СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КИКИНДА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
125.

Година 49. Дана 22.10.2014. године Број 23.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2.
и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана 15.
Статута општине 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 ), Скупштина општине Кикинда на седници која је одржана
дана 22.10.2014. године, донела је:
ОСНИВАЧКИ АКТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ
„КИКИНДА“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Основ доношења Оснивачког акта
Члан 1.
Основ доношења Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге
„Кикинда” је обавеза Општине да обезбеди и уреди обављање комуналних делатности на својој
територији, као и да за обављање комуналних делатности обезбеди организационе, материјалне и
друге услове, а све на основу овлашћења из чана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), као и члана 15. Статута општине Кикинда (Службени лист општине Кикинда број 4/06).
Оснивачки акт не представља усклађивање оснивачког акта постојећег јавног комуналног
предузећа, већ нови оснивачки акт новог јавног комуналног предузећа које није правни сукцесор
постојећих јавно комуналних предузећа основаних од стране Општине Кикинда.
Циљ оснивања јавног предузећа
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Члан 2.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” оснива се у циљу
постизања ефикаснијег обављања комуналних делатности, рационализације трошкова обављања
комуналних делатности као делатности од општег интереса уз повећање квалитета пружених услуга
у корист грађана – становника општине као крајњих конзумената.
Члан 3.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” оснива се и послује ради
обезбеђивања трајног обављања комуналних делатности као делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих корисника, и то:
- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и
одвођење
отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију
изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних
вода
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као
и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима, и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила,
као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја;
уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
изградња, одражавање и управљање општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима и осталим јавним површинама у својини општине
укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова,
осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта
и осталих површина јавне намене у јавној својини општине односно предузећа које је
основала општина и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина,
планирање, развој, примена и одржавање инфорамционог система за потребе општине
и њених органа и предузећа као и општинске ИКТ мреже;
- одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
- одржавање пословног и стамбеног простора у својини општине и осталим облицима
својине, социјална стамбена изградња као и остали послови везани за одржавање
стамбеног простора;
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- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (
планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом
и одржавањем )
Предмет Оснивачког акта
Члан 4.
Овим Оснивачким актом, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” у обављању
делатности од општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште;
- претежна делатност;
- права, обавезе и одговорности оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа према
оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
- условима и начину задуживања;
- заступање;
- износ основног капитала;
- органијавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање, отуђење и прибављање ствари у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног комуналног предузећа
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” је:
Општина Кикинда, улица Трг српских добровољаца број 12, матични број 08176396.
Права оснивача остварује Скупштина општине, односно извршни орган Скупштине
општине у случајевима посебно прописаним овим Оснивачким актом.
Правни статус јавног комуналног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
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Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда” за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈП Кикинда, осим у случајевима прописаним законом.
Заступање и представљање јавног комуналног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда” заступа и представља
директор, без ограничења.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног комуналног предузећа
Члан 9.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће за комуналну
инфраструктуру и услуге “Кикинда“ Кикинда.
Скраћено пословно име је ЈП „Кикинда“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈП Кикинда, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног комуналног предузећа
Члан 10.
Седиште ЈП Кикинда је у Кикинди, Трг српких добровољаца бр.11.
О промени седишта ЈП Кикинда одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног комуналног предузећа
Члан 11.
ЈП Кикинда поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом и мађарском језику и латиничним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈП Кикинда.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈП Кикинда и
место за датум и број.
ЈП Кикинда има свој знак који садржи назив и седиште ЈП Кикинда, а који ће бити
дефинисан Статутом ЈП Кикинда.
Облик, изглед и димензије печата и штамбиља утврђује Надзорни одбор ЈП Кикинда.
Упис јавног комуналног предузећа у регистар
Члан 12.
ЈП Кикинда се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овим Оснивачким актом,
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и
поступак регистрације.
Унутрашња организација јавног комуналног предузећа
Члан 13.
ЈП Кикинда послује као јединствена радна целина.
Актом директора ЈП Кикинда уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
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ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност

Члан 14.
Претежна делатност ЈП Кикинда је:
− 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, ЈП Кикинда ће обављати и делатности наведене у
члану 3. Оснивачког акта.
О промени делатности ЈП Кикинда из става 1. и 2. овог члана као и о обављању других
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.
ЈП Кикинда може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да
су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.
ЈП Кикинда може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14.
ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
ЈП Кикинда према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и
одговорности које општина Кикинда као оснивач има према ЈП Кикинда.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал

