СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
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Број 1

Година 53

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

1.
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС" бр.
97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), у поступку за одлучивање
о постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције, против Перице Видекањића из Куле,
25. јула 2017. године,
в.д. директора Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Перица Видекањић, председник општине Кула, поступио супротно одредбама
члана 27. и члана 32. став 1 Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што је у својству
председника општине Кула донео одлуке бр. 03-320-204/2016, 03-320-254/2016, 03-320-255/2016 и 03-320256/2016 од 22. новембра 2016. године, којима се Занатској радњи "Див" Наталија Видекањић ПР Кула,
његове супруге, дају у закуп пољопривредна земљишта у државној својини, по основу права пречег
закупа, на територији општине Кула, у катастарским општинама Кула, Руски Крстур и Крушчић, укупне
површине од 237,7906 ха, на период од једне године, као и због тога што је за време његовог вршења
наведене јавне функције, ЈП "Завод за изградњу" Кула, чији је оснивач општина Кула, са привредним
друштвом "Молиментум" д.о.о. Кула, чији је директор његов брат Зоран Видекањић, закључило Уговор о
јавној набавци услуга - Зимска служба 2016-2017. године бр. 02-1350-1/16 од 15. новембра 2016. године
на основу којег се ово јавно предузеће обавезало да на име пружених услуга наведеном привредном
друштву уплати средства у износу од 5.997.000,00 динара са ПДВ-ом и Уговор о јавној набавци радова санација коловоза на територији општине Кула бр. 02-1427/16 од 16. новембра 2016. године, на основу
којег се наведено јавно предузеће обавезало да на име извршених радова наведеном привредном
друштву уплати средства у износу од 5.958.000,00 динара са ПДВ-ом, а да о сукобу интереса који је имао у
наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције, па му се, на основу
одредбе члана 51 став 1 Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ КУЛА.
II. Изрека и сажето образложење овог решења објавиће се у "Службеном гласнику Републике
Србије" и у "Службеном листу општине Кула".
III. Трошове објављивања овог решења сносиће Перица Видекањић.
Образложење
Против Перице Видекањића, председника општине Кула, покренут је, на основу пријаве, поступак
за одлучивање о постојању повреде одредаба члана 27. и члана 32. став 1 Закона о Агенцији за борбу
против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што је у својству председника општине
Кула донео одлуке бр. 03-320-204/2016, 03-320-254/2016, 03-320-255/2016 и 03-320-256/2016 од 22.
новембра 2016. године, којима се Занатској радњи "Див", Наталија Видекањић ПР Кула (у даљем тексту:
Предузетничка радња) његове супруге, дају у закуп пољопривредна замљишта у државној својини, по
основу права пречег закупа, на територији општине Кула, као и због тога што је за време његовог вршења
наведене јавне функције, ЈП "Завод за изградњу" Кула, сада у ликвидацији (у даљем тексту: Предузеће)
чији је оснивач општина Кула, са привредним друштвом "Молиментум" д.о.о. Кула (у даљем тексту:
"Молиментум"), чији је директор његов брат Зоран Видекањић, закључило Уговор о јавној набавци услуга Зимска служба 2016-2017. године број 02-1350-1/16 од 15. новембра 2016. године, на основу којег се
Предузеће обавезало да на име пружених услуга "Молиментуму" уплати средства у износу од 5.997.000,00
динара са ПДВ-ом и Уговор о јавној набавци радова - санација коловоза на територији општине Кула бр.
02-1427/16 од 16. новембра 2016. године, на основу којег се Предузеће обавезало да на име извршених
радова "Молиментуму" уплати средства у износу од 5.958.000,00 динара са ПДВ-ом, а да о сукобу интереса
који је имао у наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за борбу против корупције (у
даљем тексту: Агенција).
У смислу члана 2 Закона о Агенцији повезано лице је, поред осталих, супружник функционера,
крвни сродник функционера у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као и свако правно
лице које се може оправдано сматрати инересно повезаним са функционером, приватни интерес је било
каква корист или погодност за функционера или повезано лице, а сукоб интереса је ситуација у којој
функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање
функционера у вршењу јавне функције на начин који угрожава јавни интерес.
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Одредбама члана 27. Закона о Агенцији, прописано је да је функционер дужан да јавну функцију
врши тако да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и
обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, да
избегава стварање односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у
вршењу јавне функције, а у случају да не може да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да
учини све што је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да користи јавну функцију за
стицање било какве користи или погодности за себе или повезано лице.
Одредбом члана 32. став 1 истог закона прописана је обавеза функционера да приликом ступања
на дужност и током вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса који он или са њим повезано лице има.
Одредбама члана 64а став 10, чл. 23. и 24. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15) прописано је да се право пречег закупа
остварује у поступку који спроводи јединица локалне самоуправе расписивањем јавног позива, да висину
закупнине из става 19 и 20 овог члана утврђује јединица локалне самоуправе и да одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства.
Одлуком СО Кула број 01-320-2/2014 од 10. јануара 2014. године одређено је да је председник
