
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  

 
188. 

На основу члана 7 Закона о финансирању 
локалне самоуправе ( „Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – ускл.дин. изн. и 125/14 – 
ускл. дин. изн.), члана 60 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула бр. 
7/13) и члана 70  Пословника Општинског већа 
општине Кула ( „Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и 
11/14), Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 4. децембра  2015. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ  Нацрт Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о локалним административним 
таксама, у тексту који је саставни део овог 
закључка. 

2. 
Нацрт Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о локалним административним таксама  
упућује се на јавну расправу. 

 

3. 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама 

и допунама Одлуке о локалним административним 
таксама, у трајању од 10 (десет) дана, спровешће 
се  почев од 4. децембра 2015. године и трајаће 
закључно са 14. децембром 2015. године.  
 

4. 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке из тачке 1. 

овог закључка ће се спровести објављивањем 
текста Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
локалним административним таксама на сајту 
Општине Кула www.kula.rs. 

Примедбе, мишљења  и предлози  на Нацрт 
Одлуке,  могу се  у писаном облику, доставити: 
Служба Скупштине општине и Општинског већа,  
Кула,  Лењинова бр. 11.  
  

5. 
Овај закључак са текстом Нацрта Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о локалним 
административним таксама објавити у "Сл. листу 
општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-06-95/2015 
4. децембар  2015. године  
К У Л А 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
189. 

На основу члана 6, 9 и 10 Закона о 
финансирању локалне самоуправе (Сл. Гласник РС 
бр. 62/06,47/2011,93/2012  99/2013 - усклађени 
дин. износи и и 125/14 – ускл. дин. изн.) и члана 
40 став 1 тачка 3 Статута општине Кула (Сл. лист 
општине Кула“, бр. 7/13 - пречишћен текст), 
Општинско Веће  општине Кула, на седници 
одржаној дана 4. децембра 2015. године, утврдило 
је 

 
НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

           У Одлуци о локалним административним 
таксама  (Сл. лист општине Кула“ број  10/15), у  
делу: Тарифа  локалних административних такси, 
у Тарифном броју 1., после првог става додају  се 
нови ставови  2. и 3.  који гласе: 
 
„За опомену  којом се обвезник позива да плати 
таксу ................................... 200,00 динара 
  За  жалбу Општинском већу  ..... 400,00 динара“ 
 

Члан 2. 
Иза Тарифног броја 5,  додаје се нови 

Тарифни број  5а,  који гласи: 
 
 „Тарифни број  5а. 
За приговор против Закључка  о одбацивању 
захтева за  издавање локацијских услова 
............................................. 440,00 динара 
За приговор против Закључка  о одбацивању  
захтева за издавање грађевинске дозволе 
............................................ 440,00 динара 
За приговор на обавештење у поступку  
парцелације  односно препарцелације ............. 
............................................. 440,00 динара 
За издавање решења  за постављање киоска, 
летње баште и билборда.............1070,00 динара  
За издавање решења  за постављање  сплава ... 
...........................................1070,00 динара“ 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу 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 
 

4. децембар  2015. године 
 

Број  27                     Година 50 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 
722-333.  Годишња претплата  2.500,00 
дин.  
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:  013-06-95/2015  
4. децембар  2015. године  
К у л а  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић  

 
190. 

На основу члана 7 Закона о финансирању 
локалне самоуправе ( „Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – ускл. дин. изн. и 125/14 – 
ускл. дин. изн.), члана 60 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула бр. 
7/13) и члана 70  Пословника Општинског већа 
општине Кула ( „Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и 
11/14), Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 4. децембра 2015. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ   Нацрт Одлуке о накнади 

за заштиту и унапређење животне средине  на 
територији општине Кула, у тексту који је 
саставни део овог закључка. 
 

2. 
Нацрт Одлуке о накнади за заштиту и 

унапређење животне средине  на територији 
општине Кула упућује се на јавну расправу. 
 

3. 
Јавна расправа Нацрту Одлуке о накнади 

за заштиту и унапређење животне средине  на 
територији општине Кула, у трајању од 10 (десет) 
дана,  спровешће се  почев од  4. децембра 
2015. године и трајаће закључно са  14. 
децембром 2015. године.  
 

