СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.
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28. фебруар 2020. године
Број 7

Година 55

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел.
722-333. Годишња претплата 2.500,00
динара.

25.
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), Општинскo
веће општине Кула, на предлог заменика начелника Општинске управе Кула, на седници одржаној
28. фебруара 2020. године, усвојило је:
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА
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, 24/19,
27/19, 36/19, 2/20 и 3/20) у табели ''Намештеници'', у колони ''Број радних места'' и колони ''Број
службеника'', бројеви: ''5'', замењују се бројевима: ''4''.
Члан 2.
У члану 5 став 1, број: ''115'', замењује се бројем: ''114''.
У алинеји 4, број: ''5'', замењује се бројем: ''4''.
Члан 3.
У члану 25, у табели ''Намештеници'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број
службеника'', бројеви: ''5'', замењују се бројевима: ''4''.
Члан 4.
У члану 26 став 1 тачка 20.''Возач путничког аутомобила'', речи и број: ''број намештеника 2'',
замењују се речима и бројем: ''број намештеника 1''.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Кула''.
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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.

