СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КИКИНДА

Година 49. Дана 08.09.2014.године Број 20.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
7.

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 –
пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на
седници од 04.09.2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ИНКУБАТОРA
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се организација и начин рада Пољопривредно – предузетничког
инкубатора, избор Станара, кућни ред и правила понашања, међусобни односи Менаџмента и Менторинг тима
Инкубатора и друга питања.
Члан 2.
Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда организује рад Пољопривреднопредузетничког инкубатора.
Станар пољопривредно – предузетничког инкубатора бира се на основу јавног конкурса који дефинише
и спроводи Секретаријат за локални економски развој и туризам Општинске управе општине Кикинда.
У циљу несметаног функционисања и организовања производње у Инкубатору, Станар и Јавна
агенција закључују Уговор којим регулишу међусобна права и обавезе.
Станар пољопривредно – предузетничког инкубатора, потписивањем уговора са Јавном агенција за
пољопривреду и малу привреду општине Кикинда стиче могућност заснивања биљне производње у додељеном
пластенику, а у складу договором са Менаџментом Пољопривредно – предузетничког инкубатора.
Дужина коришћења пластеника, дефинисана је условима конкурса.
Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда дужна је да копију потписаног
уговора са станарима достави Секретаријату за локални економски развој и туризам Општинске управе
општине Кикинда.
Члан 3.
Станар пољопривредно – предузетничког инкубатора дужан је да поступа у складу са правилима о
производњи, општем реду у Инкубатору – који је писмено наложио ментор, или Менаџмент тима Инкубатора,
важећим законским и подзаконским прописима, одлукама Скупштине општине Кикинда и Општинског већа
општине Кикинда и овим Правилником.
Уколико Станар поступи супротно одреби става 1. овог члана биће писмено опоменут од стране
Менаџмент тима Инкубатора. Ако не поступи по опомени, Станар ће бити искључен из Инкубатора одлуком
Менаџмент тима Инкубатора.
Сматра се да је Одлука Менаџмент тима уручена личним уручењем или објављивањем на Огласној
табли истакнутој у Пољопривредно – предузетничком инкубатору.
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Против Одлуке Менаџмент тима о искључењу Станар има право приговора у року од седам дана од
пријема Одлуке. Приговор се подноси у писаном облику Секретаријату за локални економски развој и туризам
Општинске управе општине Кикинда. Секретаријат је дужан да на приговор одговори и донесе коначну одлуку
у року од десет дана од дана пријема.
Члан 4.
Станар инкубатора не сме улазити у туђи пластеник нити обављати било какве радње на објекту који не
користи, осим уз сагласност корисника пластеника, чланова Менаџмента или Менторинг тима, или у хитним
случајевима, ради спречавања настанка штете.
Члан 5.
Све агротехничке мере и друге неопходне активности у пластенику, Станар пре примене и извршавања
радњи, мора најавити и усагласити са ментором, и адекватно их евидентирати у своју „Књигу поља“.
Члан 6.
Станар је дужан да свако уношење и коришћење опреме и осталих ствари, које се користе у
производњи, као и изношење робе, евидентира код ментора или представника обезбеђења Инкубатора.
Члан 7.

изласке.

Станар инкубатора у току дана има право на неограничен број улазака и излазака из Инкубатора.
Сваки улазак и излазак из Пољопривредног инкубатора Станар мора пријавити служби обезбеђења.
Сваки Станар поседује идентификациону картицу ( црвена ) којом несметано може обављати уласке и

