
 

 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 

10. јануар  2014. године 

Број 1                     Година 49 

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

 
1. 

На основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), 
члана 40 и 65 став 3 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Службени лист општине Кула" 
број 7/13), Скупштина општине Кула  на седници, 
одржаној 10. јануара 2014. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку функције члана 

Општинског већа општине Кула 
 

1. 
СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, пољопривредном 

техничару из Црвенке, престаје функција члана 
Општинског већа општине Кула, на основу поднете 
писане оставке.  

Именованом функција члана Општинског 
већа општине Кула престаје даном  доношења овог 
решења, односно са 10. јануаром 2013. године.  

 
2. 

 Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-3/2014 
10. јануар 2014. године  
К у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
2.  

На основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 40 
и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 10. јануара 
2014. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку функције члана 

Општинског већа општине Кула 
 

1. 
КУКИЋ НЕДЕЉКУ, дипл. инж. електро-

технике из Црвенке, престаје функција члана 
Општинског већа општине Кула, на основу поднете 
писане оставке.  

Именованом функција члана Општинског 
већа општине Кула престаје даном доношења овог 
решења, односно са 10. јануаром 2013. године.  

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-1/2014 
10. јануар 2014. године  
К у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
3. 

На основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 40 
и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 10. јануара 
2014. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о избору члана Општинског већа општине Кула 

 
1. 

ПУТНИК ЖЕЉКА, професор разредне 
наставе из Куле, бира се, на предлог Председника 
општине Kула, за члана Општинског већа општине 
Кула, почев од 11. јануара 2014. године.  

 
2. 

Мандат члана Општинског већа општине 
Кула из тачке 1 овог решења траје до истека 
мандата сазива Скупштине општине Кула  изабраног 
на локалним изборима 6. маја 2012. године. 

 
3. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-5/2014 
10. јануар 2014. године  
К у  л  а    

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
4. 

На основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 40 
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и 65 став 3 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници  одржаној 10. јануара 
2014. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о избору члана Општинског већа општине Кула 

 
1. 

ПЕТРОВИЋ РАЈКО, инжењер цивилне 
заштите из Куле, бира се, на предлог Председника 
општине Kула, за члана Општинског већа општине 
Кула, почев од 11. јануара 2014. године.  

 
2. 

Мандат члана Општинског већа општине 
Кула из тачке 1 овог решења траје до истека 
мандата сазива Скупштине општине Кула изабраног 
на локалним изборима 6. маја 2012. године. 

 
3. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-02-6/2014 
10. јануар 2014. године  
К у  л  а    

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р. 

 
5. 

На основу члана 61 став 3 и 64 став 2 
Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник 
РС" бр. 62/06, 65/08 - др. закон  и 41/09) и члана 40 
Статута општине Кула  - пречишћен текст (''Сл. лист 
општине Кула'', бр. 7/13), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 10. јануара 2014. године, 
донела је  
 

O Д Л У К У 
о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 

општине Кула  
 

Члан 1. 
Одређује се да Председник општине Кула, 

као орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кула, уз сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а у 
складу са  Годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Кула за 2014. годину. 

 
Члан 2. 

Одређује се Председник општине Кула, као 
надлежан орган, да на основу предлога Комисије за 
спровођење поступака јавног надметања, коју 
образује Скупштина општине Кула, донесе Одлуку о 
давању на коришћење без плаћања накнаде 
пољопривредног земљишта у државној својини и 
Одлуку о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији 

општине Кула, уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

Члан 3. 
Одредбе члана 1 и 2 ове одлуке односе се 

и на пољопривредно земљиште које је, у складу са 
посебним законом, одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној намени, као 
и на пољопривредне објекте у државној својини. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине Кула''.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-320-2/2014 
10. јануар 2014. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић, с. р. 

 
6. 

