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156. 

На основу члана 58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 21/2016), 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 Републике Србије'', бр. 88/2016), 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 Републике 
Србије'', бр. 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'' бр. 16/2014), Општинскo веће општине Кула, на предлог начелника Општинске 
управе Кула, на седници одржаној 16. новембра 2017. 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 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, 26/17 и 27/17) у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и 
колони ''Број службеника'', бројеви: бројеви: ''28'' замењују се бројевима ''27'' а у табели 
''Намештеници'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број намештеника'', бројеви ''4'' замењују се 
бројевима ''5'', бројеви ''1'' замењују се бројевима ''0'' . 

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
У члану 25 у табели ''Службеници-извршиоци'' у колони ''Број радних места'' и колони ''Број 

службеника'', бројеви: бројеви: ''28'' замењују се бројевима ''27'' а у табели ''Намештеници'' у колони 
''Број радних места'' и колони ''Број намештеника'', бројеви ''4'' замењују се бројевима ''5'', бројеви ''1'' 
замењују се бројевима ''0''. 

 
Члан 4. 

У члану 26 тачка 16. ''Матичар у Липару'', речи ''млађи саветник'' замењују се речју ''саветник'' 
а број и речи: ''1 година радног искуства у струци'' замењују се бројем и речима: ''3 године радног 
искуства у струци''.  

У тачки 27. ''Послови информационог система и комуникација'', алинеја 4 мења се и гласи: 
▪ ''свакодневно води рачуна о базама података (стара се о безбедности и чувању података и 

свакодневном преносу података између локалних база и централних база у министарствима)'' 
После алинеје 9 додају се алинеје 10 и 11 које гласе: 

▪ ''ажурирање постојећег и имплементација новог софтвера, лиценцирање'' 
▪ ''спроводи све процесе везане за сервисе е-Управе, ради ефикаснијег и ефективнијег рада 

органа управе и услуге према грађанима'' 
Досадашња алинеја 9 постаје алинеја 12. 
Речи ''млађи саветник'' замењују се речју ''саветник'' а број и речи: ''1 година радног искуства 

у струци'' замењују се бројем и речима: ''3 године радног искуства у струци''. 
У тачки 44. ''Руководилац Одељења за финансије и привреду'', после алинеје 6 додаје се 

алинеја 7 која гласи: 
▪ ''израђује процедуре за рад одељења'' 

Досадашња алинеја 7 постаје алинеја 8. 
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У тачки 45. ''Шеф Одсека за трезор'',  после алинеје 16 додаје се алинеја 17 која гласи: 

▪ ''учествује у изради процедура за рад одељења и стара се о примени истих''. 
Досадашња алинеја 17 постаје алинеја 18. 
У тачки 48. ''Шеф Одсека за буџет'',  после алинеје 12 додаје се алинеја 13 која гласи: 

▪ ''учествује у изради процедура за рад одељења и стара се о примени истих''. 
Досадашња алинеја 13 постаје алинеја 14. 
У тачки 51. ''Шеф Одсека за рачуноводство'', после алинеје 12 додаје се алинеја 13 која 

гласи: 
▪ ''учествује у изради процедура за рад одељења и стара се о примени истих''. 

Досадашња алинеја 13 постаје алинеја 14. 
У тачки 58. ''Шеф Одсека за јавне набавке'' после алинеје 7 додаје се алинеја 8 која гласи: 

▪ ''учествуе у изради процедура за рад одељења и стара се о примени истих''. 
Досадашња алинеја 8 постаје алинеја 9. 
У тачки 60. ''Административни послови из области јавних набавки'', после алинеје 4 додаје се 

алинеја 5 и 6 које гласе: 
▪ ''израђује извештаје који се достављају Управи за јавне набавке и другим државним органима у 

складу са законом,'' 
▪ ''учествује у спровођењу поступака јавних набавки,'' 

Досадашња алинеја 5 постаје алинеја 7. 
Речи: ''виши референт'' замењују се речима ''млађи саветник'', а број и речи ''5 година радног 

искуства у струци'' замењују се бројем и речима ''1 година радног искуства у струци''.  
У тачки 63а, назив радног места ''Послови пријема, евиденције и припреме пореских 

решења'' мења се и гласи: ''Преводилац за мађарски језик и послове пријема, евиденције и 
припреме пореских решења''.  