Црвене картице поседују и представници Секретаријата за локални економски развој и туризам
Општинске управе општине Кикинда, ресорно задужени чланови Општинског већа општине Кикинда, чланови
радних тела Пољопривредно – предузетничког инкубатора ( Менаџмента, Менторинг тима и Одбора
инкубатора) као и особе којима је црвене картице одобрио Менаџмент инкубатора .
Сваки Станар поседује и четири картице – пропуснице ( зелене боје ) које може дати особама које му
могу помоћи у производњи, око физичких послова или за неке друге активности које одобрава Менаџмент
инкубатора.
Власник зелене картице нема право да уводи било које друго лице у агрозону.
Зелене картице су обележене редним бројевима пластеника, те власник зелене картице своје активности
може обављати само у нумерисаном пластенику.
Власник црвене картице, који није Станар, може у свом присуству у Инкубатор увести и особе које
немају картице, уз евиденцију службе обезбеђења и за њихово присуство је одговоран.
Члан 8.
Станари инкубатора су у обавези да простор око пластеника одржавају у складу са пажњом доброг
домаћина, те да смеће и отпад који се производи одлажу на за то предвиђено место.
Хигијену и ред у заједничким просторијама ( санитарни чвор, магацини ... ) Станари су дужни да
одржавају у складу са прописаним правилима.
Члан 9.
Међусобни односи Менаџмента инкубатора и службе обезбеђења Инкубатора биће регулисани
посебним документом.
Члан 10.
Чланови Менаџмента инкубатора, као и Менторинг тима, представници Секретаријата за локални
економски развој и туризам Општинске управе општине Кикинда и ресорно задужени чланови Општинског
Страна 684

Број 20

„Сл.лист општине Кикинда“

08.09.2014.год.

већа општине Кикинда имају право да обилазе Инкубатор и улазе у пластенике и без присуства Станара
инкубатора, а у циљу провере рада и контроле производње.
Члан 11.
На питања који нису регулисана овим Правилником, непосредно ће се примењивати одредбе Уговора
закљученог између Станара и Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу“ општине
Кикинда.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II–06- 25 /2014
Дана: 04.09.2014. године
КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков

8.

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 –
пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на
седници од 04.09. 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНО –
ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ИНКУБАТОРА
I
Образују се радна тела Пољопривредно – предузетничког инкубатора, и то:
1.
2.
3.

Менаџмент инкубатора
Менторинг тим
Одбор инкубатора.
II

МЕНАЏМЕНТ ИНКУБАТОРА
Менаџмент инкубатора се стара о имовини Инкубатора, објектима, пластеницима и опреми која је у
власништву Инкубатора, као и о њиховој адекватној употреби. Организује едукативне активности за кориснике
инкубатора, координира активности ментора, припрема и спроводи уговоре о коришћењу Инкубатора и
ангажује менторе, води администрацију и финансије Инкубатора. Менаџмент има обавезу предаје кварталних
извештаја о раду Инкубатора, које доставља Одбору инкубатора, Јавној агенцији за пољопривреду и малу
привреду општине Кикинда и Секретаријату за локални економски развој и туризам општине Кикинда.
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У Менаџмент инкубатора именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Никола Филиповић – председник Удружења „Банатска ленија“, пољопривредни техничар
Јован Ромаков – дипл.инг.пољопривреде, в.д. директора Јавне агенције за пољопривреду и малу
привреду општине Кикинда
Роберт Немеш – дипл.инг.пољопривреде, регионални менaџер фирме „НС Семе“
Имре Кабок – члан Општинског већа општине Кикинда
Станислав Вујчић – стручни сарадник Секретаријата за локални економски развој и туризам
Општинске управе општине Кикинда.

III
МЕНТОРИНГ ТИМ
Менторинг тим има обавезу да помогне и саветодавно подржава активности које становници (
полазници ) спроводе у Инкубатору. Знањем и искуством указује на спровођење корака пре и у току
производног циклуса. У договору са становницима инкубатора брине о издавању и правилној примени
препарата прехране и заштите у пластеницима, као и адекватном одлагању амбалажног отпада истих препарата.
Брине о правилној употреби и примени уређаја који се користе у производном процесу (прскалице, капајуће
траке, заштитне мреже,... ).
Менторинг тим има обавезу да обучи и помогне становнике за вођење адекватне евиденције
производње, презентује правила и важности вођења пољопривредног газдинства, као и могућности подстицаја
која та газдинства могу остварити. Ради на увођењу предузетништва у агро-бизнису.
Спроводи одлуке Менаџмента инкубатора и брине о спровођењу уговора и правилника, као и свих
донетих
и
усвојених
докумената
везаних
за
функционисање
инкубатора.
У Менторинг тим именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Живана Шпирић, дипл. инг. пољопривреде, Пољопривредна стручна служба „Кикинда“,
Мелита Дејановић, дипл. инг. пољопривреде, Пољопривредна стручна служба „Кикинда“,
Александар Ивезић, дипл. инг. пољопривреде, Пољопривредна стручна служба „Кикинда“,
Дејан Угрешић, трговац, Удружење „Банатска ленија“,
Филип Плавшић, дипл. инжењер пољопривреде – пост дипломске студије
( мастер ), Пољопривредни факултет у Новом Саду.

