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

Кула
16. децембар 2016. године
Број 38

Година 51

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

255.
На основу члана 57 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/2013)
и члана 20 Одлуке о буџету општине Кула за 2016. годину ("Сл. лист општине Кула" бр. 31/2015, 13/2016 и
30/2016), Председник општине Кула доноси
ПРАВИЛНИК
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава
на рачун извршења буџета општине Кула
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава која су, у
складу са законом којим се уређује буџет општине Кула, до истека фискалне године пренета директним и
индиректним корисницима буџетских средстава, а која нису утрошена у фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1 овог правилника врше индиректни корисници буџета
општине Кула до истека фискалне године, закључно са 30. децембром 2016. године као последњим
радним даном у текућој години, на рачун буџета општине Кула број 840-43640-61.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1 исказује се на Обрасцу СВС - спецификација
враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава општине Кула одговорни су за истинитост и тачност исказаних
података у Обрасцу СВС - спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику
спецификацију враћених буџетских средстава која су им пренета на подрачун за редовну делатност према
разделима, односно главама, односно функцијиама, односно главним програмима на Обрасцу СВС спецификација враћених буџетских средстава.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са одређених
апропријација два или више директних корисника буџетских средстава, у обавези су да доставе обрасце
СВС - спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју
буџетсског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1 овог члана, директни корисници
буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију
трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су пренели
средства.
Члан 4.
Одредбе овог правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који су неутрошена
средства пренели до истака фискалне године, а који након истека фисклане године нису у систему
консолидованог рачуна трезора општине Кула.
Члан 5.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-110-37/2016
16. децембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Перица Видекањић, с. р.
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256.
На основу члана 27 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16),
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2016. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 30/16) 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 9. децембра 2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
О давању сагласности на ребаланс Финансијског плана Месне заједнице
Руски Крстур за 2016. годину
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана Месне заједнице Руски Крстур за 2016.
годину, усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о ребалансу буџета општине Кула за 2016.
годину, који је Савет Месне заједнице Руски Крстур усвојио на седници одржаној 1. децембра 2016.
године.
2.
Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула"
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-06-83/2016
9. децембар 2016. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

257.
На основу члана 69 став 1 тачка 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/16),
члана 28 став 2 Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, Одлука УС РС 46/14 и
Одлука УС РС 80/16), члана 60 став 1 тачка 9 и члана 105 став 4 Статута општине Кула - пречишћен текст
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), члана 19 став 6 Одлуке о обављању комуналних делатности ("Сл. лист
општине Кула" бр. 36/2016) и члана 66 Пословника Општинског већа општине Кула ("Сл. лист општине
Кула" бр. 7/14 и 11/14 - исправка), решавајући по захтевима јавним комуналних предузећа из Куле,
Црвенке, Сивца и Руског Крстура, Општинско веће, на седници одржаној 9. децембра 2016. године,
донело је следеће
РЕШЕЊЕ
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуке о допуни Ценовника комуналних услуга које су усвојили: Надзорни
одбор ЈКП "Комуналац" Кула, НО број 47/2016 од 23.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод"
Црвенка, број 641/2016 од 23.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Радник" Сивац, број 1216/2016 од
18.11.2016. године и Надзорни одбор ЈКП "Руском" Руски Крстур, број 810/2016 од 17.11.2016. године.
2.
Врши се допуна Ценовника комуналних услуга јавних комуналних предузећа, на које је
Општинско веће дало сагласност решењем број 013-38-32/2016 од 24.11.2016. године, тако да се у табеле
Ценовника јавних комуналних предузећа (на крају) уноси следећи додатак:
"Трошкови одржавања прикључка" чији је водомер:
Величина водомера
ДОМАЋИНСТВА
Породичне стамбене зграде и домаћинства у зградама колективног становања,
за сваког корисника комуланих услуга појединачно
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ
До 1"
Од 1" до 2" или 30-50 мм
Више од 2" или више од 50 мм

Цена, месечно,
без ПДВ
80,00 динара
80,00 динара
320,00 динара
800,00 динара

3.
На цене комуналних услуга које пружају јавна комунална предузећа обрачунава се порез на
додату вредност у складу са чланом 23 став 1 и 2 Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр.
84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142,14, 5/15, 83/15 и 5/16).
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4.
Одлуке о допунама Ценовника комуналних услуга примењиваће се у свим насељеним местима
општине Кула наредног дана по добијању сагласности Општинског већа.
Саставни део овог решења су одлуке надзорних одбора из тачке 1 са допуном Ценовника
комуналних услуга.
5.
Утврђује се да је у складу са чланом 28 став 4 Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС" бр. 88/2011, Одлука УС РС - 46/14 и Одлука УС РС 80/16) од стране Општине Кула као оснивача,
извршено јавно објављивање захтева за допуну Ценовника комуналних услуга, са образложењем, на
огласној табели општине Кула и у електронском облику путем интернета у времену од 24.11.2016. до
9.12.2016. године.
6.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-32/2016-2
9. децембар 2016. године
К у л а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.
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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.

