 57 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/2013) и члана 5 Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете насталу 
услед уједа напуштених животиња ("Сл. лист општине Кула", бр. 34/2012), Председник општине Кула, 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете  насталу услед уједа 

напуштених животиња на територији општине Кула  

 
1. 

Разрешава се  Шевин др Жарко дужности заменика председника Комисије за решавање 
захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији општине 
Кула, на лични захтев. 

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".   
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-02-71/2014 
11. август 2014. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Драган Трифуновић, с. р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БР. МЕРА 
 

Број 
лица 

Поједин. 
износ 
субвенције 

Укупан износ 
средстава 

ОПШТИНА АПВ/РС 

1. Јавни радови    40   3.960.000,00 2.000.000,00 1.960.000,00 

2. Стручна пракса 15  3.118.778,00 2.000.000,00 1.118.778,00 

 укупно 55  7.078.778,00 4.000.000,00 3.078.778,00 
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