Члан 17.
Основни уписани и уплаћени новчани улог оснивача, општине Кикинда у основни капитал
ЈП „Кикинда'' износи 100.000,00 динара.
Имовина јавног комуналног предузећа
Члан 18.
Имовину ЈП Кикинда чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ЈП
Кикинда, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине.
ЈП Кикинда може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и
обавезе ЈП Кикинда са једне стране и општине као оснивача са друге стране.
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Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈП Кикинда, у складу са законом и актима
Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у ЈП Кикинда, као
и права по основу тих удела.
Капитал у ЈП Кикинда подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала ЈП Кикинда одлучује општина, као оснивач у
складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 21.
ЈП Кикинда, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга;
из кредита;
из донација и поклона;
из буџета оснивача и буџета Републике Србије, аутономне покрајине и
из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 22.
Добит ЈП Кикинда, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом
Одлуком.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор на предлог директора, уз сагласност
Скупштине општине.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга ЈП Кикинда уређују се посебном одлуком,
коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача – извршног органа општине, у складу са
законом.
Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим је
уређена комунална делатност, и то:
− начелом „потрошач плаћа“;
− начелом „загађивач плаћа“;
− начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
− начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
− начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем
ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
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2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре
исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.
ЈП Кикинда је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. овог Оснивачког акта.
Општинско веће као извршни орган општине даје сагласност на захтев за измену цена, а по
процедури предвиђеној законом који уређује вршење комуналних делатности.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.
Унапређење рада и развоја ЈП Кикинда заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Годишњим програмом пословања програмира се пословање и мере за спровођење планова
унапређења рада и развоја из става 1. овог члана.
Плановима и програмом рада из става 1. оог члана, утврђују се пословна политика и развој
ЈП Кикинда, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада ЈП Кикинда морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави ЈП Кикинда.
Планови и програми
Члан 27.
Планови и програми ЈП Кикинда су:
− план и програм развоја Јавног предузећа;
− годишњи програм пословања;
− финансијски планови и
− други планови и програми,
Планови и програми ЈП Кикинда достављају се Скупштини општине најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.
VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача

права:

Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу ЈП Кикинда, општина као оснивач има следећа
−
−
−

право управљања ЈП Кикинда на начин утврђен законом, овим Оснивачким актом и
Статутом Јавног предузећа;
право на учешће у расподели добити ЈП Кикинда;
право да буде информисана о пословању ЈП Кикинда;
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право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка ЈП
Кикинда стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса

Члан 29.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈП Кикинда основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
− Статут ЈП Кикинда;
− давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег интереса;
− располагање, прибављање и отуђење средства у јавној својини општине која су пренета
у својину ЈП Кикинда веће вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса;
− улагања капитала;
− статусне промене;

−
−

акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са
законом, овим Оснивачким актом и Статутом.

Члан 30.
Општинско веће односно извршни орган општине даје сагласност на:
− Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
− Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 31.
ЈП Кикинда је дужно да делатности од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 32.
ЈП Кикинда је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу
са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег
интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању ЈП Кикинда, Скупштина општине предузеће мере којима
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито:
разрешење Надзорног одбора и директора;
− ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини;
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друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овим Оснивачким актом.

Члан 34.
У случају поремећаја у пословању ЈП Кикинда, Општинско веће предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито промену унутрашње организације ЈП Кикинда.
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

VII

Пословање под тржишним условима
Члан 35.
ЈП Кикинда послује по тржишним условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина
Члан 36.
У обављању делатности, ЈП Кикинда своје производе и услуге може испоручивати, односно
пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који
начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије
општине Кикинда.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана ЈП Кикинда обавља у складу
са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 37.
Добит ЈП Кикинда, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине.
Пословни резултат ЈП Кикинда утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор на предлог директора, уз
сагласност Скупштине општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа

Члан 38.
Управљање у ЈП Кикинда је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
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Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом ЈП Кикинда.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
− да је пунолетно и пословно способно;
− да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
− да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за
чије обављање је оснивано јавно предузеће;
−
најмање три (3) године искуства на руководећим пословима;
− да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
− да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
− надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;
− оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа;
− пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања
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сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа и
13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања ЈП Кикинда.
2) Директор
Члан 44.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Директор ЈП Кикинда заснива радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 45.
Директор ЈП Кикинда:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје и расподелу добити;
7) извршава одлуке надзорног одбора, као и одлуке, закључке, решења и остала општа и
појединачна правна акта Скупштине оштине и извршног органа општине – Општинског већа;
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине на предлог Надзорног одбора.
Мандат директора
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Члан 47.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 48.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих
се предлаже разрешење.
Члан 49.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 50.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 51.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
− уколико буде донето решење о суспензији директора;
− у случају смрти или губитка пословне способности директора;
− у осталим случајевима у складу са законом, оснивачким актом и Статутом ЈП Кикинда.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
−

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ
Члан 52.
У случају планираних и непланираних прекида испоруке комуналних производа и услуга
ЈП Кикинда и надлежни органи општне дужни су да предузму мере утврђене законом и одлуком
којим је уређен начин обављања одређене комуналне делатности.
Остваривање права на штрајк
Члан 53.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У ЈП Кикинда право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника ЈП Кикинда мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са
законом.
Унутрашња организација
Члан 54.
Статутом, општим актима и другим актима ЈП Кикинда ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање
Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и овим Оснивачким актом.
Радни односи
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором ЈП Кикинда у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор ЈП Кикинда мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 56.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима ЈП Кикинда или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 57.
ЈП Кикинда је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом ЈП Кикинда детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 58.
Рад ЈП Кикинда је јаван.
За јавност рада ЈП Кикинда одговоран је директор.
Доступност информација
Члан 59.
Доступност информација од јавног значаја ЈП Кикинда врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 60.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора ЈП Кикинда чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

Страна 717

Број 23

„Службени лист општине Кикинда“
X

22.10. 2014. године

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти

Члан 61.
Општи акти ЈП Кикинда су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈП Кикинда.
Други општи акти ЈП Кикинда морају бити у сагласности са Статутом ЈП Кикинда.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у ЈП Кикинда, морају бити у
складу са општим актима ЈП Кикинда.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
ЈП Кикинда је дужно да донесе Статут сагласан са овим Оснивачким актом у року од 30
дана од дана ступања на снагу овог Оснивачког акта.
Остале опште акте надлежни органи ЈП Кикинда су дужни да донесу у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Статута ЈП Кикинда.
Члан 63.
Овај Оснивачки акт ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу”
општине Кикинда.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

126.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2.
и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), и члана 31. Статута
општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ , бр 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштине општине Кикинда, на седници која је одржана дана
22.10.2014. године, донела је :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ТОПЛАНА“ КИКИНДА
Члан 1.
Овом Oдлуком врше се измене Оснивачког акта Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда
(„Службени лист општине Кикинда“, број 5/13 и 33/13), у даљем тексту: Оснивачки акт.
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Члан 2.
Члан 13. Оснивачког акта мења се и гласи:
„Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација ( производња и дистрибуција паре и топле воде
за грејање и у друге сврхе).
Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и следеће делатности:
- 43.21 Постављање грејних и климатизационих система,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање у оквиру претежне делатности,
- 81.22 Димничарску делатност,
- 81.22 Хемијски третман енергетских постројења. “
Члан 3.
Члан 29. Оснивачког акта мења се и гласи:
„ Општинско веће даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места уколико се повећава број запослених.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Кикинда''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

127.
На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12, 116/2013 и 44/2014) и члана 31. тачка 8. Статута општине Кикинда („Службени лист
општине Кикинда“, бр. 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12),
Скупштина Oпштине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА'' КИКИНДА
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Члан 1.
Даје се сагласност на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда,
усвојене на седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Кикинда, дана 11.09.2014.
године, под бројем VII-670/16.
Члан 2.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

