
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Службени лист општине Кула излази 
по потреби, на три језика: српском, 
мађарском и русинском. Тираж овог 

броја је  50 примерака.  

К у л а 
 

25. октобар  2018. године 
 

Број  29                  Година 52 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  

Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
158. 

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 
15/16), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, Одлука 
УС РС – 46/14, Одлука УС РС – 80/16 и 104/16), члана 60. став 1. тачка 9. и 105. став 4. Статута 
општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13), члана 19. став 6. Одлуке о 
обављању комуналних делатности („Сл. лист општине Кула“, бр. 36/16), члана 35. Правилника о 
пружању грејних услуга („Сл. лист општине Кула“, бр. 37/16)  и члана 7. став 1. тачка 9. Пословника 
Општинског већа општине Кула („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/14 и 11/14- исправка), решавајући 
по захтеву ЈКП „Комуналац“ Кула, Oпштинско веће општине Кула  на седници одржаној дана 25. 
октобра 2018. донело је следеће 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
1. 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кула, НО брoj 82/2018 од 
25.09.2018. којом је умањен фиксни део цена услуга грејања за 10%. 
 

Износ фиксног дела цена грејања је следећи:  
 

Врста услуге 
Јединица 
мера 

Цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а,     Износ ПДВ-а  
Цена са ПДВ-
ом 

       Услуга грејања       

1. Фиксни део –  
преко целе године 

    м2  23,40 дин.        10%   2,34 дин.     25,74 дин. 

 
 Решење Општинског већа о давању сагласности на Ценовник услуга грејања бр. 013-38-
6/2017 од 16.06.2017. године („Сл. лист општине Кула“, бр. 14/2017) у делу којим је одређен 
варијабилни део по снову очитане потрошње и даље остаје на снази са следећим износом:  
 

 
Врста услуге 

Јединица 
мера 

Цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а, Износ ПДВ-а 
Цена са ПДВ-
ом 

   2.   Варијабилни део       

   2.1. На основу 
очитане   потрошње 

   1 kwh 5,00 дин.        10%   0,50 дин.       5,50 дин. 

 
2. 

На цене грејања које пружа јавно комунално предузеће, обрачунава се посебна стопа пореза 
на додату вредност од 10% у складу са чланом 23. став 2. тачка 13а) Закона о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 
83/15, 108/16, 113/17 и 30/18). 
 

3. 
Утврђује се да је у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2011, Одлука УС РС – 46/2014 и Одлука УС РС – 80/2016 и 104/2016) од стране 
Општине Кула, извршено јавно објављивање захтева ЈКП „Комуналац“ Кула за измену цена услуга 
грејања, на огласној табли општине Кула и у електронском облику путем интернета, у времену од 
09.10.2018. до 24.10.2018. године.  

  
4. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а нове цене грејања у зградама за које је 
испоручилац топлотне енергије ЈКП „Комуналац“ Кула примењиваће се од 1. новембра 2018. 
године. 
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5. 
 Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Кула“.  
  
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: 013-38-15/2018     Велибор Милојичић, с. р.  
25. октобар 2018. године  
К у л а 
 
 
159. 

На основу члана  58 Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 21/16 и 113/17), 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 25. октобра 2018. 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 органи зацији 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, 27/17, 28/17, 34/17, 1/18, 19/18, 22/18, 26/18, 27/18 и 28/18), у табели 
„Службеници – извршиоци“ у колони ''Број радних места'' и колони ''Број службеника'', број: ''35'' 
замењује се бројем: ''34'', број: ''105'' замењује се бројем: ''104''. 

 
Члан 2. 

У члану 5 став 1, број: ''115'' замењује се бројем: ''114''. 
 

Члан 3. 
У члану 25, у табели „Службеници – извршиоци“, у колони „Број радних места“ и колони 

„Број службеника“, број: ''35'' замењује се бројем: ''34'', бројеви: ''105'' замењује се бројем: ''104''. 
 

Члан 4. 
У члану 26. тачка 54. радно место ''Послови рачуноводствене евиденције буџетских 

корисника'', брише се.  
У тачки 97а ''Послови техничког регулисања саобраћаја и саобраћајне сигнализације'', после 

алинеје осме додаје се алинеја девета која гласи: 
                       „врши надзор над пословима зимског одржавања путева“ 

Досадашња алинеја девета постаје алинеја десета. 
 

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: 013-110-35/2018     Велибор Милојичић, с. р.  
25. октобар 2018. 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. 

 


