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69.

На основу члана 31 Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист општине Кула", бр. 29/15 и
32/16), председник Скупштине општине Кула, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању избора
за Савет месне заједнице Нова Црвенка
1.
Расписујем изборе за Савет месне заједнице Нова Црвенка за 9. јул 2017. године.
Бира се 5 (пет) чланова Савета месне заједнице Нова Црвенка.
2.
Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета месне заједнице Нова
Црвенка почињу да теку од 8. јуна 2017. године.
3.
Изборе за чланове Савета месне заједнице Нова Црвенка спровешће надлежни органи
на основу одредби Статута месне заједнице Нова Црвенка.
4.
Избори ће се спровести по бирачком списку утврђеном за избор председника Републике
одржаних 2. априла 2017. године, са изменама и допунама које су уследиле након спроведених
председничких избора.
5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кула", а
објавиће се на званичном сајту општине Кула и на огласној табли месне заједнице Нова
Црвенка.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-2/2017-2
7. јун 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

70.
На основу тачке 3 Одлуке о расписивању избора за Савет месне заједнице Нова Црвенка
и члана 29 Статута месне заједнице Нова Црвенка, председник Скупштине општине Кула, донео
је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење избора за
Савет МЗ Нова Црвенка
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1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Нова
Црвенка (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Вуксан Милорад, дипл. правник, председник
Павков Владимир, дипл. правник, заменик председника
2. Шљукић Марко, члан
Гојковић Катарина, заменик члана
3. Бера Дарио, члан
Жежељ Никола, заменик члана.
2.
Задатак Комисије је да се стара о законитости спровођења избора, одређује бирачка
места, именује чланове бирачких одбора, даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења избора, утврђује и оглашава листу кандидата за чланове Савета, утврђује број
гласачких листића за бирачко место, утврђује резултате гласања и број гласова за сваког
кандидата, подноси извештај председнику Скупштине општине Кула о спроведеним изборима
за чланове Савета месне заједнице и обавља друге послове одређене законом и Статутом
месне заједнице.
3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-013-2/2017-3
7. јун 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Велибор Милојичић, с. р.

71.

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16), 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 06. јуна 2017. године, усвојило је:
ПРАВИЛНИК
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) у
табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број службеника'',
бројеви ''32'' замењују се бројевима ''33'', бројеви ''5'' замењују се бројевима ''6'', бројеви ''103''
замењују се бројевима ''105''.
Члан 2.
У члану 5 став 1, број ''114'' замењује се бројем ''116''.
У алинеји трећој, број ''103'' замењује се бројем ''105''.
Члан 3.
У члану 25, у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони
''Број службеника'', бројеви ''32'' замењују се бројевима ''33'', бројеви ''5'' замењују се бројевима
''6'', бројеви ''103'' замењују се бројевима ''105''.
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Члан 4.
У члану 26. после тачке 73. додаје се тачка 73а. која гласи:
73а. Послови из области озакоњења објеката
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Врста послова: сложени послови које захтевају познавање проблематике из области
озакоњења објеката који се обављају уз редован надзор непосредног руководиоца.
 израђује предлоге решења из области озакоњења објеката,
 врши и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.
Посебни услови за обављање послова:

Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжињерства 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,
 положен државни стручни испит,
 1 година радног искуства у струци.
После тачке 97. додаје се тачка 97а. која гласи:
97а. Послови техничког регулисања саобраћаја и саобраћајне сигнализације
Звање: саветник
Број службеника: 1
Врста послова: обавља сложене, стручно-оперативне, административне послове из
области саобраћаја који подразумевају примену утврђених метода рада, поступака или
стручних техника са јасним оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор
непосредног руководиоца.

надзор над пословима саобраћајне сигнализације – хоризонтална сигнализација, вертикална
сигнализација, одржавање семафора.

координација у изради пројектно техничке документације из домена путне привреде.

послови техничког регулисања саобраћаја – издавање решења о промени режима саобраћаја
због радова на путу или одржавања манифестација и других потреба.

сарадња и координација са вишим инстанцама - Министарство грађевине и саобраћаја, ЈП
Путеви Србије, Агенција за безбедност саобраћаја, Покрајински секретеријати, МУП
Републике Србије.

послови урбанистичког планирања из области саобраћаја.

ангажовање у раду Савета за саобраћај Општине Кула.

израђује нацрте и предлоге одлука и других општих аката које доноси Председник општине,
Скупштина општине и Општинско веће из области саобраћаја

остали послови по налогу руководиоца одељења или начелника општинске управе
Посебни услови за обављање послова:

стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету;

лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта и извођача радова
саобраћајне сигнализације;

положен стручни испит за одговорног урбанисту;

положен државни стручни испит,

3 године радног искуства у струци на пословима везаним за надзор и извођење радова
саобраћајне сигнализације, урбанизма и изради пројектно техничке документације.
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
Број: 013-110-12/2017
6. јун 2017. године
Кула

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.

