СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.

Кула
2. октобар 2017. 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.

154.

На основу члана 58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 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'', бр. 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“ РС'', бр. 88/16), 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'' бр. 16/14),
Општинскo веће општине Кула, на предлог начелника Општинске управе Кула, на седници
одржаној 2. октобра 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 26 тачка 63 ''Послови пријема пореских поднесака и информисања грађана''
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 и
26/17), речи и број ''Број службеника: 2'' замењују се речима и бројем '' Број службеника: 1''.
После тачке 63 додаје се нова тачка 63а која гласи:
63а. Послови пријема, евиденције и припреме пореских решења
Звање: сарадник
Број службеника:1
Врста послова: мање сложени аналитички послови чије вршење захтева самосталност и
одговорност у раду

води евиденцију о пореским пријава

врши проверу исправности и унос података из пореских пријава у информациони систем
за изворне локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза

припрема решења о утврђивању обавеза за достављање и води евиденцију о току
достављања

води евиденцију обвезника изворних локалних јавних прихода општине

разматра поднете захтеве за повраћај и прекњижавање средстава

пружа стручну помоћ пореским обвезницима приликом подношења захтева за издавање
уверења

даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе

обавља и друге послове које му повери шеф одсека или руководилац одељења.
Посебни услови за обављање послова:
 стечено високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године,
 положен државни стручни испит,
 3 година радног искуства у струци.
У тачки 97a ''Послови техничког регулисања саобраћаја и саобраћајне сигнализације'',
после алинеје 7 додаје се алинеја 8 која гласи:

oбрада предмета и издавање Потврде о пријему техничке документације на основу члана
59 Закона о јавним путевима.“
Досадашња алинеја 8 постаје алинеја 9.

2. октобар 2017.

Службени лист општине Кула

Број 27 - страна 392

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Кула'' осим одредбе члана 1 став 3 која ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Кула''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-110-19/2017
2. октобар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

155.

На основу члана 70. и 71. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), члана 50. Закона о о предшколском
васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/10), члана 46., став 1., тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о
финансијској подршци породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних
потреба деце при образовању и васпитању ("Сл. лист општине Кула", бр. 24/2017), члана 60., став
1., тачка 9. Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13 - пречишћен текст) и
одредби Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама („Сл. гласник РС“, бр. 146/14 од 30.12.2014. године),
Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 29. септембра 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања
и износа учешћа корисника у месечној економској цени у
ПУ «Бамби» у Кули за 2017/2018. годину
Тачка 1.
1. Економска цена полудневног боравка (забавиште) почев од 01. октобра 2017. године
износи 5.560,00 динара.
2. Економска цена целодневног боравка (јаслице и обданиште) почев од 01. октобра
2017. године износи 12.825,00 динара.

Регресна скала
Прва група :
Дете из породице у стању
социјалне потребе;
- Дете ометено у развоју;
- Дете без родитељског
старања
Друга група:
- Дете из породице самохраних
родитеља;
- За треће и свако наредно дете по
реду рођења
Трећа група :
- Припремни предшколски
програм (деца рођена од
01.03.2011 до 01.03.2012. године)

Полудневни боравак
-Месечна накнада по
васпитанику-

Целодневни боравак
-Месечна накнада по
васпитанику-

бесплатно

бесплатно

50 % од цене коју родитељ
плаћа

50 % од цене коју родитељ
плаћа

У висини цене ужине
660,00 динара

1.425,00 динара

1.112,00 динара

2.565,00 динара

-

Четврта група :
(20 % од економске цене)
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Тачка 2.
Ово решење примењиваће се до промене елемената који утичу на формирање економске
цене из тачке 1. односно доношења новог Решења.
Тачка 3.
Овим решењем ставља се ван снаге Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања и износа учешћа корисника у месечној економској цени у ПУ "Бамби" у
Кули за 2015. годину („Сл. лист општине Кула“ бр. 22/15).
Тачка 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01. октобра 2017. године.
Тачка 5.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-13/2017
29. септембар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

САДРЖАЈ
154.
155.

Страна

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кула .........................................
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Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа
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392

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.