На основу члана 4 став 2 и члана 5 Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 119/12 и 
116/13 ),  члана 7  и члана 32 став 1 тачка 8 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 
129/07), члана 3 став 3 Закона о комуналним делат-
ностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11) и члана 40 
Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист 
општине Кула”, бр. 7/13), Скупштина општине Кула, 
на седници одржаној 10. јануара 2014. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "РУСКОМ"  РУСКИ КРСТУР 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању јавног комуналног 
предузећа "Руском" Руски Крстур ("Сл. лист општине 
Кула" бр. 10/13), члан 2 мења се и гласи:  

"Јавно комунално предузеће "Руском" Руски 
Крстур основанo je ради трајног обављања 
поверених послова комуналних делатности у 
области производње и дистрибуције воде и других 
комуналних делатности на територији општине 
Кула, као делатности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба крајњих корисника услуга.  

Делатности из става 1 овог члана су од 
општег јавног интереса као незаменљив услов  
живота и рада грађана и рада других предузећа на 
територији општине Кула."  

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Сл. листу општине Кула".   

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-023-1/2014 
10. јануар 2014. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р. 
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7. 
На основу члана 8 и 72 Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07) и члана 
13 и 93 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 10. јануара 
2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о месним заједницама ("Сл. лист 
општине Кула" бр. 38/12 и 2/13), у члану  27 став 3 
се брише.  

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-020-5/2014  
10. јануар 2014. године  
К  у  л  а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 

8. 
Сходно члану 5, 8 и 44 Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2011) и члану 117 Одлуке о обављању комунал-
них делатности ("Сл. лист општине Кула", бр. 
6/2013 и 11/2013), а поступајући по допису 
санитарног инспектора Покрајинског секретаријата 
за здравство, социјалну политику и демографију – 
Сектор за санитарни надзор, Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 10. јануара 2014. 
године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Месна заједница Липар у Липару,  сходно 
Закону о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/2011) и Одлуци о обављању комуналних 
делатности ("Сл. лист општине Кула", бр. 6/2013 и 
11/2013),  oд 1. јануара 2014. године не може да 
обавља комуналну делатност снабдевања водом за 
пиће насељеног места Липар  јер је то противно 
законским прописима. 

Општина Кула је као оснивач обезбедила 
организационо-техничке, материјалне и друге 
услове да комуналну услугу, снабдевање водом за 
пиће насељеног места Липар, обавља Јавно 
комунално предузеће "Комуналац" Кула, о чему ће 
бити донета одлука на наредној седници Скупштине 
општине  Кула, уз претходно прибављено 
изјашњење Савета месне заједнице Липар. 

Савет месне заједнице Липар је дужан да 
достави изјашњење Скупштини општине Кула  у 
року од 15 дана од дана достављања овог закључка. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-352- 1/2014 
10. јануар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р. 

 
9.   

На основу члана 49 став 1 Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и члана 
40 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула" 
бр. 7/13 - пречишћен текст), Скупштина општине 
Кула, на седници одржаној 10. јануара 2014. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити ЈKП "Комуналац" Кула за 2012. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном 
предузећу "Комуналац" Кула на Одлуку о расподели 
добити за  2012. годину, коју је Надзорни одбор 
јавног комуналног предузећа донео на седници 
одржаној 27. 12. 2013. године као у предлогу. 

 
2. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-110-90/2013 
10.  јануар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р.  

 
10. 

На основу члана 18 и 50 Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр.  119/12 и 116/13) 
и члана 22 и 105 Статута општине Кула - пречишћен 
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној  10. јануара 
2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања 

ЈKП "Комуналац" Кула за 2014. годину 
 

1. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

ЈKП "Комуналац" Кула за 2014. годину, који је 
Надзорни одбор јавног комуналног предузећа 
усвојио на седници одржаној 27. децембра 2013. 
године као у предлогу.  
 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-110-2/2014  
10. јануар 2014. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р. 
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11. 
На основу члана 50 Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр.119/12 и 116/13 ) 
и члана 22 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13), Скупштина 
општине Кула, на седници одржаној 10. јануара 
2014. године, донела  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП "Завод за изградњу" Кула за 2014. годину 

 
1. 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм  пословања 
ЈП "Завод за изградњу " Кула за 2014. годину који је 
Надзорни одбор ЈП "Завод за изградњу" Кула усвојио 
на седници одржаној 23. децембра 2013. године. 
 