128.
На основу члана 35. и члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,
број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС и
98/13–одлука УС) и члана 31. Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 4/06 пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), након извршене стручне контроле и
јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од 21.07.2014. године,
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 22.10..2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације насеља Банатско Велико Село (у даљем тексту: План
генералне регулације), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“,
Нови Сад.
Члан 2.
Граница подручја обухваћеног Планом генералне регулације описана је следећим тачкама:
почетна тачка налази се на четворомеђи општинског пута Наково – Банатско Велико Село, парцеле
4648/1 и 4648/2, канала, парцела 4607 и парцеле 2654/6.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати јужну међу канала до тромеђе канала, пута, парцела
4703/1 и парцеле 2654/2.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу пута до тромеђе пута, парцеле
4703/2 и 4703/1, мења правац ка истоку, пресеца пут, парцела 4703/2 и северном међом парцеле
2728/1 долази до тромеђе пута, парцела 4705 и парцела 2727 и 2728/1, мења правац ка југу и
источном међом пута, парцела 4705 долази до тромеђе улице Војвођанске, парцела 1837, канала,
парцела 2729 и парцеле 2730.
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Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 2730 до четворомеђе парцела 414,
415, 2730 и 2737, скреће ка истоку и пратећи јужну међу парцела 2737 - 2741, 2743 – 2753, 4709,
2786 и 2787 и долази до четворомеђе парцела 36, 45, 47 и 2787.
Од четворомеђе граница мења правац ка северу и прати источну међу парцела 2787 и 2777 до
тромеђе пољских путева, парцеле 4711 и 4712 и парцеле 4, скреће ка истоку и пратећи јужну међу
парцела 2792, 2794, 4713/1, 2796 – 2800, 4646 и парцеле 2795/1 долази до тромеђе пољског пута,
парцела 4714 и парцела 2795/1 и 2795/13.
Од тромеђе граница у правцу југа и прати западну међу пољског пута, парцела 4714 и западну и
јужну међу парцеле 2941, наставља у правцу истока и прати јужну међу парцела 2940 и 2939 до
тромеђе Улице Десанке Максимовић, парцела 1835, пута, парцела 4726 и парцеле 2939.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу и пратећи западну међу парцела 2998/1, 2998/2,
2997, 2996, 2995, 2994 и 2993 долази до тромеђе путева, парцеле 166 и 4727 и парцеле 167, скреће ка
западу и прати северну међу парцела 2943, 2942 и 4728 до тромеђе пољског пута, парцела 4728 и
парцела 181 и 182.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу пољског пута, парцела 4728 до
тромеђе пољских путева, парцеле 4728 и 4729 и парцеле 1055, мења правац ка западу и пратећи
северну међу пољског пута, парцела 4729 долази до тромеђе путева, парцеле 1057 и 4729 и 1039.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут и западном међом парцела 3105, 4730 и 3106 долази
до тромеђе пута, парцела 1187 и парцела 1080 и 3106, скреће ка истоку и пратећи северну међу пута
долази до тромеђе путева, парцеле 1187 и 4731 и парцеле 3123.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут, прати западну међу пута, парцела 4731 до тромеђе
пута, парцела 4731 и парцелa 3289/1 и 3289/2 , мења правац ка западу и јужном међом парцела
3289/1, 3290/1, 3291/1, 3292/1, 3239/1 и 1221 долази до тромеђе парцела 1182, 1221 и 3294.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу парцеле 1182 до тромеђе пољског
пута, парцела 4737 и парцела 1182 и 3295/1, скреће ка истоку и пратећи јужну међу пољског пута
долази до тромеђе пољског пута и парцела 3295/2 и 3296.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 3296 до тромеђе пољског пута,
парцела 4132 и парцела 3295/2 и 3296, мења правац ка западу, прати северну међу пољског пута до
тромеђе пољског пут и парцела 3295/1 и 1183, пресеца пут и даље у правцу запада прати северну
међу парцела 3322, 3321, 3320, 4735 и 3299, скреће ка југозападу и пратећи западну међу парцела