IV
ОДБОР ИНКУБАТОРА
Одбор инкубатора брине о селекцији кандидата за избор Станара, прегледа пријаве и бизнис планове
кандидата, прима и разматра извештаје које квартално добија од Менторинг тима, прати рад Станара у току
њиховог рада у пластеницима Инкубатора, а после тога и у процесу осамостаљивања ка одрживим
газдинствима, те врши и обраду добијених резултата. Одбор пружа подршку у повезивању корисника
Инкубатора са тржиштем и купцима и њиховом повезивању и организовању у удружења и задруге. Одбор врши
надзор над активностима Инкубатора у вези са реализацијом годишњег плана рада. Такође, може да прикупља
средства и субвенције потребне за рад и развој Инкубатора, која ће бити уплаћена као наменска средства на
рачун општине Кикинда. Одбор има право да контролише потрошњу додатних сакупљених наменских
средстава.
У Одбор инкубатора именују се:
1.
2.
3.
4.

Мирјана Томић, дипл.инг.пољопривреде, Пољопривредна стручна служба „Кикинда“
Душко Француски, дипл.инг. пољопривреде, Јавне агенција за пољопривреду и малу привреду општине
Кикинда
Драгољуб Станковић, дипл.инг.пољопривреде, председник Савета за привреду, малу привреду и
пољопривреду општине Кикинда
Сања Ач, инж. индустријског менаџмента, Удружење „Банатска ленија“ .

V
Административне послове у вези са радом радних тела Пољопривредно – предузетничког инкубатора
обавља административни радник Јавне агенције за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда којег
одреди директор ове институције.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II-06-25/2014
Дана: 04.09.2014. године
КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков

9.
На основу члана 13. став 2. Одлуке о локалним комуналним таксама ( „Службени лист општине
Кикинда“, бр. 7/09) и члана 58. Статута oпштине Кикинда („Службени лист oпштине Kикинда“ , бр 4/06 –
пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12 ), Општинско веће општине Кикинда на седници
одржаној дана 04.09.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ ДАНИ ЛУДАЈЕ 2014.“
I
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Комунална такса за заузимање јавне површине у време одржавања манифестације „ Дани лудаје 2014.“
утврђује се у износу од 1.000,00 динара за метар квадратни.
II
Комунална такса за заузимање јавне површине за постављање штандова за продају алкохолних и
безалкохолних пића утврђује се у износу од 36.000,00 динара за прва 4 метра квадратна и 1.000,00 динара за
сваки следећи метар квадратни јавне површине.
Комунална такса за заузимање јавне површине за постављање штандова за продају хране са роштиља и
слично утврђује се у износу од 12.000,00.,динара за прва 4 метра квадратна и 1.000,00 динара за сваки следећи
метар квадратни јавне површине.
Минимална површина за постављање штандова за продају алкохолних и безалкохолних пића и хране са
роштиља и слично, износи 4 метра квадратна.
III
Плаћена такса важи за све дане трајања манифестације.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II–06- 25 /2014
Дана: 04.09.2014. године
КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ,УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

1.
На основу члана 5. став 2. и члана 9. став 1. Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), по протеку рока од 15 дана за достављање Мишљења
Секретаријата за заштиту животне средине општине Кикинда о нацрту Решења и прибављеног мишљења
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-5011265/2013-05 од 12.06.2013. године, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду
општине Кикинда, дана 25.08.2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације за насеље Башаид неће
се израђивати.
2. За пројекте који се планирају и изводе у обухвату Плана из тачке 1. Решења, а који су обухваћени Листом
пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листом пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, иста ће се израђивати у складу са Одлуком надлежног органа за заштиту
животне средине.
Страна 688

Број 20

„Сл.лист општине Кикинда“

08.09.2014.год.

