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42.
На основу члана 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној
својини које се налази на територији општине Кула ("Сл. лист општине Кула" бр. 2/17) и члана
60 Статута Општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Општинско
веће општине Кула на седници одржаној 10. априла 2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за скидање усева
1.
Именује се Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта у јавној својини
које се налази на територији општине Кула у саставу:
1. Кондић Милан, представник Скупштине општине,
2. Валка Карољ, представник Општинског већа,
3. Вакула Стјепан, представник Општинске управе,
4. Ласица Драгана, представник Општинске управе,
5. Зиндовић Бобан, представник Општинске управе.
2.
Радна група прикупља податке о правним или физичким лицима која су без правног
основа користила пољопривредно земљиште у јавној својини, израђује предлог за скидање
усева и исти доставља председнику општине Кула или лицу које он за то овласти.
3.
Радна група у изради предлога за скидање усева у сваком појединачном случају ће
укључити представника геодетских организација са лиценцом за рад, овлашћених лица МУП-а и
пољопривредног инспектора који су техничка и логистичка подршка при извршењу скидања
усева.
4.
Задаци радне групе за скидање усева су:
1. Утврђивање предлога Решења о скидању усева за појединачне катастарске
парцеле, односно за појединачна лица која су без правног основа користили
пољопривредно земљиште у јавној својини.
Предлог Решења о скидању усева Радна група ће упућивати председнику општине Кула, или
лицу које он овласти. Предлог Решења о скидању усева Радна група ће утврђивати на основу
документације коју је дужно да достави Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и
енергетски менаџмент - Одсек за пољопривреду и надзор (записници Републичке
пољопривредне инспекције, Изјаве о бесправном коришћењу пољопривредног
односно
грађевинског земљишта у јавној својини, записници Пољочуварске службе, обавештења
фитосанитарне инспекције да се ради о семенском усеву...). Одељење за инвестиције,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент - Одсек за пољопривреду и надзор
одговорно је за веродостојност докумената о парцелама у својини Републике Србије којим
располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, а које су обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Кула за текућу годину, као и о парцелама грађевинског
земљишта у јавној својини општине Кула које се користе за пољопривредну производњу без
правног основа.

Број 7 - страна 153

Службени лист општине Кула

10. април 2017.

Радна група ће нарочито водити рачуна о редоследу доношења Предлога за скидање
усева, имајући у виду период доспећа усева за бербу-жетву.
2. Избор правног или физичког лица за послове скидања, транспорта и
складиштења пожњевених - убраних усева, као и избор геометра.
Приликом избора лица Радна група ће се руководити принципима ефикасности, економичности
и целовитости, посебно имајући у виду природу посла које ће изабрано лице извршавати.
Општина Кула ће закључити одговарајуће уговоре са лицима изабраним за обављање послова
скидања, транспорта, складиштења усева и геодетских послова. Трошкови ангажованог
правног или физичког лица биће намирени након продаје пожњевених - убраних усева, од
средстава остварених продајом пожњевених - убраних усева, а у висини не већој од цене
одређене ценовником Задружног савеза Војводине за текућу годину, што ће се прецизирати
уговорима.
3. Издавање налога за рад, након доношења Решења о скидању усева
Након доношења Решења о скидању усева за појединачне катастарске парцеле, за које је
утврђено да се користе без правног основа, од стране председника општине Кула односно лица
које он овласти за доношење истог, Радна група ће издавати налоге за рад:
- Овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за вршење премера, израду скица
премера површине са које ће се скидати усев и за присуство приликом скидања усева, када
лицу које скида усев означава границе парцела са којих се скида усев;
- Ангажованом лицу за скидање усева за извршење посла скидања усева;
- Ангажованом лицу за транспорт пожњевених - убраних усева за извршење посла транспорта
усева до лица ангажованог за складиштење усева;
- Ангажованом лицу за складиштење усева - за извршење складиштења.
4. Обавештење Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа СомборПолицијска станица Кула и Републичке пољопривредне инспекције о времену и месту
скидања усева.
По обављеном послу скидања, транспорта и ускладиштења усева, продају усева и намирење
трошкова ће вршити општина Кула. Продаја усева са пољопривредног земљишта у јавној
својини Републике, односно са грађевинског земљишта које се користило за пољопривредну
производњу у јавној својини општине Кула без правног основа, врши се одмах по складиштењу
усева а најкасније у року од 15 дана од дана складиштења.
Радна група посебним решењем налаже продају усева по тржишној цени и у истом одређује да
купац утврђени износ финансијских средстава уплати на посебан подрачун општине Кула
отворен код Управе за трезор, Филијала Врбас-Експозитура Кула.
Уколико Радна група не успе да прода скинути усев у датом року, за продају истог ангажоваће
овлашћеног агента за промет пољопривредних производа на званичној берзи у Новом Саду.
Након прилива средстава од продаје скинутог усева Радна група, писаним путем, одређује да
Одељење за финансије и привреду плати трошкове ангажованих лица на пословима скидања,
транспорта и складиштења усева, геометарским пословима, као и плаћања трошкова ПДВ-а, а
да преостала средства расподели у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту, односно уплати на уплатни рачун јавног прихода буџета општине Кула.
5.
О извршењу задатака из тачке 4. овог решења Радна група је дужна да поднесе извештај
Општинском већу општине Кула.
6.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-02-13/2017
10. април 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Валка Карољ, с. р.

10. април 2017.
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43.
На основу члана 57 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула"
бр. 7/13) и члана 5 Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете насталу услед уједа напуштених животиња ("Сл. лист општине Кула" бр. 34/12),
Председник општине Кула, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА
НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КУЛА
1.
Разрешавају се Марковић др Благоје, лекар специјалиста и Смиљанић др Радослав,
дипл. ветеринар дужности члана Комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа напуштених животиња на територији општине Кула, на лични захтев.
2.
Именују се Бероња др Љиљана, специјалиста педијатрије и Хајдин Јово, др вет. мед. за
чланове Комисије за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа
напуштених животиња на територији општине Кула.
3.
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-02-14/2017
10. април 2017. године
Кула

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.