2. 
Ово решење објавити у "Службеном листу 

општине Кула".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-110-1/2014 
10 . јануар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  
Снежана Мркаић, с. р. 

12. 
На основу члана 65 Пословника Скупштине 

општине Кула  - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Кула", бр. 37/12), Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта Скупштине 
општине Кула, на седници одржаној 8. јануара 2014. 
године утврдила је ПРЕЧИШЋЕН текст Одлуке о 
накнадама за учешће у раду у органима општине 
Кула и њиховим радним телима. 
 

О Д Л У К А 
О НАКНАДАМА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ КУЛА И ЊИХОВИМ РАДНИМ ТЕЛИМА 

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право одборника 

Скупштине општине, изабраних, именованих и 
постављених лица на накнаду за учешће у раду 
Скупштине општине и Општинског већа (у даљем 
тексту: органи општине) и сталним радним телима 
органа општине.  
 

Члан 2. 
Право на накнаду за учешће у раду органа 

општине Кула и њихових радних тела имају: 
одборници Скупштине општине Кула, председник 
Скупштине, заменик председника Скупштине 
општине Кула, председник општине, заменик 
председника општине, чланови Општинског већа и 
чланови радних тела Скупштине општине Кула, 
председника општине и Општинског већа.  
 

Члан 3. 
Накнада за учешће у раду у органима 

општине и њиховим сталним радним телима 
обухвата: месечну накнаду за вршење дужности, 
накнаду за присуствовање седницама сталних 

радних тела, накнаду путних трошкова и дневнице 
за дане проведене на службеном путу.  
 

Члан 4. 
Учешћем у раду у смислу одредаба ове 

Одлуке сматра се присуство и рад на седницама 
општине Кула и њихових сталних радних тела.  
 

Члан 5. 
Председнику Скупштине општине, заменику 

председника Скупштине општине, одборницима 
Скупштине општине, за присуствовање седницама 
Скупштине општине, припада месечна накнада у 
износу од 10.000,00 динара у нето износу.  

Члановима Општинског већа општине Кула, 
који нису на сталном раду у том органу, за 
присуствовање седницама Општинског већа, 
припада месечна накнада у износу од 11.000,00 
динара у нето износу.  

Члановима сталних радних тела из члана 2 
ове одлуке, који нису на сталном раду у органима 
општине и у јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Скупштина општине Кула, за 
присуствовање седницама радних тела припада 
накнада у висини од 50% дневнице за службено 
путовање у месецу у ком се седница одржава.  

Право на накнаду за учешће у раду у 
повременим радним телима органа општине, која се 
образује по одредбама посебних закона, утврђује се 
одлуком о образовању, односно актом о именовању 
тих радних тела.  
  

Члан 6. 
Лицима из члана 2 ове одлуке, осим 

изабраних, именованих и постављених лица која су 
на сталном раду у органима општине, чије је 
пребивалиште ван места одржавања седница органа 
општине и њихових радних тела, припада накнада 
путних трошкова ради доласка и у повратку на 
седнице органа општине или њихових сталних 
радних тела, у износу цене коштања аутобуског 
превоза редовног међумесног саобраћаја.  
 

Члан 7. 
Лица из члана 2 ове одлуке имају право на 

дневнице за дане проведене на службеном путу, 
због вршења послова по одлуци органа општине, 
као и накнаду трошкова ноћења под условима и у 
висини како је то одређено за службено путовање 
радника Општинске управе.  
 

Члан 8. 
Одборничким групама образованим у 

Скупштини општине Кула (и одборницима који нису 
образовани у одборничку групу) припада накнада за 
материјалне трошкове рада, у складу са Одлуком о 
буџету општине и законом.  

Расподела средстава из става 1  вршиће се 
сразмерно броју одборника у Скупштини општине 
Кула. 