3. Ово решење је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулација из тачке 1. овог
Решења.
4. Решење, објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.
Образложење
Планом генералне регулације биће обухваћен простор који се налази у грађевинском реону насеља
Башаид.
Просторним планом општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ број 16/2013) прописано је:
Према Просторном плану, како би се подстакла функционална трансформација чисто аграрних насеља
у руралном делу општине Кикинда, неопходно је у њима подстаћи или привући мање прерађивачке погоне
индустријског карактера и делатности терцијарног сектора (који неће имати искључиво циљ пружања услуга
становништву, већ га и запошљавати – развијати централне и услужне функције) и дати им улогу
микроразвојних центара на једној страни, а на другој их треба повезати квалитетном мрежом саобраћајница и
интензивирати јавни саобраћај, подстицати дневну миграцију радне снаге и тиме успорити исељавање
становништва у Кикинду или центре рада у ширем регионалном окружењу. За овај модел постоји иницијална
основа у садашњој мрежи насеља општине Кикинда.
Укупна површина обухвата Плана износи око 250 hа.
Простор у обухвату Плана је највећим делом изграђен и заузет постојећим објектима и
садржајима.
Приликом одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину размотрен је
циљ израде Плана генералне регулације, стање и Просторним планом зацртани Развој и уређење мреже
насеља, руралних подручја и размештај јавних служби; Просторни развој и размештај привредних
делатности и инфраструктурних система као и зацртаних Смернице за израду урбанистичких планова,
просторно уређење и изградњу насеља. Према наведеним одредницама Просторног плана развој насеља
Башаид усмерен је на становање, привређивање везано за пољопривреду, и секундарне и терцијалне
делатности.
Смерницама за израду Плана генералне регулације нису планирани садржаји и активности које
су некомпатибилне са становањем и које га у угрожавају и чији је утицај потребно анализирати и
утврдити у поступку израде стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину и
здравље становништва.
Анализом је закључено да реализацијом Плана и пројеката неће доћи до значајнијег повећаног обима и
интензитета угрожавања животне средине и здравља становништва.
Приликом примене критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја дошло се до
следећих оцена:
1. Карактеристике плана и програма
1.1) План генералне регулације се израђује ради утврђивања јавног грађевинског земљишта,
утврђивања правила грађења и уређења, стварања услова за развој секундарних и терцијалних
делатности, сеоског туризма и комуналне инфраструктуре. Простор у обухвату плана је највећим делом
изграђен и заузет постојећим објектима и садржајима
1.2.) Проблеми заштите животне средине и утицај на чиниоце животне средине могу се очекивати на:
1) ваздух - у незнатној мери,
2) воду - у незнатној мери ,
3) земљиште - незнатно усред промене намене,
4) микроклиму - незнатно услед емисије топлоте и смањења површине под биљним
покривачем,
5) биљни и животни свет - занемарљиво,
6) станишта и биодиверзитет - занемарљиво,
7) на подручју обухваћеним планом нема заштићених природних добара,
8) планирање активности према врсти обиму не могу имати знатног утицаја
на становништво и његово здравље,
9) планиране активности не могу имати утицаја на друге градове и насеља,
10) планиране активности неће имати утицаја на културно-историјску баштину,
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11) реализација плана неће имати утицаја на установљене трасе инфраструктурних
објеката,
12) реализација пројекта неће имати утицаја на друге створене вредности.
13) план неће имати негативног утицаја на друге планове и пројекте.
2) Карактеристике утицаја
1) Реализација плана ће довести до нешто интезивнијег коришћења простора и до додатних активности у
односу на досадашње стање.
2) Утицаји у зависности од врсте одразиће се (као повећан саобраћај, незнатно повећан ниво буке и
незнатно повећан ниво аерозагађења,).
3) Просторна димензија утицаја активности може се очекивати на микро локацији објеката (имисија), док
ће емисија бити изражена на најужем окружењу објеката без излагања најближег становништва негативним
утицајима.
4) Не очекује се кумулативна и синергетска природа утицаја.
5) Не постоје ризици по људско здравље и животну средину.
6) Реализација плана неће имати утицаја на области од природног значаја на планском подручју и у
његовом окружењу.
7) Реализација плана неће имати утицаја на угрожене области, неће довести до: прекорачења стандарда
квалитета животне средине или граничних вредности; повећања постојећих ризика; значајног смањења