општине Кула орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула и да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања донесе Одлуку о давању у закупу пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Кула.
Имајући у виду наведено, именовани је доношењем одлука којима су Предузетничкој радњи
његове супруге дата у закуп пољопривредна земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, довео
себе у ситуацију сукоба интереса, који је, чак и да није утицао, могао да утиче на његово поступање у
вршењу јавне функције, јер председник општине Кула представља и заступа ову општину, решава у
другом стпену о правима и обавезама грађана у управним стварима из надлежности општине и надлежан
је за доношење одлуке давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Кула, чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је
супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Именовани је као функционер, пре свега, био дужан да избегне суког интереса, а када је већ
донео одлуке, којима се дају у закуп пољопривредна земљишта у државној својини, по праву пречег
закупа, Предузетничкој радњи његове супруге, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретној
ситуацији имао писмено обавести Агенцију, што није учинио, а што је утврђено провером службене
евиденције Агенције, чиме је повредио одредбу члана 32. став 1 Закона о Агенцији.
Поред тога, одредбама члана 40. тач. 8. и 9. и члана 24. Статута општине Кула одређено је да СО
Кула оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене статутом општине и врши надзор
над њиховим радом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава, поред
осталих, директоре јавних предузећа, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и одлучује о
улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина, док је одредбама члана
57. овог статута одређено, поред осталог, да председник општине представља и заступа општину,
предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина општине, наредбодавац је за извршење
буџета, оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава и доноси
појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком скупштине општине.
Одредбама члана 58. став 2 и члана 60. истог статута, одређено је да је председник општине
председник Већа и да Веће, поред осталог, предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси
скупштина општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине
општине и решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине.
Из наведених законских одредаба несумњиво произилази да између Предузећа, чији је оснивач
општина Кула и председника те општине постоји однос зависности, па је ситуација у којој су за време
његовог вршења јавне функције председника општине Кула, Предузеће и "Молиментум", чији је директор
његов брат, закључили уговоре у јавним набавкама, чији је наручилац Предузеће, чији је оснивач
општина Кула, представља сукоб интереса, који је, чак и да није утицао, могао да утиче на његово
поступање у вршењу јавне функције, јер председник општине Кула представља и заступа ову општину,
наредбодавац је за извршење буџета из којег се финансира Предузеће, оснива општинску службу за
ревизију коришћења буџетских средстава, док као члан Већа предлаже буџет и друге одлуке које доноси
СО Кула, извршава и стара се о извршавању одлука и других аката СО Кула, које су у вези са овим
предузећем и решава у другом степену о правима и обавезама предузећа у управним стварима из
надлежности општине, чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције,
што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Именовани је као функционер био дужан да о сукобу интереса који је имао када је Предузеће
закључило уговоре о јавним набавкама са "Молиментум" писмено обавести Агенцију, што није учинио, а
што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај начин повредио је и одредбу члана 32.
став 1 Закона о Агенцији.
Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи именованом, оцењено је да се изрицањем
мере упозорења не би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на чињеницу да је током
вршења јавне функције председника општине Кула омогућио стицање погодности за повезана лица, које
последице се не могу отклонити, те је имајући у виду и да је Перици Видекањићу, Решењем директора
Агенције број 014-07-00-1239/14-11 од 6. маја 2016. године, већ изречена мера упозорења, зато што је као
одборник СО Кула повредио одредбе члана 27. став 2 и члана 32. став 1 Закона о Агенцији, због
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закљученог уговора о набавци добара између Предузећа и "Молиментума", закључено да је изрицање
мере јавног објављивања препоруке за разрешење једина одговарајућа мера у конкретном случају, па је
сагласно одредбама члана 51. став 1 истог закона и члана 192. став 1 Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), а у вези са чланом 213.
став 1 Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) и чланом 3. став 4 Закона
о Агенцији, одлучено као у ставу I. диспозитива овог решења.
Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су применом одредбе члана 54. ст. 3 и 4 Закона
о Агенцији.
Број: 014-07-00-0991/16-11
У Београду, 25. јула 2017. године

В.Д. ДИРЕКТОРА
Верка Атанасковић, с. р.

2.
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'', 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. 16/14), Општинскo веће општине Кула, на предлог начелника Општинске управе Кула, на
седници одржаној 25. јануара 2018. 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 90. ''Координатор за рурални развој и пројектне активности'', 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, 27/17, 28/17 и
34/17), после речи: ''Друштвено-хуманистичких наука'', додају се запета и речи: ''образовно-научног поља
Техничко-технолошких наука''.
Члан 2.
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.

