СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.
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13. јун 2018. године
Број 12

Година 52

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

78.

На основу члана 21 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 29
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,65/08,41/09, 112/15 и
80/17), одредаба Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник РС“, бр. 27/84) и члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању општинског Штаба за жетву

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
Именује се општински Штаб за жетву, у следећем саставу:
Зоран Ракић, Одсек за послове одбране ОУ Кула, за председника Штаба,
Мирјана Гостовић, Одсек за послове одбране ОУ Кула, за заменика председника,
Драгана Ласица, Одсек за инвестиције и надзор ОУ Кула, за члана,
Игор Илин, руководилац Одељења за финансије и привреду ОУ Кула, за члана,
Јован Рељић, Полицијска станица Кула, за члана,
Зоран Шћекић, „Al Rawafed“, Сивац, за члана,
Вукосав Остојић, „Агро МВ“ Сивац, за члана,
Предраг Рашковић, ЗЗ «Агро Пеђа» Сивац, за члана,
Горан Медојевић, 4. РЈ «Копекс» д.о.о. Нови Сад, за члана,
Ново Радоњић, ЗЗ „Ново“, Црвенка, за члана
Славко Рац, «Јуарбис» Руски Крстур, за члана,
Хорват Стеван, ЗЗ «Куљанка» Кула, за члана,
Золтан Јухас, в.д. секретар МЗ Липар, за члана,
Ненад Марјановић, председник Општинског ватрогасног савеза, за члана,
Кристијан Катаи, секретар Општинског ватрогасног савеза, за члана.

2.
Задатак Штаба је да прати ток и динамику жетве у 2018. години и да предлаже мере за
њену реализацију.
3.
Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Кула».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-35/2018
13. јун 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

79.
На основу члана 21 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 29
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08,41/09, 112/15 и
80/17), одредаба Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник РС“, бр. 27/84) и члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
доноси
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РЕШЕЊЕ
о одређивању висине накнаде за проверу знања тракториста и комбајнера
– учесника у жетви и вршидби у 2018. години на индвидуалном сектору – са акспекта
пожарне заштите а на основу
Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
1.
Висина накнаде за проверу знања по једном кандидату износи 20 кг пшенице по
загарантованој цени (тржишној цени).
Уплата наведених новчаних накнада се врши у корист добровољних ватрогасних
друштава по местима у којима се обавља провера знања из области заштите од пожара.
2.
Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-8/2018-1
13. јун 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

80.

На основу члана 21 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 29
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,65/08,41/09, 112/15 и
80/17), одредаба Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник РС“, бр. 27/84) и члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о висини накнаде за технички преглед
пољопривредних машина које ће учествовати у жетви у 2018. години
1.
Комисија за технички преглед комбајна и трактора вршиће преглед комбајна и трактора
власништва индивидуалног сектора са аспекта заштите од пожара у свим насељеним местима
општине Кула у 2018. години.
Висина накнаде износи:
- за комбајн 120 кг пшенице по загарантованој цени (тржишној цени),
- за трактор 40 кг пшенице по загарантованој цени (тржишној цени).
Индивидуални пољопривредници, чланови земљорадничких задруга не плаћају накнаду
из става 2 овог решења.
Земљорадничке задруге учествују у финансирању добровољних ватрогасних друштава
по местима у складу са критеријумима који важе за друштвена предузећа пољопривреде.
Уплата наведених новчаних накнада врши се у корист добровољних ватрогасних
друштава по местима задуженим за вршење техничких прегледа.
Уверење о техничком прегледу комбајна издаваће именована Комисија.
2.
Ово Решење објавити у «Сл. листу општине Кула».
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-8/2018-2
13. јун 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

13. јун 2018.
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81.

На основу члана 21 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 29
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,65/08,41/09, 112/15 и
80/17), одредаба Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник РС“, бр. 27/84) и члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о висини накнаде за дежурства
и осматрачку службу у 2018. години
1.
Накнаде за дежурства и осматрачку службу као жетвени допринос уплатиће
пољопривредна предузећа, земљорадничке задруге и индивидуални пољопривредни
произвођачи у износу од 10 кг пшенице по 1 хектару пожњевене површине по загарантованој
цени (тржишној цени).
Уплата наведених новчаних накнада вршиће се у насељеним местима у Кули, Црвенки,
Крушчићу, Руском Крстуру, Сивцу и Липару, у корист добровољних ватрогасних друштава за
организацију дежурстава и осматрачке службе.
2.
Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-8/2018-3
13. јун 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.

82.

На основу члана 21 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09), члана 29
Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,65/08,41/09, 112/15 и
80/17), одредаба Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник РС“, бр. 27/84) и члана 60 Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине
Кула“, бр. 7/13), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 13. јуна 2018. године,
доноси
НАРЕДБУ
1.
Ради смањења ризика настанка пожара на пољима ЗАБРАЊУЈЕ СЕ паљење жетвених
остатака (сламе и стрњике) у време жетве стрних усева у 2018. години.
2.
Ову наредбу објавити у „Сл. листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-87-8/2018
13. јун 2018. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Велибор Милојичић, с. р.
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80.

Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986.
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

