
 
 

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  

 
80. 

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. 7/13), 
Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 
15. маја 2015. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на финансијске планове 
месних заједница "Доњи град" Кула, Крушчић, 
Сивац, Нова Црвенка, Руски Крстур и Липар за 

2015. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

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 Савет месне заједнице "Доњи град" 
Кула усвојио на седници одржаној 28.04.2015. 
године.  
 

2. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 
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 Савет месне заједнице Крушчић усвојио на 
седници одржаној 28.04.2015. године. 
 

3. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

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 Савет месне заједнице Сивац усвојио на 
седници одржаној 27.04.2015. године. 
 

4. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

месне заједнице Нова Црвенка 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 Нова Црвенка усвојио 
на седници одржаној 04.05.2015. године. 
 

5. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

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 Савет месне заједнице Руски Крстур усвојио 
на седници одржаној 07.05.2015. године. 
 

6. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план 

месне заједнице Липар 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 Липар усвојио на 
седници одржаној 07.05.2015. године. 
 

7. 
 Овај закључак објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-06-43/2015 
15. мај 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 

 
81. 

На основу члана 138 став 2 Закона о спорту 
("Сл. гласник РС" бр. 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 
15. маја 2015. године, доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
о измени Правилника о одобравању, финансирању 
програма / активности  којима се остварује општи 

интерес у области спорта у општини Кула 
 

Члан 1. 
У Правилнику о одобравању, финансирању 

програма / активности којима се остварује општи 
интерес у области спорта у општини Кула ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 4/15), члан 18 став 1 мења се и 
гласи:  

"Вредновање програма / активности из члана 2 
став 1 тачка 2-5 овог Правилника врши комисија коју 
образује Општинско веће.  
 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-110-27/2015-1 
15. мај 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Велибор Милојичић, с. р. 

 

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

К у л а 
 

15. мај 2015. године 
 

Број  13                      Година 50 

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



Број 13- страна 206                              Службени лист општине Кула                               15. мај 2015. године 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. 
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и 
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 

 
 


