
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА 
   

Службени лист општине Кула излази по 
потреби, на три језика: српском, 

мађарском и русинском. Тираж овог 
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  Број  24                                  Година  54 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 

Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 
722-333.  Годишња  претплата  2.500,00 

динара.  

 
195. 

На основу члана 27. Статута МЗ "Доњи град" Кула, члана 39. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист 
општине Кула“, бр. 20/19) и сходне примене члана 26. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07 и 54/11), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија), на седници одржаној 07.08.2019. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЗ „ДОЊИ ГРАД“ КУЛА 
 
 

1. 
Утврђује се листа кандидата за избор чланова Савета МЗ "Доњи град" Кула на изборима расписаним 

за 18. август 2019. године: 
 
Ред.  Презиме и име        Година  Занимање  Место и адреса 
 бр.    рођења 
 

1. Зорић Предраг              1976    дипл. економиста  Кула, 16. дивизије 174/а 
2. Мосорка Александар 1975    дипл. економиста         Кула, Пионирска 1 
3. Леђенац Мирјана   1975    економски техничар        Кула, 16. дивизије 159 
4. Хорн Жувани  1972    предузетник   Кула, Јосипа Крамера 38 
5. Голочорбин Саша  1987    мастеp проф. физичког васпитња Кула, Јакова Игњатовића 132 
6. Батинар Сања  1976    дипл. економиста  Кула, Јакова Игњатовића 159 
7. Селингер Маћаш            1960    машински техничар         Кула, Кошут Лајоша 39 
8. Гога Жолт   1974    предузетник    Кула, Новака Пејчића 10 
9. Бурић –Балинт Мелинда  1961    геометар          Кула, Ади Ендреа 17 
10. Гонцзлик Золтан            1973    пољопривредник  Кула, Ади Ендреа 51 
11. Ковачев Драган               1992    конобар   Кула, Јожефа Атиле 19 

 
 

2. 
Ово решење објавити на огласној табли Месне заједнице "Доњи град" Кула, бирачким местима на дан 

гласања и „Службеном листу општине Кула“. 
 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Број: 01-013-28/2019 
Дана: 07.08.2019. године 
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Стјепан Вакула, дипл. правник 
 
196. 

На основу члана  58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
("Сл. гласник РС" бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон), 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. 20/19)  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 07. августа 2019. године, усвојило је 
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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. 17/19) у табели ''Службеници-
извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број службеника'', бројеви: ''36'' замењује се бројевима: 
''35'', бројеви: ''104'' замењују се бројевима: ''103''.  

 
Члан 2. 

У члану 5 став 1, број ''113'' замењује се бројем ''112''. 
У алинеји 3, број ''104'', замењује се бројем: ''103''. 

 
Члан 3. 

У члану 25 после тачке 10, додаје се тачка 10а која гласи: 
 

''10. Заменик матичара за послове матичних књига на мађарском језику 

Звање: виши референт  Број службеника: 1 
 
Врсте послова:   
▪ води матичне књиге у области личних стања грађана на српском и мађарском језику,  
▪ врши основне и накнадне уписе у матичне књиге /изворник/ и издаје изводе из матичних књига на 

српском и мађарском језику, 
▪ израђује првостепена  решења везана за лична стања грађана и израђује предлог решења по жалбама на 

српском и мађарском језику, 
▪ обавља послове склапања брака на српском и мађарском језику,  
▪ саставља извештаје о склапању брака, смрти и саставља смртовнице, 
▪ доставља податке за ажурирање бирачког списка,  
▪ врши и друге послове које му повери руководилац одељења. 

Посебни услови за обављање послова:  
▪ стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању, 
▪ знање мађарског језика, 
▪ положен посебан стручни испит за матичара,  
▪ овлашћење за обављање послова матичара, 
▪ положен државни стручни испит, 
▪ 5 година радног искуства у струци.''  

 
Тачка 24 ''Послови вођења евиденције присуства радника'', брише се. 
 
После тачке 63, додаје се тачка 63а која гласи: 
 

 ''63а. Послови пријема пореских поднесака, евиденције и информисање грађана 

Звање: виши референт Број службеника: 1 
 
Врсте послова:   
▪ врши пријем пореских пријава и других поднесака пореских обвезника и проверава њихову формалну 

исправност и потпуност, 
▪ прима захтеве и издаје уверења о подацима из пореског књиговодства, 
▪ врши отварање класификационог броја предмета и води попис аката, 
▪ пружа обавештења пореском обвезнику о стању евидентираних обавеза по основу јавних прихода, 
▪ врши и друге послове које му повери руководилац одељења  

Посебни услови за обављање послова:  
▪ стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању,  
▪ положен државни стручни испит, 
▪ 5 године радног искуства у струци.''  

 
У тачки 63 ''Преводилац за мађарски језик и послове пријема, евиденције и припреме пореских 

решења'', у делу – Врста послова, алинеја 1 мења се и гласи: '' ажурира и припрема базу података за штампу 
решења о утврђивању обавеза'' 

Алинеја 3, 5 и 6, бришу се. 
Досадашње алинеје 4, 7 и 8 постају алинеје 3, 4 и 5. 
У делу Посебни услови за обављање послова, после алинеје 3 додаје се алинеја 4 која гласи: '' знање 

мађарског језика'' 
 
У тачки 63 ''Порески инспектор'', у делу – Врста послова, после алинеје 4 додаје се алинеје 5,6 и 7 

које гласе:  
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▪ ''води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних прихода и поступак 

по жалби, води сложеније поступка пореске контроле пореских обвезника, 
▪ води поступак, преузима радње у инспекцијском надзору и изриче управне мере у инспекцијском 

надзору 
▪ припрема план инспекцијског надзора и учествује у припреми извештаја о раду'' 

Досадашња алинеја 5 постаје алинеја 8.'' 
 
У тачки 66 ''Послови наплате изворних прихода'', речи и број: ''Број службеника: 2'', замењује се речима и 

бројем: ''Број службеника: 1''. 
 
Тачка 83 ''Административни секретар Општинског већа'', брише се.  

 
Члан 4. 

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: 013-110-22/2019     Валка Карољ, с. р.       
07. август 2019. године  
К у л а  
 
197. 

По сравњењу са изворним текстом Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на јавним површинама и изградњи и постављању споменика и спомен обележја број: 
01-352-54/2019 од 27. јуна 2019. године ("Сл. лист општине Кула" бр. 20/2019 од 28.06.2019. године), због 
техничке грешке у објављеном тексту даје се 
 

И С П Р А В К А 
Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним 

површинама и изградњи и постављању споменика и спомен обележја   
(Сл. лист општине Кула број 20/2019) 

 
1. 

У Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним 
површинама и изградњи и постављању споменика и спомен обележја број: 01-352-54/2019 од 27. јуна 2019. 
године, објављеној у "Службеном листу општине Кула" број 20/2019, врши се следећа исправка, која гласи:  

 
У члану 17. став 2. тачка 4. и 5. уместо речи "чл.20" треба да стоје речи "чл.17". 
 
У члану 17. став 2. тачка 8. уместо речи "чланом 22" треба да стоје речи "чланом 19". 
 
У члану 18. став 1, 2 и 3 тачке 1.,2. и 3. уместо речи "члан 20" треба да стоје речи "члан 17". 
 
                                                              2. 
Ову исправку објавити у "Службеном листу општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Број: 01-352-54/2019      Вуксан Милорад, с. р.  
01.08.2019. 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 
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. 

 

 


