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89. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - други закон), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 
21/18) и тачке 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог 
органа општине Кула (''Сл. гласник РС“, бр. 81/18), уз предходно прибављено мишљење 
Националног савета мађарске националне мањине број V/Z/18/2019 и русинске националне мањине 
број 14-01/19, Привремени орган општине Кула, на седници одржаној 23. јануара 2019. године 
доноси  
 

О Д Л У К У 
о мрежи јавних основних школа на териоторији општине Кула 

 
Члан 1. 

           Овом Одлуком се утврђује мрежа јавних основних школа, број и просторни распоред, назив 
и седиште основних школа на територији општине Кула.  
 

Члан 2. 
         Делатност основног образовања и васпитања на територији општине Кула обавља осам  
основних школа.  

Члан 3. 
Мрежу основних школа чине: 

1. ОШ „Иса Бајић“ Кула, Лењинова 28; 
2. ОШ „Петефи бригада“ Кула, 16. Дивизије 34; 
3. ОШ „Вук Караџић“ Црвенка, Трг Душка Трифуновића бр. 7, Црвенка, Моше Пијаде бр. 30 са 

издвојеним одељењем у  Новој Црвенки, МаршалаТита 1; 
4. ОШ „НиколаТесла“ Липар, Маршала Тита 42; 
5. ОШ „20. октобар“ Сивац, М. Тита 271; 
6. Основна и средња школа  са домом ученика „Петро Кузмјак“ Руски Крстур, Русинска 63; 
7. ОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић, Маршала Тита 37; 
8. Школа за основно музичко  образовање Кула, Лењинова 17 са издвојеним одељењем у  Руском 

Крстуру, Маршала Тита 17.    
 

Члан 4. 
          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа са 
седиштем на територији општине Кула („Службени лист општине Кула“, бр. 3/2012). 
 

Члан 5. 
          Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на 
територији општине Кула број 04-610-4/2019.  
 

Члан 6.         
          Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кула“ по добијању сагласности Владе 
АПВ, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Број: 01-610-6/2019     Велибор Милојичић, с. р.  
23. јануар 2019. године 
К у л а   
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90. 

На основу члана 49 став 2, члана 51 став 1 тачка 1 и члана 53 став 1 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 
113/2017 – др. закон и 95/2018), члана 46 став 1 тачка 7 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 60 став 1 тачка 13 
Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско веће 
општине Кула, на седници одржаној 28. марта 2019. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку рада на положају  

заменика начелника Општинске управе Кула 
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ да је ВАКУЛА СТЈЕПАНУ, дипломираном правнику из Куле, престао рад на 

положају заменика начелника Општинске управе Кула дана 24. марта 2019. године, због протека 
времена на које је постављен.  

2. 
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 

Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-02-51/2019     Валка Карољ, с.р .  
28. март 2019. године  
К у л а 
 
91. 

На основу члана 58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 21/2016, 13/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон и 95/2018), 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 (''Сл. 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 28. марта 2019. 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 унутрашњем уређењу 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, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18, 1/19 
и 5/19) у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број службеника'', 
бројеви: ''22'', замењују се бројевима: ''23'' а у табели ''Намештеници'' у колони ''Број радних места'' и 
колони ''Број намештеника'', бројеви: ''6'', замењују се бројевима: ''5''. 

 
Члан 2. 

У члану 5 став 1 у алинеји 3, број ''103'' замењује се бројем ''104''. 
У алинеји 4, број ''6'', замењује се бројем ''5''. 

 
Члан 3. 

У члану 25 у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број 
службеника'', бројеви ''22'', замењују се бројевима ''23'' а у табели ''Намештеници'' у колони ''Број 
радних места'' и колони ''Број намештеника'', бројеви ''6'', замењују се бројевима ''5''.  
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Члан 4. 

У члану 26 тачка 6 ''Радник за архивске послове'', речи и број ''Број службеника: 1'', замењују 
се речима и броје: '' Број службеника: 2''.  

У тачки 7 ''Помоћни радник за архивске послове'', речи и број ''Број намештеника: 2'', 
замењују се речима и бројем '' Број намештеника: 1''.  

У тачки 101 ''Административно - правни послови и послови протокола'', после алинеје 13 
додаје се алинеја 14 која гласи: 
 ''по потреби технички уређује ''Службени лист општине Кула'' и израђује табеларни преглед 

регистра прописа који се објављују у ''Службеном листу општине Кула''. 
Досадашња алинеја 14 постаје алинеја 15. 
 

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     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-110-10/2019  Валка Карољ, с. р.  
28. март 2019. године  
К у л а 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
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