
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 
 

9. јун  2017. године 
 

  Број  13                             Година  52 

Издаје Служба Скупштине општине и 

Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  
Тел. 722-333.  Годишња  претплата  

2.500,00 динара.  

 
72. 

На основу члана 99  став 1, 2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 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 44 Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016), 
члана 40 став 1 тачка 22 и члана 105 став 2 Статута oпштине Кула - пречишћен текст ("Службени 
лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. јуна  2017. 
године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

"ФИОРАНО" ДОО СОМБОР 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште  у Кули, катастарска 

парцела број 9107/16 к.о. Кула, потес индустријска зона, њива 1 класе  површине 2 ха 00 а 00 
м2,  лист непокретности број 852 к.о. Кула, у својину Друштву за производњу, услуге и 
продају на велико  текстилног материјала и производа "ФИОРАНО" ДОО СОМБОР, матични 
број 20289406, ПИБ 104998845, Стапарски пут бб,  као најповољнијем учеснику јавног 
надметања. 

Грађевинско земљиште се отуђује ради изградње објекта, а "ФИОРАНО" ДОО СОМБОР  је 
обавезно да предметно грађевинско земљиште, парцелу број 9107/16 к.о. Кула  приведе 
намени у року од 3 године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.  
 

2. 
Непокретност из тачке 1 ове oдлуке отуђује се "ФИОРАНО" ДОО СОМБОР за износ од 

102.101,34  евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши  у динарској противвредности 
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

3. 
             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и 
обавезе купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, 
који у име општине Кула, закључује председник општине у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.  
 

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-463-48/2017      Велибор Милојичић, с. р.  
09. јун 2017. године 
К у л a 
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73. 

На основу члана 99 став 1, 2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 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 44 Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016),  
члана  40 став 1 тачка 22 и члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Службени лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. 
јуна 2017. године,  донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

КОМНЕНИЋ ЈАСМИНИ, Кула, Братства јединства 53 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште  у Кули, катастарска 

парцела бр. 1148/12,  неизграђено грађевинско земљиште, њива 1 класе површине 4 ара 36 м2,  
лист непокретности број  860 к.о. Кула, у својину КОМНЕНИЋ  ЈАСМИНИ, ЈМБГ 2003977815041, 
из Куле, ул. Братства јединства бр. 53, ради стамбене изградње,  као најповољнијем учеснику 
јавног надметања. 

Комненић Јасмина  се  обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени 
у року од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1 ове одлуке отуђује се Комненић Јасмини за износ од 2.116,62 

евра, с тим да се исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и 
обавезе купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, 
који у име општине Кула, закључује председник општине у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.  

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-49/2017      Велибор Милојичић, с. р.  
09. јун 2017. године 
К у л a 
 
 
74. 

На основу члана 99 став 1,  2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 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 44 Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016),  
члана  40 став 1 тачка 22 и члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Службени лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. 
јуна 2017. године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

ДЕСНИЦА МИЛАНУ, Кула, Виноградска бр.37 
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1.  

Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште у Кули, катастарска 
парцела бр. 3445/11, неизграђено грађевинско земљиште, њива 2 класе, површине 26 ари 66 
м2, лист непокретности број  860 к.о. Кула, у својину ДЕСНИЦА МИЛАНУ, ЈМБГ 2609951810020, 
из Куле, Виноградска бр. 37, ради стамбене изградње, као најповољнијем учеснику јавног 
надметања. 

Десница Милан се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у 
року од 3 године од дана закључења уговора о куповини  грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1 ове одлуке отуђује се Десница Милану за износ од  7.745,40 

евра,  с тим да се исплата купопродајне цене врши  у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и 
обавезе купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, 
који у име општине Кула, закључује председник општине у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.  

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-50/2017      Велибор Милојичић, с. р.  
9. јун 2017. године 
К у л a 
 
 
75. 