Одборничке групе Скупштине општине Кула 
могу одржавати састанке одборничких група у 
згради Општинске управе Кула, највише два пута 
месечно, на име чега остварују право на накнаду у 
износу од 20% од накнаде за одборнике из члана 5 
ове одлуке.  

Право на накнаду из става 1 овог члана, 
немају одборничке групе за одборнике који  не 
присуствују састанку одборничке групе. 
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Члан 9. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о накнадама одборника и 
чланова радних тела у Скупштини општине Кула 
("Сл. лист општине Кула", бр. 2/06).  
 

Члан 10. 
Пречишћен текст Одлуке о накнадама  за 

учешће у раду у органима општине Кула, обухвата: 
Одлуку о накнадама за учешће у раду у органима 
општине Кула и њиховим радним телима, која је 
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 3/09, 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама 
за учешће у раду у органима општине Кула и 
њиховим радним телима, која је објављена у "Сл. 
листу општине Кула" бр. 14/10 и Одлуку о изменама 
Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима 
општине Кула и њиховим радним телима, која је 
објављена у "Сл. листу општине Кула" бр. 28/13. 

 
Члан 11. 

Пречишћен текст  Одлуке о накнадама за 
учешће у раду у органима општине Кула и њиховим 
радним телима објавити у "Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Комисија за статутарна питања,  
организацију и нормативна акта 
Број: 01-012-1/2014 
8. јануар 2014. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Душко Кончар, с. р.  

 
13. 

На основу члана 11 став 3 Одлуке о 
оснивању Савета за међунционалне односе 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула, бр. 3/11), 
Савет за међунационалне односе општине Кула, на 
седници одржаној  30. децембра 2013. године, 
донео је  

 
П О С Л О В Н И К 

О РАДУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 
ОПШТИНЕ КУЛА 

 
Члан 1. 

Овим Пословником уређују се начин рада, 
одлучивања и друга питања везана за рад Савета за 
међунационалне односе општине Кула (у даљем 
тексту: Савет). 
 

Члан 2. 
Савет ради и одлучује на седницама. 

 
Члан 3. 

Седницу сазива председник Савета по 
сопственој иницијативи или на предлог 1/3 чланова 
Савета. 

У случају одсутности или спречености 
председника, седницу сазива заменик 
председника. 
 

Члан 4. 
Сазивање седнице Савета врши се писаним 

путем, најмање 3 дана пре дана одржавања, осим у 
случајевима који захтевају хитно заседање. 

Дневни ред седнице предлаже председник 
Савета, на основу приспелих материјала за 
разматрање и одлучивање из надлежности Савета, 
а у случају када седницу сазива 1/3 чланова 
Савета,  исти утврђују предлог дневног реда.  
 

Члан 5. 
За рад и одлучивање на седницама 

(кворум) потребно је да буду кумулативно 
испуњена два услова: да буде присутно више од 
половине чланова Савета и по један члан чланови - 
представници сваке националне мањине. 

Уколико не постоји кворум, седница се 
одлаже и у најкраћем року заказује се нова 
седница. 
 

Члан 6. 
Седнице Савета су отворене за јавност. 
Седницама Савета могу присуствовати 

представници националних мањина и етничких 
заједница које немају своје представнике у Савету, 
без права одлучивања као и остала позвана лица 
ради давања мишљења и образложења по 
појединим тачкама дневноиг реда. 
 

Члан 7. 
Савет одлучује јавним гласањем.  
Савет доноси одлуке консензусом чланова 

Савета. 
Уколико се око неког питања не може 

постићи консензус, Савет је у 
обавези да по овом питању консултује све 
релевантне организације и институције, док се не 
донесе одлука. 

 
Члан 8. 

Председник отвара седницу, руководи 
радом седнице и стара се о одржавању реда, и у ту 
сврху чини следеће: 
− утврђује и објављује да ли на седници има 

кворум рад и за пуноважно одлучивање, 
− стара се да рад тече према утврђеном дневном 

реду и сагласно  одредбама овог Пословника,  
− даје реч члановима Савета и осталим 

учесницима у дискусији, 
− одобрава, у оправданим случајевима, 

напуштање седнице Савета, 
− изриче мере због нарушавања реда на 

седници, 
− потписује акте које доноси Савет. 
 