4. 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке из тачке 

1. овог закључка ће се спровести објављивањем 
текста Одлуке о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине  на територији општине Кула на 
сајту Општине Кула www.kula.rs. 

Примедбе, мишљења  и предлози  на 
Нацрт Одлуке,  могу се  у писаном облику, 
доставити: Служба Скупштине општине и 
Општинског већа,  Кула,  Лењинова бр. 11.  

 
5. 

Овај закључак са текстом Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређење животне 
средине  на територији општине Кула објавити у 
"Сл. листу општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-06-95/2015 
4. децембар  2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
 

191. 
 Н А Ц Р Т 

На основу члана 87 и члана 100 став 5 
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС" бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 20 
став 1 тачка 11 и члана 32 став 1 тачка 13 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07), члана 7 став 1 и члана 60 Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 
РС" бр. 62/06, 47/11 и 93/12), Уредбе о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 109/09 и 
8/2010), Уредбе о критеријумима за утврђивање 
накнаде за заштити и унапређивање животне 
средине и највишег износа накнаде ("Сл. гласник 
РС" бр. 111/09) и члана 20 став 1 тачка 4 и 11 
Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. 
лист општине Кула" бр. 7/2013), уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, број ______ од ___ 2015. године, 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 
____________ 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
КУЛА  

 
1. 

Овом одлуком прописује се накнада за 
заштиту и унапређење животне средине (у даљем 
тексту: накнада) на територији општине Кула и 
утврђују обвезници, висина, начин плаћања 
накнаде и коришћење средстава од накнаде, а 
ради стварања материјалних предуслова за 
остваривање права и обавеза општине у области 
заштите и унапређења животне средине.  
 

2. 
Накнадом у смислу одредаба ове одлуке 

подразумева се новчани износ који обвезници 
плаћају на име унапређења и заштите животне 
средине.  

Средства обезбеђена од накнаде у складу 
са овом одлуком приход су буџета општине Кула и 
уплаћују се на рачун прописан за уплату накнаде 
за заштиту и унапређење животне средине и 
користиће се за финансирање програма и 
пројеката у области заштите и унапређења 
животне средине.  
 

3. 
Накнада се прописује по основу:  

1. Коришћења пословних зграда и пословних 
просторија за обављање пословне делатности, као 
и за коришћење земљишта за обављање редовне 
делатности (непокретности).  
Земљиште за обављање редовне делатности је 
земљиште на којем није изграђен објекат или на 
којем постоји привремена грађевина, као и 
земљиште на којем се налазе непокретности из 
става 1 тачка 1 овог члана. Земљиште не обухвата 
пољопривредно земљиште, шуме и шумско 
земљиште.  
2. Обављања активности које утичу на животну 
средину (у даљем тексту: активности).  

Активности обухватају све захвате (сталне 
и привремене) којима се мењају или могу 
променити стања и услови у животној средини.  

http://www.kula.rs/


4. децембар 2015.                            Службени лист општине Кула                       Број 27 - страна 425 

 
 Активности из става 2 овог члана јесу 
пројекти за које је обавезна процена утицаја на 
животну средину и пројекти за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину.  

4. 
Обвезници плаћања накнаде по основу 

коришћења пословних зграда и пословних 
просторија за обављање пословне делатности су 
имаоци права својине на непокретности, односно 
закупци  ако се непокретност користи по основу 
права закупа.  

Обвезници плаћања накнаде по основу 
обављања активности које утичу на животну 
средину су правна лица и предузетници који 
обављају одређене активности.  
 

5. 
Активности, односно пројекти из става 2 и 

3 ове одлуке утврђују се у складу са Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину (''Сл.гласник РС'' бр.109/09 и 
8/2010). 

6. 
Висина накнаде по основу коришћења 

непокретности износи:  
- 3,00 дин/м2 за коришћење пословних зграда и 

пословних просторија за обављање пословне 
делатности привредних субјеката, на месечном 
нивоу; 

- 0,50 дин/м2 за коришћење земљишта (осим 
пољопривредног земљишта, шума и шумског 
земљишта) за обављање редовне делатности 
привредних субјеката, на месечном нивоу; 

Висина накнаде по основу обављања 
активности које утичу на животну средину из 
члана 5 ове одлуке износи 0,2% од оствареног 
прихода на годишњем нивоу.  