На основу члана 99 став 1,  2 и 13 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 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 44 Одлуке о отуђењу 
и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта ("Сл. лист општине Кула" бр. 36/2016), 
члана  40 став 1 тачка 22 и члана 105 став 2 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Службени  лист општине Кула" бр. 7/2013), Скупштина општине Кула на седници одржаној 9. 
јуна  2017. године,  донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула  

СИМУНОВИЋ НЕНАДУ из Куле, Ђуре Стругара 66 
 

1.  
Отуђује се из јавне својине општине Кула грађевинско земљиште у Кули, катастарска 

парцела бр.3437/5,  к.о. Кула, њива 2 класе, површине 2 ара 94 м2  и парцела бр. 3437/6  к.о. 
Кула, њива 2 класе, површине 2 ара 93 м2, лист непокретности број  860 к.о. Кула, које заједно 
чине једну грађевинску парцелу укупне површине 5 ари 87 м2,  у својину СИМУНОВИЋ 
НЕНАДУ, ЈМБГ 0310986830005, из Куле, Ђуре Стругара 66, ради стамбене изградње,  као 
најповољнијем учеснику јавног надметања. 

Симуновић Ненад се обавезује да предметно грађевинско земљиште приведе намени у 
року од 3 године од дана закључења уговора о куповини грађевинског земљишта. 
 

2. 
Непокретност из тачке 1 ове одлуке отуђује се Симуновић Ненаду за износ од  2.849,66 

евра,  с тим да се исплата купопродајне цене врши  у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 



Број  13 - страна 183                            Службени лист општине Кула                                      9. јун  2017. 

 
3. 

             Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке 2 ове одлуке, као и права и 
обавезе купца,  уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула, 
који у име општине Кула, закључује председник општине у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.  

4. 
            Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула закључује се по 
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Кула. 

 
5. 

            Одлуку  објавити  у "Службеном  листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-463-51/2017      Велибор Милојичић, с. р.  
09. јун 2017. године 
К у л a 
 
76. 

На основу члана 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,  бр. 72/11),  члана 20 
тачка 12 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14- др. закон и 
101/16- др. закон), члана 2 Закона о јавним путевима  («Сл. гласник РС»,  бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13), Плана  детаљне регулације система за наводњавање "Сивац -Север" 
к.о. Сивац у општини Кула,  број Е 2586 („Сл. лист oпштине Кула“, бр. 4/17), члана 40 тачка 22 
и 23 и члана 57 Статута општине Кула - пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“, бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. јуна 2017. године,  доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању јавне намене катастарских парцела у к.о. Сивац  

за потребе формирања некатегорисаних атарских путева  
и престанку јавне намене катастарским парцелама  

 
Члан  1. 

Катастарским  парцелама  у к.о. Сивац:  
 
1. број: 5017/2, 5018/4, 5180/2, 5181/4, 5183/2, 5489/2, 6527/2, 6528/5, 6528/8, 6528/11, 

6528/13, 9063/2, 9500/2, 9502/2, 9502/3, 9503/4, 9503/5, 9503/6, 9503/3, 9503/2, 9759/2, 
9765/2, 9761/2, 9762/2 у својини Al Rawafed Srbija  d.o.o. Београд,  

 
2. број: 5016/2, 5414/2, 5415/2, 5442/2, 5449/2, 5449/3, 5464/2, 5471/2, 5486/4 у својини 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд и  
 
3. број: 9760/2 и 5445 у својини АД "Бачка" Сивац, 
 
утврђује се јавна намена  за потребе формирања некатегорисаних - атарских путева. 
 
  Утврђује се престанак јавне намене /некатегорисани пут/ катастарским парцелама у 
јавној својини општине Кула број:11896/3, 11897/1 11893/2 11893/4, 11892/3, 11861, 11892/1, 
11892/5, 11873/1, 11601/2, 11885/3 , 11885/1, 11886/3, 11857/1, 11871/3, 11857/3, 11886/1, 
11870/2, 11871/1, 11626 и 11625/1, све  к.о. Сивац. 
 

