
 
 

 

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 
 

29. јун  2020. године 
 
                 Број 15                                       Година  55 

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

 
76. 

На основу члана 100 Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 
95/18 - др. закон) и члана 60 Статута општине Кула („Сл. лист општине Кула", број 13/19), Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 29. јуна 2020. године, 
доноси 

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ 
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Програмска активност 

Сагласност 
Министарства 

заштите животне 
средине на 

предлог програма 
(датум издавања 

и број 
сагласности) 

Детаљан опис активности Циљ активности 

Надлежни за 
спровођење 
програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 
финансир

ања 

Износ 
одобрених 

средстава за 
ову активност у 

претходној 
години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. 
Праћење квалитета ваздуха  на 

територији општине Кула  
Праћење ће бити реализовано у складу са Уредбом за 
мониторинг и захтеве квалитета ваздуха „Сл.Гласник 

РС“ бр.11/2010 

Праћење стања, 
конципирање мера за 
унапређење квалитета 

ваздуха и праћење 
ефеката преузетих 

мера. 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

741.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

0,00 

Управљање отпадом 
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Контрола и управљање отпадним водама 

2. 

Финансирање обавеза општине Кула 
које произилазе из пројекта Коначно 

решење проблема загађења 
Великог бачког канала - изградња 

колектора отпадних вода и 
канализације (Програм субвенција 

ЈП „Пречистач Врбас-Кула“ за 
почетак рада ЦППОВ) 

 

На основу Писма о ангажовању на Пројекту 
прикупљања и прераде отпадних вода Велики бачки 

канал, Општине Кула и Врбас, компонента Ц: 
Централно постројење за прераду отпадних 

Вода у Врбасу између: 1. Општина Врбас и Кулa 
као крајњег корисника и 2. ЕУ Делегације (ДЕУ) 
у Републици Србији као Финансијера радова. 

Комисија за технички преглед (КТП) је 25. марта 
2020. године издала Потврду о пуштању у 

пробни рад целог постројења. Предвиђена средства су 
50% учешћа општине Кула предвиђена за 

суфинансирање дела трошковарада ЦППОВ и  ЈП 
Пречистач ВРБАС – КУЛА током трајања пробног рада. 

Успешан почетак рада 
ЦППОВ. 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

10.033.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

10.000.000,00 

3. 

Израда пројектно-техничке 
документације недостајуће 

канализационе мреже на територији 
општине Кула 

 

Израда недостајуће ПТ документације и грађевинских 
дозвола за извођење недостајуће фекалне 

канализације на територији општине Кула, која ће 
омогућити њену изградњу. 

 

Добијање пројектно 
техничке 

документације која ће 
допринети заштити 

вода и животне 
средине уопште. 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

3.300.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

600.000,00 

4. 
Израда елабората постојећег стања 
атмосферске канализационе мреже 

на територији општине Кула 
 

У складу са смерницама Канцеларије израдити Анализу 
- Студију постојећег стања канализационог система на 
територији јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 

 

Стварање техничког 
предуслова за учешће 

општине Кула у 
Програму обнове и 

унапређења система 
канализационе инфра-
структуре код Канце-
ларије за капитална 

улагања Владе 
Републике Србије 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

600.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

0,00 

5. 
Чишћење и санирање јавних 

површина атмосферских канала на 
територији општине Кула 

 

Активност ће бити реализована кроз реализацију 
пројекта чишћења и санирања јавних површина 

атмосферских канала, што укључује њихово довођење 
у првобитно стање функционалне исправности. 

 
 
 

Заштита и унапређење 
животне средине 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

4.000.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

5.290.000,00 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

6. 

Праћење квалитета  еколошког и 
хемијског статуса површинских вода 

на територији општине Кула 
 

 

Праћење ће бити реализовано у складу са 
Правилником о параметрима еколошког и хемијског 
статуса површинских вода и параметара хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода „Сл.Гласник 

РС“ бр. 74/2011 

Добијање резултата и 
информација потре-
бних за планирање 
мера заштите од за-
гађења вода, управ-
љања ризиком путем 
превентивног дело-

вања у циљу заштите 
животне средине и 

здравља људи. 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

642.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

0,00 
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Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 
         

Мере адаптације на климатске промене 
         

Контрола и заштита земљишта 
         

Контрола и заштита од буке 
         

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
         

Информисање, едукација, промоција и популаризацијазаштите животне средине 

7. 

Суфинансирање/финансирање 
програма и пројеката које доприносе 

развијању еколошке свести и 
ширењу знања о потреби заштите 

животне средине (еколошке школе и 
кампови, семинари, скупови, 

издаваштво, промотивне активности 
и слично), као и програме и пројекте 

који имају за циљ допринос 
решавању конкретног еколошког 

проблема кроз једнократне акције и 
кампање (акције уређења простора, 

озелењавање, порибљавање, 
заштита природе, заштите и 

добробити животиња и слично). 

 

На основу Правилника о начину и поступку доделе 
средстава за невладине организације – удружења 

грађана у области заштите и унапређивања животне 
средине по Програму («Сл. лист општине Кула», бр. 

9/16) 

Популаризација, 
подстицање, 

усмеравање и јачање 
свести о значају 
заштите животне 

средине, као и 
решавање конкретних, 

мањих, локално 
значајних, еколошких 

проблема. 

Одељење за 
инвестиције, заштиту 

животне средине и 
енергетски 

менаџмент ОУ Кула 

1.200.000,00 
Буџет 

општине 
Кула 

1.200.000,00 

Остало 
         

 
 
Укупна средства предвиђена за реализацију програма за 2020. годину износе 20.516.000,00 динара.  
 
Овај програм ће се објавити у „Службеном листу општине Кула“, а примењиваће се након добијања сагласности Министарства надлежног за послове животне средине. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
Број: 013-501-72/2020          Дамјан Миљанић, с. р.  
29. јун 2020. године 
К у л а  
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76. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кула за 2020. годину ................................ 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