Остварени приход у смислу ове одлуке је 
износ који правно лице одн. предузетник оствари 
од продаје сировина, полупроизвода и производа у 
земљи и изностранству. 

Уколико правно лице, одн. предузетник 
обавља активности осим на територији општине 
Кула и на територији других јединица локалне 
самоуправе, накнада се утврђује сразмерно 
оствареном приходу на територији општине Кула.  

Ако је једно лице обвезник плаћања 
накнаде по више основа највиши износ накнаде 
коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,2% 
оствареног прихода на годишњем нивоу.  

Привредна друштва и предузетници који 
нису обвезници плаћања накнаде по основу 
обављања активности које утичу на животну 
средину плаћају накнаду по основу коришћења 
пословних зграда и пословних просторија за 
обављање пословне делатности као и за 
коришћење земљишта за обављање редовне 
делатности.  
 

7. 
  Привредна друштва и предузетници који 
изврше регистрацију у Агенцији за привредне 
регистре биће ослобођени плаћања накнаде прве 
две године пословања, рачунајући од дана 
регистрације привредног друштва, одн. 
предузетника. 
 

8. 
Обрачун накнаде се врши на годишњем 

нивоу.  

Накнада из члана 6 ове Одлуке плаћа се 
месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, 
доспеле рате одједном у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању обавеза за 
текућу годину. До доношења решења о 
утврђивању накнаде обвезник накнаде плаћа 
месечно аконтацију у висини утврђене месечне 
обавезе у години која претходи години за коју се 
утврђује и плаћа накнада.  

Обвезник накнаде је дужан да поднесе 
пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде 
Општинској управи - Одељењу за финансије и 
привреду најкасније до 15. марта у години за коју 
се врши утврђивње накнаде, одн. у року од 15 
дана од дана почетка обављања активности чије 
обављање утиче на животну средину.  
 

9. 
Обвезник накнаде дужан је да сваку 

насталу промену пријави надлежном органу 
најкасније у року од 15 дана од дана настанка 
промене.  

Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, 
накнада ће се утврдити на основу података којима 
располаже надлежни орган или путем 
инспекцијске контроле у складу са законом и 
прописима донетим на основу закона.  
 

10. 
Средства остварена од накнаде користе се 

преко буџетског фонда, наменски за заштиту и 
унапређење животне средине, према усвојеном 
Програму коришћења средстава буџетског фонда, 
одн. локалним акционим и санационим плановима 
у складу са стратешким документима на основу 
закона.  

11. 
Програм из члана 10 ове одлуке, на 

основу кога ће се вршити расподела накнаде, 
доноси Општинско веће општине Кула на предлог 
Одељења за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине, а уз сагласност министарства 
надлежног за послове животне средине. 

Програм обухвата подстицајне, 
превентивне и санационе програме и пројекте, 
програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг), образовне активности, 
информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине и трошкове 
реализације Програма.  

У складу са Програмом врши се и 
расподела средстава од накнаде за загађивање 
животне средине која се остварује у складу са 
одредбом члана 85 Закона о заштити животне 
средине.  

Средства прикупљена од накнаде 
користиће се за финансирање или суфинансирање 
Програма из става 2 овог члана.  

 
12. 

За реализацију Програма за заштиту и 
унапређење животне средине, председник 
општине или лице које он овласти закључује 
уговор са корисником средстава који садржи: 
садржај пројекта, одн. Програма, међусобна права 
и обавезе уговорних страна, извор средстава и 
начин плаћања, рокове за извршење уговорених 
обавеза и надзор над извршењем уговорених 
обавеза.  
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13. 

Средства за реализацију пројеката 
обухваћених Програмом додељују се на основу 
критеријума утврђених конкурсом који расписује 
комисија коју образује Председник општине.  

Конкурс се не расписује када се 
суфинансира или учествује у реализацији 
програма, пројеката и других активности у складу 
са стратешким документима, акционим и 
санационим плановима донетим на основу Закона, 
као и за суфинансирање пројеката који буду 
одобрени општини на основу конкурса 
покрајинских и републичких органа.  
 

14. 
Реализацију Програма и надзор над 

извршењем уговорених обавеза и реализацијом 
појединачних програма и пројеката спроводи 
Одељење за инспекцијске послове и заштиту 
животне средине.  