Члан 9. 
На почетку сваке седнице усваја се 

записник са претходне седнице. 
У наставку рада председник чита предлог 

дневног реда и позива чланове да се о њему 
изјасне или ставе своје предлоге за измене и 
допуне. 

Након што је утврђен дневни ред, прелази 
се на рад према усвојеним тачкама дневног реда. 

По завршеној дискусији или прихваћеном 
предлогу без дискусије, Савет одлучује у складу са 
овим Пословником. 

Прво се гласа по редоследу предлога, ако 
их има, а затим у целини о питању које је на 
дневном реду седнице. 

Савет одлучује сагласно члану 7 овог 
Пословника. 
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Члан 10. 
Савет може да одлучи да се седница 

прекине ако се у току седнице не могу решити сва 
питања из дневног реда, уколико то захтева већина 
чланова Савета. 

Седница Савета ће се у том случају 
наставити, у термину који одговара већини чланова. 
 

Члан 11. 
За повреду реда на седници Савета 

присутнима се може изрећи опомена, одузимање 
речи и удаљење са седнице. 

Опомена ће се узрећи присутном лицу које 
својим понашањем или говором на седници 
нарушава прописани ред. 

Одузимање речи изрећи ће се присутном 
лицу на седници, које својим говором на седници 
нарушава прописани ред и већ је добило опомену. 

Удаљење са седнице изриче се присутном 
лицу које не поступи по налогу председника који му 
је изрекао одузимање речи или на други начин 
грубо омета и спречава рад на седници. 

Изречене мере на седници Савета уносе се у 
записник седнице. 
 

Члан 12. 
На седници Савета води се записник. 
У записник се уноси редни број седнице, 

време и место одржавања, име записничара и 
председавајућег Савета, имена присутних и 
одсутних чланова Савета, имена осталих присутних, 
утврђени дневни ред, имена учесника у дискусији и 
битну садржину њихове дискусије, подаци о 
резултатима гласања, формулација донетих аката, 
време завршетка седнице. 

Записник потписује председник Савета и 
записничар. 

Записник мора бити сачињен у року од три 
дана од дана одржавања седнице. 

О чувању записника стара се секретар 
Скупштине општине. 

 
Члан 13. 

Одлуке из делокруга Савета (ставови, 
мишљења, предлози и др.) потписује председник 
Савета. 

 
Члан 14. 

Стручне, административне и техничке 
послове за потребе Савета обавља Служба 
Скупштине општине и Општинског већа. 

 
Члан 15. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Општинске 
управе Кула, а објавиће се у "Сл. листу општине 
Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула  
Скупштина општине Кула 
Савет за међунационалне односе  
општине Кула 
Број: 01-110-92/2013 
30. децембар  2013. године 
К  у  л а 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
Радован Ковач, с. р.                                                     

 

14. 
На основу члана 39 став 2 и 3 Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12), 
члана 57 и 105 став 3 Статута општине Кула ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 13/08, 15/08, 6/10 и 40/12) 
и члана 2 Правилника о садржини аката којима се 
ближе уређује поступак јавне набавке унутар 
наручиоца, број 110-00-00014/2013-01 од 3. 
децембра 2012. године, Председник општине Кула 
доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

НАРУЏБЕНИЦОМ 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се спровођење 

поступка набавки добара, услуга и радова од стране 
општине Кула и Општинске управе Кула, чија 
укупна процењена вредност на годишњем нивоу не 
прелази износ од 400.000,00 динара без ПДВ-а, за 
које набавке у смислу члана 39 став 2 не постоји 
обавеза примене Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС" бр. 124/12).  
 

Члан 2. 
Поступак набавке из члана 1 овог 

правилника спроводи се наруџбеницом.  
Поступак набавке наруџбеницом покреће се 

налогом за покретање поступка издавања 
наруџбенице који доноси председник општине или 
начелник Општинске управе, одн. лица која по 
закону и другим прописима имају овлашћења 
заступања  (у даљем тексту: наручилац).  