3299 – 3303, прати северну међу парцеле 3303, мења правац ка југу и на одстојању од 60m источно
од канала пресеца парцеле 3303 – 3319, 4733, 3463 – 3480, 3482 – 3485 до међе између парцела 3485
и 3486 и долази до тромеђе канала, парцела 4634/1, Улице Станка Опсенице, парцела 1856 и парцеле
1182/1.
Од тромеђе границе наставља у правцу запада, прати северну међу канала, парцела 4634/1 до Улице
Стојана Матића, парцела 1857, мења правац југу, пресеца канал парцела 4634/2 и прати западну
међу пута, парцела 4739 до Улице Марка Орешковића, а потом ка истоку пратећи јужну међу
парцеле 3492 долази до тромеђе Улице Марка Орешковића, парцела 1874, пута, парцела 4740 и
парцеле 3492.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа пресеца пут, прати источну границу парцеле 1752, а
затим у правцу југозапада, прати северну међу парцела 3615 – 3621, 3623 и 3624, мења правац ка
југу и прати западну међу парцеле 3624, јужну међу парцела 3624, 3622 и 3621, пресеца пут и
западном међом парцеле 3626/1 долази до тромеђе железничке пруге, парцела 4647/1 и парцела
3626/1 и 1826.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пруге и пута, парцела 4626/1 до пута и
парцела 1794 и 3985/1, мења правац ка северу и пратећи источну међу парцела 3985/1, 4010, 4009,
4779, 4011/1, 4012, 4013, 4780 и северном међом парцеле 4021 долази до тромеђе парцела 4022/1,
4022/2 и 4021.
Од тромеђе граница севера прати источну међу парцела 4022/1, 4023/1, 4024/1, 4024/2, 4025/1, 4026
– 4028, 4029/1, 4030/1, 4031/1, 4032/1, 4033, 4783, 4629, 4096, 4095, 4094 и 4093 до тромеђе парцела
4785, 4106 и 4093.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 4785, пољског пута, парцела 4784 до
тромеђе пољских путева, парцеле 4784 и 4787, обухвата парцеле 4787 и 4119, мења правац ка северу
и прати западну међу парцеле 4119 до тромеђе пољских путева, парцеле 4787 и 4786 и парцеле 4119.
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Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу Улице Бранка Ћопића, парцела 1842 до
тромеђе улице и парцела 658 и 4204, скреће ка западу, прати северну међу парцеле 4204, мења
правац ка северу и пратећи источну међу парцела 4204 – 4227 долази до тромеђе парцела 594, 598 и
4227.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати северну међу парцеле 4227, пресеца пољски
пут, парцела 4793, наставља у правцу севера, прати западну међу пута, парцела 583, пресеца пут,
парцела 4796 и долази до тромеђе пута, Улице Десанке Максимовић, парцела 1835 и канала,
парцела 4606.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати јужну и источну међу канала,
парцела 4606, пресеца општински пут Наково – Банатско Велико Село и долази до почетне тачке
описа обухвата Плана.
Укупна површина планског подручја износи 277 ha.
Члан 3.
План генералне регулације одређен је Елаборатом који садржи:
Текстуални део
Увод
I Полазне основе плана
1. Извод из текстуалног дела Концепта плана и
II Плански део, који садржи:
1. Граница обухвата плана и границе грађевинског подручја
2. Правила уређења,
3. Правила грађења
Графички део
1. Постојеће стање
2. Планска решења Плана генералне регулацијe
Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.
Члан 4.
Саставни део Плана је и Решење Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам
и привреду Општинске управе општине Кикинда о неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана генералне регулације на животну средину (“Службени лист општине Кикинда”, број
20/2014).
Члан 5.
План генералне регулације израђен је у шест примерака у аналогном и шест примерака у
дигалном облику и биће потписан и оверен на прописан начин.
Члан 6.
Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.
Члан 7.
О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и
привреду Општинске управе општине Кикинда.
Трошкове спровођења Плана сносиће општина Кикинда.
Члан 8.
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Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу општине Кикинда“, а План у целини
на интернет порталу општине Кикинда.
План генералне регулације и ова Одлука ступају 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