Члан  2. 
  На основу ове одлуке приступиће се регулисању имовинско-правних односа између 
носилаца права својине на катастарком парцелама из става 1 претходног члана како би се 
формирала нова мрежа  некатегорисаних - атарских путева у јавној својини општине Кула. 

Парцеле јавне намене  које су у јавној својини општине Кула  и које су до доношења ове 
Одлуке биле некатегорисани пут, применом одредаба Правилника о катастарском  класирању и 
бонитирању земљишта постаће  јавна својина Министарства  пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије. 
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Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-461-1/2017      Велибор Милојичић, с. р.    
9. јун 2017. године 
К у л а 
 
77. 

На основу члана 20 став 1 тачка 20  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон), члана 28 Закона о пољопривредном земљишту 
("Сл. гласник РС" бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15) и члана 17 и члана 20 став 1 
тачка 20 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. јуна 2017. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 

пољских путева и канала од пољске штете 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 У циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на подручју општине Кула (у 
даљем тексту: Општина) уређује се:  

 заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске 
испаше,  

 заштита пољопривредног земљишта, опрема и објеката на истом,  
 заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и канала за одводњавање и 

наводњавање од бацања комуналног и другог отпада и  неконтролисаног ширења 
корова и парложне траве и амброзије,  

 подизање пољозаштитних појасева и њихово агротехничко одржавање,  
 организација рада пољочуварске службе,  
 накнада пољске штете,  
 надзор, казнене одредбе и  
 друга питања од значаја за спровођење ове одлуке. 

 
Члан 2. 

 Предмет заштите у смислу ове одлуке су усеви и засади на пољопривредном земљишту, 
пољопривредно земљиште без обзира на облик својине, опрема и објекти на истом, 
пољопривредна механизација на њима, као и пољски путеви и канали за одводњавање и 
наводњавање.  
 

Члан 3. 
 Под усевима у смислу ове Одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе 
намењене за људску и сточну исхрану и индустријску прераду.  
 Под засадима у смислу ове Одлуке подразумевају се воћњаци и виногради који се 
налазе ван граница грађевинског подручја општине.  
 Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке сматрају се њиве, вртови, 
повртњаци, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик 
својине, на подручју општине и земљиште које је одговарајућим планским актом намењено за 
пољопривредну производњу до привођења намени.  
 Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле 
пољопривредног земљишта изван границе грађевинског подручја општине.  
 Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче 
са парцелама и пољским путевима и служе за прилив, односно одлив воде, а у циљу 
унапређења пољопривредне производње.  
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 Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у функцији 
пољопривредне производње, системи за наводњавање и одводњавање, бунари, црпне станице 
и противградне станице а налазе се на пољопривредном земљишту.  
 
 
II. ЗАШТИТА УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
   ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА  
 

Члан 4. 
 У циљу заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, опреме и објеката на 
истом, пољских путева и канала од пољске штете, забрањено је:  
1. Присвојити, кидати, чупати, косити и брати туђе пољопривредне усеве и засаде.  
2. Ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштетити 

туђе усеве,  засаде и остало дрвеће.  
3. Палити остатке усева и засада на сопственом и туђем пољопривредном земљишту.  
4. Прелазити, трактором, запрежним колима и другим средствима преко туђег 

пољопривредног земљишта, усева и засада, уколико на овим пољопривредним површинама 
не постоји право службености.  

5. Пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђег пољопривредног земљишта.  
6. Износити и бацати разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве 

животиња и друго смеће на сопствено и туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве, 
канале за одводњавање и наводњавање, у бунаре и рибњаке.  

7. Испуштати фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, бунаре и рибњаке.  

8. Вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова без писмене сагласности 
сопственика имања.  