капацитета животне средине; угрожавања посебно осетљивих и ретких области, и значајнијег нарушавања
екосистема и угрожавања биљних и животних врста.
На основу анализе могућих утицаја на животну средину, њиховог значаја и карактеристика, дошло се
до закључка да није потребно израђивати Стратешку процену утицаја на животну средину већ да је довољно и
адекватно за пројекте и активности спровести поступак одлучивања о потреби израде процене утицаја на
животну средину уз предузимање утврђених мера заштите.
На основу наведених оцена о могућем утицају реализације Плана, а након протека рока од 15 дана за
достављање Мишљења о нацрту Решења (достављеног 03.06.2013. године) Секретаријата за заштиту животне
средине општине Кикинда и прибављеног позитивног мишљења Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-501-1265/2013-05 од 12.06.2013. године, решено
је као у диспозитиву.
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2.
На основу члана 5. став 2. и члана 9. став 1. Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), по протеку рока од 15 дана за достављање Мишљења
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Секретаријата за заштиту животне средине општине Кикинда о нацрту Решења и прибављеног мишљења
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-5011257/2013-05 од 12.06.2013. године, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду
општине Кикинда, дана 10.06.2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације за насеље Банатско
Велико Село неће се израђивати.
2. За пројекте који се планирају и изводе у обухвату Плана из тачке 1. Решења, а који су обухваћени Листом
пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листом пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, иста ће се израђивати у складу са Одлуком надлежног органа за заштиту
животне средине.
3. Ово решење је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулација из тачке 1. овог
Решења.
4. Решење, објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.
Образложење
Планом генералне регулације биће обухваћен простор који се налази у грађевинском реону насеља
Банатско Велико Село.
Просторним планом општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ број 16/2013) прописано је:
Према Просторном плану, како би се подстакла функционална трансформација чисто аграрних насеља
у руралном делу општине Кикинда, неопходно је у њима подстаћи или привући мање прерађивачке погоне
индустријског карактера и делатности терцијарног сектора (који неће имати искључиво циљ пружања услуга
становништву, већ га и запошљавати – развијати централне и услужне функције) и дати им улогу
микроразвојних центара на једној страни, а на другој их треба повезати квалитетном мрежом саобраћајница и
интензивирати јавни саобраћај, подстицати дневну миграцију радне снаге и тиме успорити исељавање
становништва у Кикинду или центре рада у ширем регионалном окружењу. За овај модел постоји
иницијална основа у садашњој мрежи насеља општине Кикинда.
Укупна површина обухвата Плана износи око 270 hа.
Простор у обухвату Плана је највећим делом изграђен и заузет постојећим објектима и
садржајима.
Приликом одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину размотрен је
циљ израде Плана генералне регулације, стање и Просторним планом зацртани Развој и уређење мреже
насеља, руралних подручја и размештај јавних служби; Просторни развој и размештај привредних
делатности и инфраструктурних система као и зацртаних Смерница за израду урбанистичких планова,
просторно уређење и изградњу насеља. Према наведеним одредницама Просторног плана развој насеља
Банатско Велико Село усмерен је на становање, привређивање везано за пољопривреду, и секундарне и
терцијалне делатности.
Смерницама за израду Плана генералне регулације нису планирани садржаји и активности које
су некомпатибилне са становањем и које га у угрожавају и чији је утицај потребно анализирати и
утврдити у поступку израде стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину и
здравље становништва.
Анализом је закључено да реализацијом Плана и пројеката неће доћи до значајнијег повећаног обима и
интензитета угрожавања животне средине и здравља становништва.
Приликом примене критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја дошло се до
следећих оцена:
1. Карактеристике плана и програма
1.1) План генералне регулације се израђује ради утврђивања јавног грађевинског земљишта,
утврђивања правила грађења и уређења, стварања услова за развој секундарних и терцијалних
делатности, сеоског туризма и комуналне инфрасруктуре. Простор у обухвату плана је највећим делом
изграђен и заузет постојећим објектима и садржајима