После алинеје 7 додаје се алинеја 8 која гласи:  
▪ ''по потреби врши симултано превођење за потребе рада Скупштине општине и на усменим 

расправама у поступку пред органима општине, када се поступак води на мађарском језику, 
куцање и преписивање са српског на мађарски језик и обратно'',  

Досадашња алинеја 8 постаје алинеја 9. 
У тачки 65. ''Пореско правни послови'', алинеја 3 мења се и гласи: 

▪ '' припрема потраживања по основу јавних прихода у поступку стечаја и ликвидације, 
После алинеје 5 додају се алинеје 6 и 7 које гласе: 

▪ ''припрема примедбе на Унапред припремљени план реорганизације,'' 
▪ ''утврђује просечну вредност грађевинског земљишта по захтеву Одељења за урбанизам, 

комуналне – стамбене и имовинске – правне послове,'' 
Досадашња алинеја 6 постаје алинеја 8. 
Речи ''млађи саветник'' замењује се речју ''саветник'' а број и речи ''1 година радног искуства 

у струци'' замењују се бројем и речима ''3 године радног искуства у струци''. 
У тачки 70. ''Шеф Одсека за комунално-стамбене и имовинско-правне послове'', после 

алинеје 6. додају се алинеје 7, 8 и 9. које гласе: 
▪ ''води регистар стамбених заједница за територију општине Кула са звањем регистратора, 
▪ доноси решења о регистрацији, закључке и сва друга акта у складу са Законом о станивању и 

одржавању зграда, 
▪ решава по жалбама изјављеним на решења и закључке донете у поступку регистрације 

стамбених заједница о којима одлучује општинско веће.'' 
Досадашња алинеја 7. постаје алинеја 10. 
У тачки 71. ''Имовинско-правни послови'', после алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 

▪ ''обавља послове заменика регистратора стамбених заједница у случају одсутности 
регистратора,'' 

Досадашња алинеја 5. постаје алинеја 6. 
Тачка 99, радно место ''Извршилац за надзор из области пољопривреде'', брише се. 
 

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     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-110-27/2017     Перица Видекањић, с. р.  
16. новембар 2017. године  
К у л а 
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157. 

На основу члана 6 став 5 до 7 и члана 7а Закона о порезима на имовину ('“Сл. гласник 
Републике Србије“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014 - други закон) и члана 60 став 1 тачка 15 Статута општине 
Кула -  пречишћен текст („Сл. лист општине Кула'“, бр. 7/2013), Општинско веће општине Кула, на 
седници одржаној дана 16. новембра 2017. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  

НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Кула. 

 
Члан 2. 

 На територији општине Кула одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину и то: прва зона, која  
обухвата грађевински реон насељених места Кула, Црвенка, Нова Црвенка, Сивац, Крушчић, Руски 
Крстур и Липар – најопремљенија зона и друга зона која обухвата непокретности на територији 
општине Кула  које нису обухваћене  првом зоном. 
 Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину у 2018. години утврђене су на основу просечне прометоване цене квадратног метра 
непокретности у периоду од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године. 
 

Члан. 3. 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. 
годину на територији општине Кула: 
 У првој зони износе: 

1 Грађевинско земљиште ................................................. 189,49 динара 

2 Пољопривредно земљиште ............................................. - 

3 Шумско земљиште ....................................................... - 

4 Станови........................................................................ 29.849,94 динара 

5 Kуће за становање........................................................ 14.642,27 динара            

6 Пословне зграде и други (надземни и подземни)  грађевински 

објекти који служе за обављање делатности  ....................... 

36.381,46 динара 

7 Гараже и гаражна места .................................................   7.829,01 динара 

 У другој зони износе: 
1 Грађевинско земљиште .................................................. - 

2 Пољопривредно земљиште .............................................  131,59 динара 

3 Шумско земљиште ....................................................... - 

4 Станови....................................................................... - 

5 Kуће за становање........................................................ - 

6 Пословне зграде и други (надземни и подземни)  грађевински 

објекти који служе за обављање делатности....................... 