9. Присвојити, кидати, ломити и вршити оштећења на било који други начин на рибњацима, 
грађевинским објектима у функцији пољопривредне производње, системима за 
наводњавање и одводњавање, бунарима, црпним станицама и противградним станицама 
које се налазе на пољопривредном земљишту.  

10. Прогон стоке пољским путевима и путевима који воде поред пољопривредних имања.  
 

Члан 5. 
 Сопственици, односно корисници пољопривредног земљишта могу напасати властиту 
стоку на својим имањима, под условом да обезбеде превоз стоке од објекта до њиве и назад и 
да за све време испаше обезбеде чување стоке тако да се обезбеди заштита усева и засада на 
суседним парцелама.  
 

Члан 6. 
 Власници, односно корисници обрадивог пољопривредног земљишта (државна, 
задружна, деоничарска и мешовита привредна друштва) дужни су да земљиште редовно 
обрађују, као и да врше систематско уклањање парложне траве и амброзије на истом.  
 

Члан 7. 
 Ради очувања како величине тако и стања проходности путева забрањено је одоравање 
површине пута као и на било који начин спречавање проходности путева.  
 Сваки грађанин има једнако право коришћења и обавезу очувања пољских путева.  
  

Члан 8. 
 У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева и затрпаних канала у првобитно 
стање, на иницијативу пољочувара, власника, односно корисника пољопривредног земљишта 
или представника месне заједнице, руководилац пољочуварске службе може да нареди 
поновни премер пољског пута или поправку оштећеног пута, односно отрпавање канала.  
 У том циљу, на основу налога руководиоца пољочуварске службе, извршилац услуге ће 
наручити премер пољског пута код надлежне геодетске организације, огласити дан и време 
премера дотичног пута и обезбедити материјална и техничка средства ради враћања пута, 
односно канала у првобитно стање.  
 Сви трошкови премера и уређења пута, као и отрпавање канала падају на терет 
починиоца.  
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  
 

Члан 9. 
 Ради обезбеђења организоване заштите у смислу ове одлуке, на територији општине 
организује се пољочуварска служба.  
 Вршење послова пољочуварске службе општина поверава извршиоцу услуге, који се 
прибавља поступком јавне набавке. 

Организација рада и руковођење радом пољочуварске службе врши руководилац 
пољочуварске службе.  
  

Члан 10. 
 Непосредну заштиту пољопривредног земљишта, усева и засада на њему, пољских 
путева, канала за наводњавање и одводњавање од пољске штете врши пољочувар.  
 У вршењу заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала за наводњавање и одводњавање пољочувари имају 
својство службеног лица.  
 

Члан 11. 
 За финансирање услуге обављања пољочуварске службе, средства се обезбеђују из 
буџета општине у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и из других извора прихода.  
 

Члан 12. 
 Поверене послове из члана 9 и 10 ове одлуке обављају пољочувари чији ће број бити 
утврђен у складу са одлуком о покретању и додели јавне набавке.  
 

Члан 13. 
 На предлог Правилника о организовању и начину рада пољочуварске службе, који 
припрема Општинска управа - Одељење надлежно за послове пољопривреде и извршилац 
услуге, сагласност даје извршни орган општине Кула.  

Правилником о организовању и начину рада пољочуварске службе ближе се уређују:  
 услови и начин заснивања радног односа,  
 локација радног места пољочувара кад нису на терену,  
 изглед униформе и ознака пољочуварске службе,  
 изглед и форма службене легитимације,  
 техничка опремљеност пољочуварске службе,  
 руковођење пољочуварском службом,  
 поступак, начин и контрола извршења услуге и 
 место и услови смештаја заплењене стоке.  

 
Члан 14. 