1.2.) Проблеми заштите животне средине и утицај на чиниоце животне средине могу се очекивати на:
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1) ваздух - у незнатној мери,
2) воду - у незнатној мери ,
3) земљиште - незнатно усред промене намене,
4) микроклиму - незнатно услед емисије топлоте и смањења површине под биљним
покривачем,
5) биљни и животни свет - занемарљиво,
6) станишта и биодиверзитет - занемарљиво,
7) на подручју обухваћеним планом нема заштићених природних добара,
8) планирање активности према врсти обиму не могу имати знатног утицаја
на становништво и његово здравље,
9) планиране активности не могу имати утицаја на друге градове и насеља,
10) планиране активности неће имати утицаја на културно-историјску баштину,
11) реализација плана неће имати утицаја на установљене трасе инфраструктурних
објеката,
12) реализација пројекта неће имати утицаја на друге створене вредности,
13) план неће имати негативног утицаја на друге планове и пројекте.
2) Карактеристике утицаја
1) Реализација плана ће довести до нешто интезивнијег коришћења простора и до додатних активности у
односу на досадашње стање.
2) Утицаји у зависности од врсте одразиће се (као повећан саобраћај, незнатно повећан ниво буке и
незнатно повећан ниво аерозагађења,).
3) Просторна димензија утицаја активности може се очекивати на микро локацији објеката (имисија), док
ће емисија бити изражена на најужем окружењу објеката без излагања најближег становништва негативним
утицајима.
4) Не очекује се кумулативна и синергетска природа утицаја.
5) Не постоје ризици по људско здравље и животну средину.
6) Реализација плана неће имати утицаја на области од природног значаја на планском подручју и у
његовом окружењу ,
7) Реализација плана неће имати утицаја на угрожене области, неће довести до: прекорачења стандарда
квалитета животне средине или граничних вредности; повећања постојећих ризика; значајног смањења
капацитета животне средине; угрожавања посебно осетљивих и ретких области, и значајнијег нарушавања
екосистема и угрожавања биљних и животних врста.
На основу анализе могућих утицаја на животну средину, њиховог значаја и карактеристика, дошло се
до закључка да није потребно израђивати Стратешку процену утицаја на животну средину већ да је довољно и
адекватно за пројекте и активности спровести поступак одлучивања о потреби израде процене утицаја на
животну средину уз предузимање утврђених мера заштите.
На основу наведених оцена о могућем утицају реализације Плана, а након протека рока од 15 дана за
достављање Мишљења о нацрту Решења (достављеног 03.06.2013. године) Секретаријата за заштиту животне
средине општине Кикинда и прибављеног позитивног мишљења Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-501-1257/2013-05 од 12.06.2013. године, решено
је као у диспозитиву.
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3.
На основу члана 5. став 2. и члана 9. став 1. Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), по протеку рока од 15 дана за достављање Мишљења
Секретаријата за заштиту животне средине општине Кикинда о нацрту Решења и прибављеног мишљења
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-5011260/2013-05 од 12.06.2013. године, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду
општине Кикинда, дана 28.06.2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације за насеље Мокрин неће
се израђивати.
2. За пројекте који се планирају и изводе у обухвату Плана из тачке 1. Решења, а који су обухваћени Листом
пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину и Листом пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину, иста ће се израђивати у складу са Одлуком надлежног органа за заштиту
животне средине.
3. Ово решење је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулација из тачке 1. овог
Решења.
4. Решење, објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.
Образложење
Планом генералне регулације биће обухваћен простор који се налази у грађевинском реону насеља
Мокрин.
Просторним планом општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ број 16/2013) прописано је:
Према Просторном плану, како би се подстакла функционална трансформација чисто аграрних насеља
у руралном делу општине Кикинда, неопходно је у њима подстаћи или привући мање прерађивачке погоне
индустријског карактера и делатности терцијарног сектора (који неће имати искључиво циљ пружања услуга
становништву, већ га и запошљавати – развијати централне и услужне функције) и дати им улогу
микроразвојних центара на једној страни, а на другој их треба повезати квалитетном мрежом саобраћајница и
интензивирати јавни саобраћај, подстицати дневну миграцију радне снаге и тиме успорити исељавање