- 

7 Гараже и гаражна места ................................................ - 

 
Члан 4. 

 Овим решењем ставља се ван снаге Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији 
општине Кула број: 013-436-21/2016 од 29.11.2016. године. 

 
Члан 5. 

 Ово решење објавити у '“Службеном листу општине Кула'“ и на званичном сајту општине 
Кула. Решење ће се примењивати од 1. јануара 2018. године. 

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-436-17/2017     Перица Видекањић, с. р. 
16. новембар  2017. године  
К у л а  
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158. 

На основу члана  60  и члана 105 став 4  Статута општине Кула  - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула“ бр. 7/13)  и члана 12. став 2.  Пословника Општинског већа општине Кула („Сл. лист 
општине Кула“ бр. 7/14 и 11/14 - исправка), Општинско  веће  општине Кула,  на седници одржаној 
дана 16. новембра 2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Радне групе за израду Локалног акционог плана  за унапређење положаја избеглица, 

интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и 
миграната у потреби без утврђеног статуса  за периoд 2018-2021. године 

 

1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ  Радна група за израду Локалног акционог плана  за унапређење положаја 

избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца 
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за периoд 2018-2021. година у саставу:   

1. Ана Родић, члан Општинског већа    
2. Соња Ковачевић, социјали радник, Центар за социјални рад општине Кула 
3. Миле Тадић, кординатор за међународне и домаће пројекте  
4. Радмила Васовић Дамјановић, Одељење  за друштвене делатности ОУ Кула 
5. Милева Ковач, повереник Комесаријата за избеглице и миграције. 

 
2. 

Задатак Радне групе  из тачке 1 овог решења је да изради Локални акциони план  за 
унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о 
реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за периoд 2018 - 2021. 
година као стратешки документ који повезује конкретне мере и акције које треба предузети да би се 
на одговарајући начин одговорило на потребе и права  наведених категорија миграната. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-02- 58/2017     Перица Видекањић, с.р . 
16. новембар  2017. године 
К у л а  
 
159. 

На основу члана 60 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13), а у вези члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 
62/06, 65/08 - др закон , 41/09 и 112/15), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 14. 
новембра 2017. године,  донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА  

 
1. 

У Решењу о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула, број 013-02-105/2016 од 
4.11.2016. године, тачка 2 мења се и гласи: 

 
„У Комисију се именују: 

1. Горан Крупљанин, дипл. економиста, за председника 
2. Милорад Вуксан, дипл. правник, за члана 
3. Милорад Грујић, дипл. инж. пољопривреде, за члана 
4. Блажо Костић, дипл. инж. инд. инжењерства, за члана 
5. Жељко Косовић, пољ. произвођач, за члана 
6. Никола Џомба, пољ. произвођач, за члана 
7. Бранко Драгићевић, пољ. произвођач, за члана.“ 

 
2. 

Тачка 5 став 2 мења се и гласи: 
„Посебним актом Председника општине утврдиће се појединачни износ накнаде за чланове 

Комисије и лица која учествују у изради предлога годишњег програма, на основу извештаја о 
обављеним задацима.“ 
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3. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина  Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-02-105/2017-4     Перица Видекањић, с. р.  
14. новембар 2017. године 
К у л а  
 
160. 
 На основу члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/2013) и члана 11 став 2 Правилника о награђивању ученика и стипендирању студената у општини 
Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 1/2011, 12/2011 - исправка, 33/2012 - пречишћен текст), члана 19 
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), Председник 
општине доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ИЗНОСА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

 
1. 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ месечни појединачни износ стипендије по Конкурсу за награђивање ученика и 
стипендирање студената у школској 2017/18. години и то, за студенте у нето износу од 6.000,00 
динара.  

2. 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Сл. листу општине Кула".  

 
Република Србија  
Аутоономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-67-4/2017     Перица Видекањић, с.р .  
7. новембар 2017. 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. 

 