У обављању послова заштите пољочувар има права и дужности да:  
1. Редовно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале за наводњавање и 

одводњавање и противградне станице на територији општине Кула. 
2. Уграђује геодетске стубиће приликом геодетског премера пољских путева. 
3. Спречава све радње из члана 4 ове одлуке.  
4. Проналази сопственике пољопривредног земљишта којима се штета наноси.  
5. Од лица затечених у радњи извршења прекршаја одузима све присвојене плодове и 

предмете, и уз потврду их предаје оштећеном сопственику пољопривредног земљишта а у 
случају да је исти непознат, одузете плодове и предмете, предаје одговорном лицу у 
месној заједници.  

6. За сваку недозвољену радњу утврди ближа обележја радње којима је штета причињена, 
време и место на коме је штета причињена и од лица затеченог у радњи извршења 
прекршаја узме неопходне податке о чему сачињава записник.  

7. Упозори сопственика односно корисника пољопривредног земљишта и канала за 
наводњавање и одводњавање да изврши уклањање корова и парложне траве, нарочито 
амброзије.  

8. Спроведе или преда на место обезбеђено од стране извршиоца услуге, стоку ухваћену у 
штети, без чувара или чији сопственик није познат.  

9. Обавести надлежно комунално предузеће да изврши уклањање лешева животиња.  
10. Поднесе потребну документацију руководиоцу пољочуварске службе о учињеној штети 

ради покретања прекршајног поступка и кривичног поступка.  
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11. Да стоку која се затекне у номадској испаши заплени ради наплате причињене штете, као 

и свих трошкова насталих чувањем стоке и транспортом стоке.  
12. Врши и друге послове по налогу руководиоца службе. 
 

Члан 15. 
Извршилац услуге је дужан да обезбеди одговарајући простор за чување и смештај 

одузетих предмета и плодова до њихове предаје власнику, односно држаоцу, а најдуже 48 
часова од тренутка предаје на чување.  

По истеку 48 часова и уколико се власник, односно држалац не јави пољочуварској 
служби, одузети предмети, плодови, стока и живина биће продати путем јавног надметања, а 
средства остварена овим путем по одбитку трошкова држања, чине приход средстава буџета 
јединице локалне самоуправе.  
 

Члан 16. 
 Сви трошкови настали транспортом стоке до места одређеног за њихов смештај, 
трошкови настали боравком стоке у смештају и евентуални ризик угинућа падају на терет 
власника.  
 Власник не може преузети стоку док не надокнади причињену пољску штету и трошкове 
транспорта и боравка стоке у смештају.  
 Износ пољске штете се утврђује према вредности уништеног плода а на дан исплате 
штете.  

Члан 17. 
 Пољочувари су дужни, приликом проналажења извршиоца штете, да сачине записник о 
затеченој пољској штети и номадској испаши са подацима о извршиоцу штете и да га достави 
руководиоцу пољочуварске службе најкасније у року од три дана од дана извршења радње.  
 Записник о учињеном прекршају садржи: основне податке о идентитету учиниоца, 
односно власника – држаоца стоке, чињенични опис прекршаја (време, место, начин 
прекршаја, број стоке), доказе (изјаве учиниоца, изјаве оштећеног, изјаве ловочувара, изјаве 
сведока) и потпис пољочувара.  
 Основни подаци о идентитету су име и презиме, лично име родитеља, датум и место 
рођења, јединствени матични број грађана, место и адреса становања, држављанство и 
занимање.  
 Записник о учињеном прекршају у прилогу мора да садржи фотографију као доказ.  
 

Члан 18. 
 Пољочувар је овлашћен да за свако лице затечено у чињењу пољске штете или 
номадске испаше, а које није у стању да идентификује или ако лице одбије сарадњу са 
пољочуварем, затражи помоћ Полицијске станице Кула и да помоћу истог изврши на лицу места 
идентификацију лица.  
 