Лица из става 2 овог члана могу писмено 
овластити друго лице из органа општине и 
Општинске управе за покретање поступка 
наруџбеницом.  
 

Члан 3. 
Налог за покретање поступка издавања 

наруџбенице садржи:  
 редни број набавке, 
 предмет набавке,  
 процењену вредност набавке без ПДВ-а,  
 податке о апропријацији у буџету за плаћање,  
 клаузулу (изјаву) руководиоца Одељења за 

финансије и привреду Општинске управе Кула 
да су средства предвиђена у буџету,  

 потпис и печат овлашћеног лица.  
 Уз налог из става 1 овог члана доставља се, 
уколико је то могуће, и техничка спецификација 
добара, услуга, одн. радова који су предмет 
набавке, са навођењем количина, врсте и других 
карактеристика неопходних за опис предметне 
набавке.  
 

Члан 4. 
Поступак набавке наруџбеницом спроводи 

службник за јавне набавке, одн. радник Одељења 
за јавне набавке и инвестиције Општинске управе 
Кула коме је тај део послова одређен у 
систематизацији радних места, одн. радник кога 
одреди руководилац Одељења или шеф Одсека за 
јавне набавке (у даљем тексту: Одељење за ЈН).  
 

Члан 5. 
У поступку набавке наруџбеницом позивају 

се најмање три потенцијална понуђача да поднесу 
понуде.  
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Позив за подношење понуде упућује се 
поштом, личном доставом, факсом или мејлом.  

У позиву се наводи предмет набавке, рок за 
подношење понуде, рок испоруке добара, одн. 
извршења услуге или радова, рок и начин плаћања 
и друге чињенице од значаја за набавку.  

Рок за подношење понуда не може бити 
краћи од два дана од дана доставе позива, без 
обзира на начин доставе.  

Уз позив за подношење понуда, 
потенцијалним понуђачима се доставља образац 
понуде у који понуђачи у предвиђеним рубрикама 
уписују своје основне податке, понуђену цену без и 
са ПДВ, рок важности понуде, као и остале тражене 
податке који су од значаја за предметну набавку.  

Потненцијалним понуђачима доставља се и 
техничка спецификација добара, услуга или радова 
предмета набавке, коју овлашћено лице понуђача 
потписује и оверава печатом у знак прихватања.  

Уз позив се доставља и образац изјаве о 
непостојању сукоба интереса између наручиоца и 
понуђача у смислу законских одредби, који 
овлашћено лице понуђача потписује и оверава 
печатом, уколико није у сазнању да постоји сукоб.  
 

Члан 6. 
Након протека рока за подношење понуда, 

надлежно лице из члана 4 Правилника сачињава 
службену забелешку о приспелим понудама, у којој 
се, обавезно, наводе следећи подаци: 
 основни подаци о наручиоцу,  
 редни број и предмет набавке,  
 процењену вредност набавке без ПДВ-а,  
 назив и седиште потенцијалних понуђача којима 

је упућен позив,  
 назив и седиште понуђача који су поднели 

исправне понуде (који су попунили обрасце са 
траженим подацима, потписане и оверене),  

 податке о неисправним понудама, уколико их 
има, са навођењем разлога који их чине 
неисправним (неблаговремене, неисправне или 
неприхватљиве понуде у смислу члана 3 став 1 
тачка 31, 32 и 33 Закона),  

 назнаку о непостојању или постојању сукоба 
интереса,  

 назнаку да најповољнија понуђена цена јесте 
или није већа од упоредиве тржишне цене,  

 друге податке од значаја за конкретну набавку,  
 предлог за издавање наруџбенице 

најповољнијем понуђачу по критеријуму 
најниже понуђене цене, уз испуњеност услова 
предвиђених позивом и техничком 
спецификацијом.  