становништва у Кикинду или центре рада у ширем регионалном окружењу. За овај модел постоји иницијална
основа у садашњој мрежи насеља општине Кикинда.
Укупна површина обухвата Плана износи око 560 hа.
Простор у обухвату Плана је највећим делом изграђен и заузет постојећим објектима и
садржајима.
Приликом одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину размотрен је
циљ израде Плана генералне регулације, стање и Просторним планом зацртани Развој и уређење мреже
насеља, руралних подручја и размештај јавних служби; Просторни развој и размештај привредних
делатности и инфраструктурних система као и зацртаних Смернице за израду урбанистичких планова,
просторно уређење и изградњу насеља. Према наведеним одредницама Просторног плана развој насеља
Мокрин усмерен је на становање, привређивање везано за пољопривреду, и секундарне и терцијалне
делатности.
Смерницама за израду Плана генералне регулације нису планирани садржаји и активности које
су некомпатибилне са становањем и које га у угрожавају и чији је утицај потребно анализирати и
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утврдити у поступку израде стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину и
здравље становништва.
Анализом је закључено да реализацијом Плана и пројеката неће доћи до значајнијег повећаног обима и
интензитета угрожавања животне средине и здравља становништва.
Приликом примене критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја дошло се до
следећих оцена:
1. Карактеристике плана и програма
1.1) План генералне регулације се израђује ради утврђивања јавног грађевинског земљишта,
утврђивања правила грађења и уређења, стварања услова за развој секундарних и терцијалних
делатности, сеоског туризма и комуналне инфраструктуре. Простор у обухвату плана је највећим делом
изграђен и заузет постојећим објектима и садржајима
1.2.) Проблеми заштите животне средине и утицај на чиниоце животне средине могу се очекивати на:
1) ваздух - у незнатној мери,
2) воду - у незнатној мери ,
3) земљиште - незнатно усред промене намене,
4) микроклиму - незнатно услед емисије топлоте и смањења површине под биљним
покривачем,
5) биљни и животни свет - занемарљиво,
6) станишта и биодиверзитет - занемарљиво,
7) на подручју обухваћеним планом нема заштићених природних добара,
8) планирање активности према врсти обиму не могу имати знатног утицаја
на становништво и његово здравље,
9) планиране активности не могу имати утицаја на друге градове и насеља,
10) планиране активности неће имати утицаја на културно-историјску баштину,
11) реализација плана неће имати утицаја на установљене трасе инфраструктурних
објеката,
12) реализација пројекта неће имати утицаја на друге створене вредности.
13) план неће имати негативног утицаја на друге планове и пројекте.
2) Карактеристике утицаја
1) Реализација плана ће довести до нешто интезивнијег коришћења простора и до додатних активности у
односу на досадашње стање.
2) Утицаји у зависности од врсте одразиће се (као повећан саобраћај, незнатно повећан ниво буке и
незнатно повећан ниво аерозагађења,).
3) Просторна димензија утицаја активности може се очекивати на микро локацији објеката (имисија), док
ће емисија бити изражена на најужем окружењу објеката без излагања најближег становништва негативним
утицајима.
4) Не очекује се кумулативна и синергетска природа утицаја.
5) Не постоје ризици по људско здравље и животну средину.
6) Реализација плана неће имати утицаја на области од природног значаја на планском подручју и у
његовом окружењу ,
7) Реализација плана неће имати утицаја на угрожене области, неће довести до: прекорачења стандарда
квалитета животне средине или граничних вредности; повећања постојећих ризика; значајног смањења
капацитета животне средине; угрожавања посебно осетљивих и ретких области, и значајнијег нарушавања
екосистема и угрожавања биљних и животних врста.
На основу анализе могућих утицаја на животну средину, њиховог значаја и карактеристика, дошло се
до закључка да није потребно израђивати Стратешку процену утицаја на животну средину већ да је довољно и
адекватно за пројекте и активности спровести поступак одлучивања о потреби израде процене утицаја на
животну средину уз предузимање утврђених мера заштите.
На основу наведених оцена о могућем утицају реализације Плана, а након протека рока од 15 дана за
достављање Мишљења о нацрту Решења (достављеног 03.06.2013. године) Секретаријата за заштиту животне
средине општине Кикинда и прибављеног позитивног мишљења Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, број 130-501-1260/2013-05 од 12.06.2013. године, решено
је као у диспозитиву.
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