15. 
У погледу начина утврђивања накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате, сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак 
и пореска администрација.  
 

16. 
Општински инспектор за заштиту животне 

средине је дужан да редовно доставља Одељењу 
за финансије и привреду податке од значаја за 
утврђивање накнаде по овој одлуци.  

 
Прелазне и завршне одредбе 

 
17. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Кула – 
пречишћен текст  ("Сл. лист општине Кула" бр. 
5/14)  и Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
накнади за  заштиту и унапређење животне 
средине на територији општине Кула ( „Сл. лист 
општине Кула“ бр. 19/14).  
 

18. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Сл. листу општине Кула“, 
а примењиваће се од 01. јануара 2016. године. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-501-___/2015 
___. ___________ 2015. године  
К  у  л  а  

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Снежана Мркаић 

 
 
192. 

  На основу члана 7 Закона о финансирању 
локалне самоуправе ( „Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – ускл. дин. изн. и 125/14 – 
ускл. дин. изн.), члана 60 Статута општине Кула - 
пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула бр. 
7/13) и члана 70  Пословника Општинског већа 
општине Кула ( „Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и 

11/14), Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној дана 4. децембра 2015. године, донело 
је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
УТВРЂУЈЕ СЕ  Нацрт Одлуке о условима и 

висини накнаде за успостављање права 
службености пролаза и постављања објеката на 
површинама јавне намене и непокретностима у 
јавној својини општине Кула, у тексту који је 
саставни део овог закључка. 
 

2. 
Нацрт Одлуке о условима и висини 

накнаде за успостављање права службености 
пролаза и постављања објеката на површинама 
јавне намене и непокретностима у јавној својини  
општине Кула, упућује се на јавну расправу. 
 

3. 
Јавна расправа Нацрту Одлуке о условима 

и висини накнаде за успостављање права 
службености пролаза и постављања објеката на 
површинама јавне намене и непокретностима у 
јавној својини општине Кула, у трајању од 10 
(десет) дана,  спровешће се  почев од  4. 
децембра 2015. године и трајаће закључно са  14. 
децембром 2015. године.  
 

4. 
Јавна расправа о Нацрту Одлуке из тачке 

1. овог закључка ће се спровести објављивањем 
текста Одлуке о о условима и висини накнаде за 
успостављање права службености пролаза и 
постављања објеката на површинама јавне намене 
и непокретностима у јавној својини општине Кула 
на сајту Општине Кула www.kula.rs. 

Примедбе, мишљења  и предлози  на 
Нацрт Одлуке,  могу се  у писаном облику, 
доставити:  

 - Служба Скупштине општине и 
Општинског већа,  Кула,  Лењинова бр. 11.  
  

5. 
Овај закључак са текстом Одлуке о 

условима и висини накнаде за успостављање 
права службености пролаза и постављања објеката 
на површинама јавне намене и непокретностима у 
јавној својини општине Кула објавити у "Сл. листу 
општине Кула". 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-06-95/2015 
4. децембар  2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с.р .  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kula.rs/


4. децембар 2015.                            Службени лист општине Кула                       Број 27 - страна 427 

 
193. 

На основу члана 69 Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 67 
Закона о екпропријацији (Сл. гласник РС бр.53/95, 
„Сл. Лист СРЈ“  бр. 16/2001- Одлука СУС и „Сл. 
гласник РС“ бр. 20/2009 и 55/2013 - одлука УС),  
члана 17 и 60 Статута општине Кула – пречишћен 
текст  („Сл. лист општине Кула“ број 7/13) и и 
члана 70  Пословника Општинског већа општине 
Кула („Сл. лист општине Кула" бр. 7/14 и 11/14), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној  4.  децембра  2015. године утврдило је 
 

Н А Ц Р Т  О Д Л У К Е 
о условима и висини накнаде за успостављање 

права службености пролаза и постављања 
објеката на површинама јавне намене и 

непокретностима у јавној својини општине Кула 
 

Члан 1. 
          Овом Oдлуком утврђују се услови и начин 
конституисања службености пролаза и 
постављања објеката, висина накнаде за 
успостављање права службености на површинама 
јавне намене и непокретностима у јавној својини 
општине Кула (у даљем тексту: послужно добро), 
случајеви када се накнада не плаћа и друга 
питања везана за конституисање службености. 
 

