
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 
 

18. септембар  2018. године 
 

Број  26                  Година 52 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  

Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
143. 

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, 
Одлука УС РС – 80/16 и 104/16), 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. 36/16) и члана 66. Пословника Општинског већа општине Кула 
(„Сл. лист општине Кула“, бр. 7/14 и 11/14 - исправка), решавајући по захтевима Јавних комуналних 
предузећа „Комуналац“ из Куле, „Водовод“ из Црвенке, „Радник“ из Сивца и „Руском“ из Руског Крстура, 
Oпштинско веће  општине Кула, на седници одржаној дана 18. септембра 2018. донело је следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. 
Даје се сагласност на Одлуке о промени цена основних комуналних услуга које су усвојили: 

- Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кула, НО брoj 81/2018 од 27.08.2018., 
- Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Црвенка, број 304/2018 од 27.08.2018., 
- Надзорни одбор ЈКП „Радник“ Сивац,  брoj 871-1/2018 од 27.08.2018. и 
- Надзорни одбор ЈКП „Руском“ Руски Крстур, брoj 742/2018 од 27.08.2018. 
 

2. 
 Износи цена комуналних услуга које су усвојила јавна комунална предузећа су следећи:  
 

Комунална услуга 
Досадашња 

цена  без  ПДВ-а 

Цена  без ПДВ-а,     
(основица) 

са % повећања 

Укупна цена са 
ПДВ-ом, 

(посебна стопа  10%) 

Испорука воде  (у дин./м3)     Повећање 6%  

- за домаћинства     51,04 дин./м3      54,10 дин./м3   59,51 дин./м3 

Одвођење отпадних вода – 
 канализација  (у дин./м3) 

    
  Повећање 6% 

 

- за домаћинства    27,09 дин./м3       28,71 дин./м3   31,58 дин./м3 

Изношење смећа (у дин./м2         Повећање 6%  

- за домаћинства      4,38 дин./м2         4,64 дин./м2     5,10 дин.м2 

     
На цене наведених комуналних услуга из тачке 2. овог решења, обрачунава се порез на додату 

вредност по посебној стопи од 10 %, у складу са чланом 23. став 2. тачке 15, 16, 17 и 18.  Закона о порезу 
на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18). 

 
3. 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења а нове цене наведених комуналних услуга 
примењиваће се у свим насељеним местима општине Кула од 1. октобра 2018. године. 
 

4. 
Решење Општинског већа о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 013-38-13/2014 од 

30.05.2014. године („Сл. лист општине Кула“, бр. 9/2014) у делу којим су одређене цене комуналних 
услуга за пословне објекте и даље остаје на снази и то:  

- испорука воде 138,92 дин/м3 са ПДВ-ом,  
- одвођење отпадних вода – канализација 44,13 дин/м3 са ПДВ-ом,  
- изношење смећа за пословне просторије 14,50 дин/м2 са ПДВ-ом. 

            
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, Одлука УС РС – 80/16 и 104/16), од стране општине Кула, као 
оснивача, извршено јавно објављивање захтева за повећање цена комуналних услуга, са образложењем, 
на огласној табли општине Кула и у електронском облику путем интернета, у времену од 30.8.2018. до 
14.9.2018. 
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6. 

Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење о давању сагласности на цене 
комуналних услуга Општинског већа бр. 013-38-31/2016 од 24.11.2016.    
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.  
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-38-9/2018     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а 

 
 
144. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

Руски Крстур за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице Руски Крстур за 2018. годину, 

усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула 
за 2018. годину, које је усвојио Савет месне заједнице Руски Крстур на седници одржаној  11. септембра 
2018. године. 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 

 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина                         
Општина Кула              
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-06-61/2018-2     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
 
145. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

Липар за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Липар за 2018. годину, 

усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула 
за 2018. годину, које је усвојио Савет месне заједнице Липар на седници одржаној  10. септембра 2018. 
године. 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула              
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-06-61/2018-3     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
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146. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 18. септембра 2018. године, доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 
„Доњи град“ Кула за 2018. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Финансијског плана месне заједнице „Доњи град“ у Кули за 2018. 
годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Кула за 2018. годину, које је Савет месне заједнице „Доњи град“ у Кули усвојио на седници 
одржаној  12. септембра 2018. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-06-61/2018-4     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
 
147. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

Крушчић за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Крушчић за 2018. годину, 

усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула 
за 2018. годину, које је Савет месне заједнице Крушчић н усвојио а седници одржаној  13. септембра 
2018. године. 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-06-61/2018-5     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
 
148. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

Нова Црвенка за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Нова Црвенка за 2018. 

годину, усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Кула за 2018. годину, које је Савет месне заједнице Нова Црвенка усвојио на седници одржаној  
10. септембра 2018. године. 
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2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-06-61/2018-6     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
 
149. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 дана 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

„Горњи град“Кула за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице „Горњи град“ у Кули за 

2018. годину, усклађен са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Кула за 2018. годину, које је усвојио Савет месне заједнице „Горњи град“ у Кули на седници 
одржаној  13. септембра 2018. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-06-61/2018-7     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
 
150. 

На основу члана 26 Одлуке о месним заједницама (″Сл. лист општине Кула″ бр. 29/15 и 32/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Кула за 2018. годину (″Сл. лист општине Кула″ бр. 23/18) 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 дана 18. септембра 2018. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на измене Финансијског плана месне заједнице 

Сивац за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Сивац за 2018. годину, 

усклађене са одобреним апропријацијама у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула 
за 2018. годину, које је усвојио Савет месне заједнице Сивац на седници одржаној  10. септембра 2018. 
године. 

2. 
Овај закључак објавити у "Сл. листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   
Број: 013-06-61/2018-8     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
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151. 

На основу члана  58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16 и 113/17), члана 5 Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 88/16), члана 4 Уредбе о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), члана 5 Одлуке о Општинској управи  (''Сл. 
лист општине Кула'', бр. 16/08, 4/09, 27/12, 36/12, 32/15, 34/16 и 2/17)  и  члана 15 Одлуке о  општинском 
правобранилаштву (''Сл. лист општине Кула“ број 16/14), Општинскo веће општине Кула, на предлог 
начелника Општинске управе Кула, на седници одржаној 18. септембра 2018. године, усвојило је  
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

У члану 4 Правилника о о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 
Општинском правобранилаштву општине Кула (''Сл. лист општине Кула“, бр. 3/17, 12/17, 19/17, 20/17, 
22/17, 26/17, 27/17, 28/17, 34/17, 1/18, 19/18 и 22/18), у табели ''Службеници - извршиоци'',  у колони 
''Број радних места'' и колони ''Број службеника'' број: ''34'' замењује се бројем: ''36'', број: ''14'' замењује се 
бројем: ''13'', број: ''6'' замењује се бројем: ''5''. 

 
Члан 2. 

У члану 5 став 1 алинеја друга, број: ''2'' замењује се бројем: ''3''. 
 

Члан 3. 
У члану 25 у табели ''Службеници - извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број 

службеника'',  број: ''34'' замењује се бројем: ''36'', број: ''14'' замењује се бројем: ''13'', број: ''6'' замењује се 
бројем: ''5''. 

 
Члан 4. 

У члану 26 после тачке 87 додаје се тачка 87а која гласи: 
''87а. Помоћник председника општине за друштвене делатности, невладине организације и родну 
равноправност 

 

Функционер - постављено лице Број службеника: 1  
Врста послова: саветодавни послови. 
 прати рад и остварује сарадњу са установама и организацијама у области друштвених делатности; 
 утврђује и анализира стање и проблематику везану за објекте, материјално-финансијски положај и 

делатност у предшколским установама, основним и средњим школама и даје иницијативе за 
побољшање стања истих; 