 Непостојање сукоба интереса утврђује се 
на основу изјаве понуђача датом под пуној 
материјалној и кривичној одговорности и 
службеном провером, уколико је то потребно.  
 Обезбеђивање  конкуренције врши се 
упућивањем позива и достављањем понуда  на 
адресе најмање три потенцијална понуђача која су 
регистрована за делатност предмета набавке. 
 Претходним испитивањем тржишта  
телефонским путем, факсом или мејлом  о ценама 
врши се процена тржишне вредности набавке.  
 

Члан 7. 
На основу службене забелешке из члана 6 

Правилника и целокупне документације набавке, 
најповољнијем понуђачу издаје се наруџбеница у 

року од три дана од дана истека рока за подношење 
понуда, коју потписује и оверава наручилац.  
 Критеријум за оцену понуда је најнижа 
понуђена цена, уз испуњење тражених услова  из 
позива.  
 Наруџбеница садржи:  
 основне податке о наручиоцу,  
 редни број и предмет набавке наруџбеницом,  
 основне податке о изабраном понуђачу,  
 цену без и са ПДВ,  
 рок извршења набавке,  
 рок плаћања,  
 друге податке од значаја за набавку.  
 Уколико је предмет набавке сложен или то 
произилази из предмета набавке, уз наруџбеницу ће 
се закључити уговор којим ће се регулисати права и 
обавезе наручиоца и изабраног понуђача.  

 
Члан 8. 

Уколико у току трајања поступка набавке 
наруџбеницом престане потреба за набавком, не 
поднесе се ни једна понуда или све понуде буду 
неприхватљиве поступак набавке обуставиће се 
закључком надлежног лица из члана 4 овог 
правилника. Понуђачи чије понуде нису изабране, 
или у случају када се поступак обустави, 
обавештавају о издавању наруџбенице, одн. 
обустави само на њихов изричит захтев.  
 Одредбе Закона о јавним набавкама које се 
односе на заштиту права понуђача у поступцима 
јавних набавки не примењују се у поступку 
предвиђеном овим правилником.  
 

Члан 9. 
 Реализацију - испуњење обавеза по 
наруџбеници прати и контролише надлежно 
одељење Општинске управе Кула  које је задужено  
за одређену област и Одељење за финансије и 
привреду у делу који се односи на плаћање и 
књижење.  
 

Члан 10. 
 На сва процесна питања спровођења 
поступка набавке наруџбеницом која нису 
регулисана овим правилником  сходно ће се 
примењивати одредбе Закона о општем управном 
поступку, осим у делу који се односи на редовне и 
ванредне правне лекове.  
 

Члан 11. 
 О спроведеним набавкама наруџбеницом 
води се годишња евиденција која садржи податке о 
наручиоцу, изабраним понуђачима, предмету 
набавке, дану издавања наруџбенице, цени без и са 
ПДВ и апропријацији у буџету.  
 Евиденцију из става 1 овог члана води 
Одељење за јавне набавке.  
 Евиденцију о висини утрошених средстава 
по наруџбеницама за истоврсна добра, услуге или 
радове на годишњем нивоу води Одељење за 
финансије и привреду.  
 На крају буџетске године или по захтеву 
надлежног органа у току године, Одељење за ЈН 
доставиће извештај о спроведеним поступцима 
набавки наруџбеницом за тражени период који 
садржи податке из става 1 овог члана. 
 Податке из става 3 овог члана доставља 
Одељење за привреду и финансије.  
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Члан 12. 
 У поступку  набавке наруџбеницом, образац 
налога за покретање поступка издавања 
наруџбенице, понуде и изјаве о непостојању сукоба 
интереса  који су наведени у прилогу овог 
правилника представљају саставни део овог 
правилника.  
 Остала акта која се доносе формулисаће 
надлежно лице Одељења за ЈН у складу са 
околностима конкретног предмета набавке и 
одредбама овог Правилника и других прописа.   
 