Члан 19. 
Руководилац пољочуварске службе има следећу обавезу:  

 распоређује пољочуваре у складу са потребама и плановима заједничких акција на 
територији општине,  

 обавезан је да планира и спроводи контролне акције рада пољочувара на територији 
општине Кула,  

 да поднесе документацију комуналном инспектору а на основу записника пољочувара, 
ради покретања прекршајног поступка,  

 да поднесе документацију комуналном инспектору ради доношења решења из члана 21 
ове Одлуке,  

 да поднесе документацију станици Полиције ради покретања кривичног поступка 
 да доставља записнике о причињеној пољској штети, изречене опомоне и службене 

забелешке Одсеку за пољопривреду и надзор Општинске управе Кула у циљу праћења и 
евиденције,  

 доставља извештаје сваког месеца за претходни месец надлежном органу наручиоца 
услуге о стању на терену и предузетим мерама, који се прилаже уз рачун приликом 
подношења на плаћање.   

 
IV. НАДЗОР  

Члан 20. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење надлежно за послове 
пољопривреде. 
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 Захтев за покретање прекршајног поступка подноси комунални инспектор на основу 
документације коју му доставља руководилац пољочуварске службе.  
 Уколико је документација руководиоца пољочуварске службе непотпуна, комунални 
инспектор је обавезан да затражи допуну исте, а руководилац пољочуварске службе да је 
допуни у року од 3 дана од дана доставе захтева за допуну.  
 

Члан 21. 
 Комунални инспектор, на основу документације коју му доставља руководилац 
пољочуварске службе, наредиће правном лицу, предузетнику или физичком лицу које је 
извршило:  

 одоравање површине пута,  
 на било који начин спречило проходност пута,  
 присвојило, покидало, поломило или извршило оштећење на било који други начин 

опреме на рибњацима, грађевинским објектима у функцији пољопривредне производње, 
система за наводњавање и одводњавање, бунарима, црпним станицама и противградним 
станицама а који се налазе на пољопривредном земљишту, да доведе у првобитно стање о свом 
трошку, у одређеном року, све објекте и опрему наведену у овом члану. 

Комунални инспектор наредиће сопственику, односно кориснику пољопривредног 
земљишта и канала за наводњавање и одводњавање да о свом трошку, у одређеном року, 
изврши уклањање корова, парложне траве и амброзије.  

Уколико правно лице, предузетник или физичко лице не поступе по наређењу 
инспектора из става 1 и 2 овог члана, инспектор ће донети закључак о извршењу решења преко 
других лица,  на трошак извршеника, а у складу са Законом о општем управном поступку. 

 
Члан 22. 

 За накнаду пољске штете и штете учињене номадском испашом одговара лично 
учинилац прекршаја, у складу са Законом о облигационим односима.  
 Изузетно, ако се накнада штете не може наплатити од учиниоца прекршаја за накнаду 
штете одговарају:  
1. Родитељи, односно стараоци за ону своју малолетну децу, односно штићенике који су 
учинили прекршај.  
2. Сопственици стоке и други послодавци (физичка и правна лица) за своје раднике када ови 
вршећи послове по налогу или за рачун својих послодаваца учине пољску штету.  
 

Члан  23. 
 Ако два или више лица учине заједнички прекршај за накнаду штете одговарају 
солидарно.  
 
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 24. 
Новчаном казном у фиксном износу од 12.500,00 динара, казниће се за прекршај 

физичко лице ако:  
1. Присвоји, кида, чупа, коси и бере туђе пољопривредне усеве и засаде (члан 4 став 1 тачка 

1). 
2. Ломи, сече, кида, хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштећује туђе 

усеве, засаде и остало  дрвеће (члан 4 став 1 тачка 2).  
3. Пали остатке усева и засада на сопственом и туђем пољопривредном замљишту (члан 4 

став 1 тачка 3).  
4. Прелази трактором, запрежним колима и другим средствима преко туђег пољопривредног 

земљишта, усева и засада (члан 4 став 1 тачка 4).  
5. Пушта на испашу и тера стоку и живину преко туђег пољопривредног земљишта (члан 4 

став 1 тачка 5).  
6. Износи и баца разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, опеку, амбалажу, 

лешеве животиња и друго смеће на туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве и 
канале за одводњавање и наводњавање, у бунаре и рибњаке (члан 4 став 1 тачка 6).  