 утврђује и анализира стање у установама социјалне заштите, културе и друштвене бриге о деци и 
даје иницијативе за побољшање стања истих, сарађује и успоставља контакте са надлежним 
органима, вишим органима власти, покрајинским секретаријатима и надлежним министарством у 
циљу решавања конкретних пројеката, програмских и инвестиционих у школама, предшколским 
установама и другим установама у области друштвене делатности; 

 обавља послове везане за невладине организације, анализира потребе невладиних организација за 
материјалним средствима и предлаже критеријуме за расподелу средстава,прати реализацију одлуке 
о расподели средстава за невладине организације, програмски и финансијски; 

 обавља послове родне равноправности; 
 обавља и друге послове по налогу председника општине. 
Посебни услови за обављање послова: 
 Стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; 

 1 година искуства у струци.'' 
 

У тачки 89. ''Координатор за локални економски развој и пројектне активности'', после речи ''звање:'', 
реч: ''сарадник'' замењује се речју: ''саветник''. 

После алинеје дванаесте додаје се алинеја тринаеста која гласи: 
 ''обавља саветодавне и стручне послове за Савет за привреду општине Кула.'' 

Досадашња алинеја тринаеста постаје алинеја четрнаеста. 
У делу - Посебни услови за обављање послова у алинеји првој после речи: ''године'' запета се брише и 

додају се речи: ''или стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету;'' 
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У тачки 90. ''Координатор за рурални развој и пројектне активности'' после речи: ''звање:'',  реч: 
''млађи саветник'' замењује се речју: ''саветник''  

После алинеје једанаесте додаје се алинеја дванаеста која гласи: 
 ''обавља саветодавне и стручне послове за Савет за привреду општине Кула.'' 

Досадашња алинеја дванаеста постаје алинеја тринаеста. 
У делу - Посебни услови за обављање послова, у алинеји трећој број: ''1'' замењује се бројем ''3''.  
У тачки 100. ''Извршилац за комунални надзор'', речи и број: ''Број службеника: 2'' замењују се 

речима и бројем: '' Број службеника: 3'' 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула''. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-110-28/2018     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године  
К у л а  
 
152. 

На основу члана 20. став 1 тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 
47/18), члана 60. став 1 тачка 15. и члана 105. став 4 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 7/13) Општинско веће општине Кула,  на седници одржаној 18. септембра 2018. 
године, донело је  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛУ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 1. 
У Правилнику о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете насталу услед 

уједа напуштених животиња (''Сл. лист општине Кула“, бр. 34/12), члан 11. мења се и  гласи: 
 

„Члан 11. 
У случају да је Комисија утврдила основаност захтева за накнаду штете, сачињава акт о предложеној 

висини накнаде штете и исти упућује оштећеном лицу, уз његову обавезу да се изјасни на предлог у року 
од 5 дана у виду давања писане сагласности. 

Након давања сагласности Комисија са комплетним списима предмета доставља предлог 
Правобранилаштву за закључење вансудског поравнања са оштећеним лицем.  

Правобранилаштво је обавезно да у року од 5 дана од пријема предлога Комисије за закључење 
вансудског поравнања донесе одлуку по предлогу и обавести оштећеног о датуму потписивања вансудског 
поравнања које се оверава код надлежног органа за оверу.  

Закључено вансудско поравнање има снагу извршног наслова.“  
 

Члан 2. 
Члан 12. Правилника мења се и гласи: 

„Члан 12. 
 Правобранилаштво је обавезно да након закљученог вансудског поравнања са оштећеним лицем, 
1 примерак поравнања достави Комисији и 1 примерак Одељењу за финансије и привреду, ради исплате. 
 Оштећено лице не може покренути судски поступак за накнаду штете, након закљученог 
вансудског поравнања, нити након дате писане сагласности на предложену висину накнаде штете од 
стране Комисије.“ 

 
Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Кула''. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-110-29/2018     Велибор Милојичић, с. р.  
18. септембар 2018. године 
К у л а  
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