Члан 13. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Сл. листу општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-404-91/2013 
26. децембар 2013. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Драган Трифуновић, с. р.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прилог 1. 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
____________________________ 
Број: _______________________ 
Датум: _____________________ 
К у л а  
 
 

На основу члана 39 став 2 и 3 ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) и члана 2 Правилника о спровођењу 
поступака набавки наруџбеницом ("Сл. лист општине Кула" бр. 1/2014), наручилац ______________ и з д а ј е  
 

Н А Л О Г 
за покретање поступка издавања наруџбенице 

 
НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за јавне набавке и инвестиције Општинске управе Кула да спроведе поступак 

набавке наруџбеницом чији је предмет набавка  (добра /услуге / радови): ___________________________ * ) . 
Средства за ову набавку предвиђена су ___________________________________________________ **) . 

 
 П р и л о г: Техничка спецификација предмета набавке.  
 
 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
 

_____________________________ 
(Назив надлежног органа) 

 
_____________________________ 

(Име овлашћеног лица) 
 

_____________________________ 
(Потпис овлашћеног лица) 

(М.П.) 
 
       Да су средства обезбеђена потврђује 
Руководилац Одељења за финансије и привреду 
         ________________________________ 
 
 
____________________________________ 
*) опис предмета набавке 
**) навести акт по коме су обезбеђена средства и апропријације из акта 
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Прилог 2. 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ  
Број: __________________ 
Датум: _________________ 
К  у  л  а  
 
 

На основу члана 39 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2013), члана 4 и 5 
Правилника о спровођењу поступка наруџбеницом ("Сл. лист општине Кула" бр. 1/2014) и Налога за 
покретање поступка издавања наруџбеницом, број __________ од ______________ године, Одељење за јавне 
набавке и инвестиције Општинске управе Кула  у п у ћ у ј е  
 

П О З И В 
за достављање понуда за набавку  наруџбеницом број ____________ 

 
 

Позивамо вас да до __________________ године доставите понуду за набавку  наруџбеницом (добра, 
услуге, радови): ________________________________________________________________________________**) 

Рок за извршење набавке износи _____ дана од издавања наруџбенице.  
Плаћање ће се извршити у року од _____ дана од дана доставе фактуре и извршења набавке.  
Уколико сте заинтересовани за подношење понуде, можете је доставити путем факса, мејла, 

поштом или лично на писарницу наручиоца у року од _____ дана од дана доставе позива, с тим што ће се 
благовременом понудом сматрати понуда која у наведеном року буде запримљена код наручиоца, без обзира 
на начин доставе.  

Адреса за достављање понуда је: Општинска управа Кула, Лењинова 11; факс број ________, мејл 
наручиоца: _______________________.   

У обрасцу понуде (који се доставља уз овај позив) у утврђеним колонама потребно је унети понуђену 
цену (без и са ПДВ) и друге тражене податке.  

Уз позив се доставља:  
− техничка спецификација (предмер и предрачун) предмета набавке коју понуђач треба да попуни, 

потпише овлашћено лице и овери печатом понуђача  
− образац изјаве о непостојању сукоба интереса који треба п опунити, потписати и оверити.  
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

_____________________________ 
(Потпис овлашћеног лица) 

(М.П.) 
Доставити:  
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. А р х и в и  
 

Прилог 3. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ  
Број: __________________ 
Датум: _________________ 
К  у  л  а  
 
 

У вези примене одредбе члана 39 став 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2013), 
члана 5 и 6 Правилника о спровођењу поступка наруџбеницом ("Сл. лист општине Кула" бр. 1/2014), као 
понуђач који подноси понуду у поступку набавке наруџбеницом - предмет набавке: _______________ 
______________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу д а ј е м  
 

И З Ј А В У 
 

Ја ________________, власник, одн. овлашћено лице понуђача __________________________, у 
поступку набавке наруџбеницом, са предметом набавке наведеним у преамбули ове изјаве, по мом сазнању, 
нисам у сукобу интереса у односу на наручиоца, у смислу одредби закона и других норми које дефинишу 
постојање сукоба интереса.  
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У __________________, дана ________________ године 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
(Потпис овлашћеног лица) 

(М.П.) 
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