Члан 2. 
         Под површинама јавне намене подразумевају 
се: паркови, тргови, зелене површине, паркинг 
простори и сво остало грађевинско и друго 
земљиште којим општина Кула располаже, 
управља, или има право својине. 
 

Члан 3. 
         По захтевима  за успостављање права 
службености на површинама и непокретностима из 
члана 1. ове одлуке у име општине Кула, као 
власника послужног добра, решење доноси 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове Општинске управе 
Кула, у складу са овом Одлуком. 
         На основу Решења за успостављање права 
службености из става 1. овог члана, обрачунава се 
накнада и закључује се уговор о успостављању 
права службености, који у име општине Кула 
закључује ЈП „Завод за изградњу“ Кула, као 
управљач, којим се ближе уређују међусобни 
односи поводом конституисања права 
службености. 
 

Члан 4. 
          Уговор о успостављању права службености 
закључује се на одређено време, док трају 
инсталације или ствари које су постављене на 
површинама јавне намене или на земљишту у 
јавној својини општине Кула. 
 

Члан 5. 
          За успостављање права службености, 
власник повласног добра плаћа накнаду, чија 
висина зависи од врсте, дужине или површине 
оптерећења послужног добра. 
 

 

Члан 6. 
          За постављање инфраструктурних 
инсталација (водовод, канализација, електричне 
инсталације, птт инсталација, кабловске, 
топлификације, гасовода и слично) накнада се 
одређује по метру дужном постављених 
инсталација. 
           За постављање стубова, бандера, шахтова и 
сличног накнада се одређује по површини заузећа, 
а минимално по метру квадратном. 
 

Члан 7. 
           У случајевима када инфраструктурне 
инсталације или на други начин оптерећење 
послужног добра врши јавно предузеће, установа 
или друго правно лице, основано од стране 
општине Кула, накнада за успостављање права 
службености се не  плаћа. 
 

Члан 8. 
За постављање инфраструктурних 

инсталација накнада се плаћа по метру дужном 
утврђеног заузећа које се израчунава увидом у 
пројектну документацију и то: 
 
1. у грађевинском рејону: 

 100,00 динара по метру дужном. 
 

2. у ванграђевинском рејону: 

 50,00 динара по метру дужном. 
            Накнада из овог члана плаћа се 
једнократно приликом закључења уговора. 
 

Члан 9. 
           За постављање стубова, бандера, шахтова и 
сличног накнада се одређује по површини заузећа 
а минимално по метру квадратном у висини од 
2.000,00 динара. 
            Накнада из овог члана плаћа се 
једнократно приликом закључења уговора. 
 

Члан 10. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Кула“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-06-95/2015 
4. децембар  2015. године  
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р. 

 
194. 

Општинско веће општине Кула, на 
седници одржаној 4. децембра 2015. године, 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 и 41/09), донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2016. ГОДИНУ 
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1. 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Кула (у даљем тексту: 
Комисија), за 2016. годину. 

 
2. 

У Комисију се именују: 
1. Горан Крупљанин, дипл. економиста, за 

председника, 
2. Милорад Вуксан, дипл. правник, за члана, 
3. Момчило Булатовић, инж. геодезије, за 

члана, 
4. Драгана Ласица, дипл. инж. пољопривреде, 

за члана, 
5. Блажо Костић, дипл. инж. инж. 

инжењерства, за члана, 
6. Огњен Ковачевић, пом. председника 

општине за месне заједнице,  
комун. делат., зашт. жив. средине, 
омладину и спорт, за члана, 

7. Косовић Жељко, пољ. произвођач, за члана, 
8. Александар Перовић, за члана, 
9. Бранко Драгићевић, пољ. произвођач, за 

члана. 
 