7. Испушта фекални и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште као и у канале за 
наводњавање и одводњавање, у бунаре и рибњаке (члан 4 став 1 тачка 7).  

8. Врши прикупљање остатака пољопривредних плодова без писмене сагласности 
сопственика имања (члан 4 став 1 тачка 8).  

9. Присвоји, кида и ломи опрему на противградним станицама, црпним станицама, системима 
за наводњавање (члан 4 став 1 тачка 9).  
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10. Врши прогон стоке пољским путевима и путевима који воде поред пољопривредних имања 

(члан 4 став 1 тачка 10). 
11. Нередовно обрађује сопствено земљиште или земљиште које користи у закупу, као и када 

се не врши систематско уклањање парложне траве и амброзије на истом  (члан 6).  
12. Врши одоравање површине пута, као и на било који начин спречава проходност путева 

(члан 7).  
13. Не поступи по решењу инспектора из члана 21 став 1 и 2.   

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и правно лице новчаном казном у фиксном 
износу од 75.000,00 динара.  

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 12.500,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 37.500,00 динара.  
 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 25. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи:  
 Одлука о заштити усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете на  

подручју општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 33/2007), 
 Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредно земљишта, усева и 

засада, пољских путева и канала од пољске штете ("Сл. лист општине Кула" бр. 2/2009), 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредно земљишта, усева и 
засада, пољских путева и канала од пољске штете ("Сл. лист општине Кула" бр. 5/2014 )  и 

 Одлука о измени Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских 
путева и канала од пољске штете ("Сл. лист општине Кула" бр. 10/14). 

 
Члан 26. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Кула".  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-320-236/2017      Велибор Милојичић,  с. р.  
9. јун 2017. године  
К у л а  
 
78. 

На основу члана 124 Закона о социјалној заштити ( Сл. гласник РС" бр. 24/11), члана 14 
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и 
члана 40 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) Скупштина 
општине Кула, на седници  одржаној 9. јуна 2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности директора 

Центра за социјални рад општине Кула 
 

1. 
            Утврђује се да Вакула Гордани, дипл. правнику из Куле, престаје дужност директора 
Центра за социјални рад општине Кула, због истека мандата. 
 

2. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-02-24/2017-3      Велибор Милојичић, с.р .  
9. јун 2017. године  
К у л а 
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79. 

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07), члана 125 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 24/11), члана 15 Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 3/12) и члана 40 
став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13), 
Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. јуна 2017. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Центра за социјални рад општине Кула 
 

1. 
Лешчешен Иван, дипл. педагог из Куле, именује се за вршиоца дужности директора 

Центра за социјални рад општине Кула, почев од 9.06.2017. године, на период до 6 (шест) 
месеци. 

 
2. 

Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређена Уговором о раду 
закљученим између Управног одбора Центра за социјални рад општине Кула и именованог 
вршиоца дужности директора. 

 
3. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: 01-02-24/2017-4      Велибор Милојичић, с. р.  
9. јун 2017. године                                                                
К у л а 
 
80. 

На основу члана 40 и члана 105 Статута општине Кула - пречишћен текст („Службени 
лист општине Кула“, бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 9. јуна 2017. 
године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 
УСВАЈА СЕ Информација о потреби финансирања активности на одржавању пруге на 

деоници Сомбор-Врбас, као пружног правца од виталног локалног интереса за развој општине 
Кула.   

2. 
ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог Уговора којим се уређују међусобна права и обавезе 

управљача инфраструктуре и локалне самоуправе. 
 

3. 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Кула да потпише Уговор са „Инфраструктуром 

железнице Србије“ са седиштем у Београду, Немањина бр. 6. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: 01-340-4/2017       Велибор Милојичић, с. р.  
9. јун 2017. године 
К у л а  
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