
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 
 

8. септембар 2017. године 
 

Број  25                   Година 52 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  

Тел. 722-333.  Годишња  претплата  
2.500,00 динара.  

 
151. 

На основу члана 57. Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 
7/13) и члана 9. став 2. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Кула ("Сл. лист општине Кула", број 24/17), а у циљу реализације Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кула за 2017. годину 
("Сл. лист општине Кула", број 24/17), Председник општине Кула доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЛА  

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Кула за 2017. годину (у даљем тексту: Комисија). 
 

2. 
У Комисију се именују: 

1. Горан Крупљанин, дипл. економиста, за председника, 
2. Милорад Вуксан, дипл. правник, за члана, 
3. Емина Јешевић, дипл. инж. пољопривреде за члана. 

 
3. 

Задатак  Комисије је: 
- да после доношења Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Кула за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) сачини 
предлог текста јавног позива који расписује Председник општине, којим се позивају банке 
заинтересоване за краткорочно кредитирање обртних средстава, физичких лица - носиоца 
активног пољопривредног газдинства, а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем 
целокупне камате и /или накнаде пољопривредним произвођачима на територији општине Кула 
да општини поднесу писане понуде са условима кредитирања. 

- да након доспелих понуда прегледа сву достављену документацију и да након стручне 
оцене предложе Председнику општине које банке испуњавају услове по јавном позиву и са којом 
банком као најповољнијом треба закључити Споразум о међусобним правима и обавезама. 

- да сачини текст Споразума о међусобним правима и обавезама са изабраном банком. 
- да после избора банке са којом је општина закључила  Споразум о међусобним правима 

и обавезама утврди текст јавног позива пољопривредним произвођачима са територије општине 
Кула заинтересованим за субвенционисање камате и/или накнаде за краткорочно кредитирање 
пољопривредне производње-набавку обртних средстава у 2017. години, којим Председник 
општине обавештава физичка лица-носиоце активног пољопривредног газдинства који су уписани 
у Регистар пољопривредних газдинстава код Управе за трезор филијале Врбас-експозитуре Кула 
са условима из јавног позива да доставе потребну документацију у циљу остваривања права на 
субвенционисане камате и /или накнаде за краткорочне кредите.  

- да после истека рока за подношење пријава са потребном документацијом разматра 
сваки појединачни захтев по редоследу пристизања. 

- да након разматрања приспелих пријава подносиоцима пријава који испуне услове за 
одобрење кредита са субвенционисаном каматом и/или накнадом изда писану Сагласност о 
испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних кредита код пословних 
банака. 

- да Председнику општине да предлог за доношење Одлуке о додељивању средстава 
субвенционисања. 
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- да по доношењу Одлуке Председника општине о додели средстава контактира 

подносиоце пријава којима су средства одобрена. 
- да на основу писмене информације од стране банке за потписане уговоре о 

краткорочним кредитима подноси требовање о исплати средстава из буџета Одељењу за 
финансије и привреду Општинске управе Кула на даљи поступак у циљу преноса средстава на  
рачун изабране банке са којом је општина потисала Споразум о међусобним правима и обавезама.  

- да донесе Пословник о раду Комисије и да за сваку седницу води записник о раду. 
- да на крају рада и обављених активности достави Председнику општине и Општинском 

већу извештај о обављеним задацима на реализацији Програма. 
- да у задатим роковима Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде достави 

све тражене податке око реализације Програма. 
 

4. 
За обављање задатака из тачке 3. овог решења, Комисија има право на накнаду у складу 

са Одлуком о буџету општине Кула, у нето износу од 100.000,00 динара. 
Посебним актом Председника општине утврдиће се  појединачни износ накнаде за сваког 

члана Комисије, на основу извештаја о обављеним задацима. 
 

5. 
Организационо-техничке и административне послове за потребе Комисије врши 

Општинска управа Кула. 
 

6. 
Мандат Комисије траје до реализације Програма. 
 

7. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина  Кула  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: 03-02-49/2017 
08. септембар 2017. године 
К у л а   

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                  Перица Видекањић с. р.     

 
152. 

На основу члана 57. Статута општине Кула – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ 
број 7/13), Председник општине Кула дана 5. септембра 2017. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за процену штете од елементарне непогоде-суше  

у општини Кула 
 

1. 
У општини Кула образује се Комисија за процену глобалне штете од елементарне 

непогоде - суше у општини Кула за 2017. годину. 
У Комисију за процену глобалне штете од елементарне непогоде-суше у општини Кула  за 

2017. годину, именују се следећа лица:  
1. КАРОЉ ВАЛКА, заменик председника општине, за председника Комисије, 
2. МИЛОРАД ВУКСАН, дипл. правник, за члана Комисије, 
3. ДРАГАНА ЛАСИЦА, дипл.инж.пољопривреде, за члана Комисије, 
4. БОБАН ЗИНДОВИЋ, виши референт за пољопривреду, за члана Комисије, 
5. ВЕРОЉУБ ВИШКОВИЋ, пољопривредни произвођач, за члана Комисије. 

 
2. 

Задатак Комисије за процену глобалне штете од елементарне непогоде у општини Кула је 
да изврши глобалну процену штете од суше  за 2017. годину, сачини извештај о насталој штети,  
те извештај достави Председнику општине Кула и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине.  
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3. 

Решење објавити  у „Службеном листу општине Кула“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број : 03-320-431/2017 
5. септембар 2017. године 
К у л а 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                  Перица Видекањић с. р.     
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 

основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године), 

не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове. 

Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 