3. 
Задатак  Комисије је: 
а) да пре израде Предлога годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Кула за 2016. годину (у даљем тексту: предлог 
годишњег програма) обавести јавним позивом 
образовне установе - школе, стручне 
пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе - факултете и научне 
институције чији је оснивач држава, установе за 
извршење кривичних санкција и правна лица у 
државној својини регистрована за послове у 
области шумарства, да Комисији доставе захтеве 
за признавање права на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде у површини која је примерена 
делатности којом се баве, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим 
(члан 61 Закона о пољопривредном земљишту);  

б) да пре израде предлога годишњег 
програма обавести јавним позивом правна и 
физичка лица која су власници функционалног 
система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три 
године а млађих од 30 година у роду, 
функционалних пољопривредних објеката, а који 
се налазе на земљишту у државној својини и 
правна и физичка лица која су власници објеката 
за узгој и држање животиња и која се баве узгојем 
и држањем животиња, а у циљу производње хране 
за животиње, да Комисији доставе захтеве за 
признавање права пречег закупа са потребном 
документацијом најкасније до 30. октобра текуће 
године за наредну годину, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим 
(члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);  

в) да изради предлог годишњег програма 
у складу са одредбама члана 60, 61, 61а и 64а 
Закона о пољопривредном земљишту, упутствима; 

г) да прибави мишљење Комисије за 
давање мишљења, коју образује председник 
општине, а која у свом саставу има најмање 

половину чланова физичких лица  - 
пољопривреднике који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у складу са 
прописом којим се уређује упис у Регистар 
пољопривредних газдинстава на предлог 
годишњег програма (члан 60 став 3 Закона о 
пољопривредном земљишту);  

д) да прибави писану сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине на предлог годишњег програма (члан 60 
став 4 Закона о пољопривредном земљишту);  

ђ) да достави предлог годишњег програма 
Општинском већу на разматрање и утврђивање;  

е) да достави предлог годишњег програма 
Скупштини општине на разматрање и доношење;  

ж) да по истом поступку, уколико буде 
потребно, изради предлог измена и допуна 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Кула за 2016. годину, 

з) да донесе Пословник о раду Комисије.  
 

4. 
Комисија ће обавити свој задатак у складу 

са следећом динамиком:  
а) објављивање јавног позива за 

достављање захтева за коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде са потребном документацијом за 
наредну годину - најкасније до 1. јуна 2016. 
године;  

б) објављивање јавног позива за 
достављање захтева за право пречег закупа са 
потребном документацијом за наредну годину - 
најкасније до 1. јуна 2016. године; 

в) израда предлога годишњег програма - 
најкасније до 15. марта 2016. године;  

г) прибављање мишљења Комисије из 
члана 60 став 3 Закона о пољопривредном 
земљишту - најкасније до  17. марта 2016. године;  

д) достављање предлога годишњег 
програма са потребном документацијом 
Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине  ради прибављања сагласности, 
најкасније у року од 3 дана од дана добијања 
мишљења;  

ђ) достављање предлога годишњег 
програма на разматрање и утврђивање 
Општинском већу - најкасније до 25. марта 2016. 
године;   

е) достављање предлога годишњег 
програма на разматрање и доношење  Скупштини 
општине  до 30. марта 2016. године.  
 

5. 
За обављање задатака из става 3 овог 

решења, Комисија има право на накнаду у складу 
са Одлуком о буџету општине Кула,  у бруто 
износу  од 600.000,00 динара. 

Посебним актом Председника општине 
утврдиће се  појединачни износ накнаде за сваког 
члана Комисије, на основу извештаја о обављеним 
задацима. 

Чланови Комисије који су у сталном 
радном односу у Општинској управи Кула и јавним 
предузећима и јавним установама чији је оснивач 
општина Кула, немају право на накнаду у складу 
са Одлуком о накнадама за учешће у раду у 
органима општине Кула и њиховим радним телима 
(„Сл. лист општине Кула“ бр. 19/14 и 23/15).  
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6. 

Организационо - техничке и администра-
тивне послове за потребе Комисије врши 
Општинска управа Кула. 

 
7. 

Овим решењем ставља се ван снаге 
Решење о образовању Комисије за израду 
предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине кула за 2015. годину, број 
013-320-232/2015 од 13.02.2015. године  и Решење 
о измени  Решења о образовању комисије за 
израду предлога Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине кула за 2015. годину, број 
013-320-232/2015-2 од 30.06.2015. године.  

 
8. 

Ово решење објавити у "Службеном листу 
општине Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина  Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 013-320 -564/2015 
4. децембар 2015. године 
К у л а   

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р. 
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