
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 
 

1. октобар  2018. године 
 

Број  27                  Година 52 

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

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

 
 
153. 

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 1. октобра 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 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, 22/18 и 26/18), у табели „Службеници – 
извршиоци“,  у колони „Број радних места“ и колони ''Број службеника'' број: „27“ замењује се 
бројем: ''26'', број: „1“ замењује се бројем: „2“. 

 
Члан 2. 

У члану 5 став 1, број: „114“ замењује се бројем: „115“. 
 

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

службеника“,  број: „27“ замењује се бројем: „26“, број: „1“ замењује се бројем: „2“. 
 

Члан 4. 
У члану 26 тачка 37 „Послови интерне контроле корисника буџета из области предшколског 

образовања, културе, спорта, социјалне заштите, невладиних организација“, после речи „звање:“, 
реч: „виши референт“ замењује се речју: „млађи референт“. 

У делу - Посебни услови за обављање послова, у алинеји трећој број: „5“ замењује се 
бројем „1“.  

 
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: 013-110-30/2018    Велибор Милојичић, с. р.  
1. октобар 2018. године  
К у л а  
 
 



Број 27 - страна  440                                Службени лист општине Кула                        1. октобар 2018. 

 
154. 

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 1. октобра 2018. године, доноси  
 

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

Црвенка за 2018. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Финансијског плана месне заједнице Црвенка 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 Црвенка на седници одржаној  
17. септембра 2018. године. 

 
2. 

Овај закључак објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-06-62/2018-2    Велибор Милојичић, с. р.  
1. октобар 2018. године  
К у л а  
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

  
153. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кула ..... 
 

439 
154. Закључак о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана месне заједнице 

Црвенка за 2018. годину ................................................................................ 
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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. 

 
 