129.
На основу члана 35. и члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,
број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13–одлука УС и
98/13–одлука УС), и члана 31. Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 4/06 пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) након извршене стручне контроле и
јавног увида, а по прибављеном позитивном мишљењу Комисије за планове од 18.08.2014. године,
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 22.10..2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА МОКРИН
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације насеља Мокрин (у даљем тексту: План генералне
регулације), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.
Члан 2.
Граница подручја обухваћеног Планом генералне регулације описана је следећим тачкама:
почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Мокрин је тачка 1, која се налази на
тромеђи путева, парцеле 381 и 22660 и канала, парцела 22456.
Од тромеђе граница у правцу запада дужином од око 38 м прати јужну међу канала, пресеца га и
обухвата парцеле 16542 и 16543 и даље у правцу југоистока прати јужну међу канала до тачке 2 на
четворомеђи канала, парцеле 22456 и 3932, улице Ђуре Јакшића, парцела 3962 и парцеле 871.
Од тачке 2 граница у правцу севера пресеца канал и прати источну међу парцела 1664 и 1663,
пресеца улицу Жарка Зрењанина и западном међом парцела 240 и 241 долази до тачке 3, која се
налази на тромеђи пољског пута, парцела 16700/2 и парцела 241 и 16678.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати јужну међу пољског пута, парцела 16700/2 до
четворомеђе пољског пута и парцела 252, 254 и 239, мења правац ка северу и прати источну међу
парцела 16700/3 и 16700/1 до тачке 4, која се налази на тромеђи парцела 228, 16683 и 16700/1.
Од тачке 4 граница у правцу истока прати јужну међу парцела 16683, 22674, 16711/1, 16701, 163702,
16703, 16711/1, 16705, 16706, 16707, 16709, 16708 до тачке 5, која се налази на тромеђи железничке
пруге, парцеле 3939 и 22547 и парцеле 16711/1.
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Од тромеђе граница у правцу истока пресеца железничку пругу, мења правац ка југу и прати
источну међу пруге до тачке 6 на тромеђи пруге, пољског пута, парцела 22705 и парцеле 1732.
Од тачке 6 граница наставља у правцу истока, прати јужну међу пољског пута, парцела 22705 до
тромеђе пољских путева, парцеле 22705 и 22706 и канала, парцела 1739, скреће ка југу, прати
западну међу пољског пута, 22706, пресеца пут, парцела 22566 и долази до тачке 7, која се налази на
тромеђи пута, парцела 22566, и парцела 18351/1 и 18351/2.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу пута, парцела 22566 до тромеђе путева,
парцеле 22566 и 18360, наставља у правцу југа пратећи источну међу пута, парцела 18360 и источну
међу парцела 18376, 18377 и северном међом парцеле 18378 долази до тачке 8, која се налази на
тромеђи железничке пруге, парцела 3939 и парцела 18373 и 18378.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу железничке пруге до тачке 9 на
тромеђи железничке пруге, парцеле 3939 и 22548 и парцеле 19336.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца пругу и прати источну међу парцеле 3600 и северну
међу пољског пута, парцела 19466 до тачке 10, која се налази на тромеђи пута и парцела 3600 и
3601.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу парцеле 3600 до тромеђе парцела
3596, 3600 и 3601, мења правац ка западу и прати северну међу парцела 3601, 3602, 3603, 3604,
3605, 3606, 3607, 3608, 3613, 3615, 3616, 3617, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624 и 3625 до тромеђе
парцела 3625, 3545 и 3543, скреће ка југу и западном међом парцеле 3625 долази до тачке 11, која се
налази на тромеђи пољског пута, парцела 22754 и парцела 3637 и 3625.
Од тачке 11 граница у правцу запада прати северну међу пољског пута, парцела 22754 до тромеђе
пута и парцела 3638 и 4045, мења правац ка југу и прати западну међу пута до тромеђе пута,
парцела 22754 и парцела 3639 и 3642, скреће ка западу и прати јужну међу парцеле 3639 до
четворомеђе улице Иге Добросављева, парцела 4016, улице Живице Кодранова, парцела 4044 и
парцела 3639 и 3645 где поново мења смер ка југу и пратећи западну међу парцеле 3645 долази до
тачке 12, која се налази на тромеђи парцела 3645, 3647 и 3656.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну међу парцела 3656, 3655, 3658, 3659,
3660 и 3676 до тромеђе парцела 3678, 3685 и 3675, мења правац ка југу и пратећи западну међу
парцела 3678, 3677 и 3676 долази до тачке 13, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела
22756 и парцела 3678 и 3682.
Од тачке 13 граница наставља у правцу запада, прати јужну међу парцела 3682, 36783 и 3684,
пресеца пут Дубоки дол, парцела 4047 и прати јужну међу парцела 3378, 3373, 3368, 3372, 3371,
3768/5, 3768/3, 3768/6, 3768/9, 3768/4 и 3768/8 и долази до тачке 14 на четворомеђи пута, парцеле
4057 и 22762 и парцела 3768/8 и 19780.
Од четворомеђе граница у правцу југа пресеца пут и прати западну међу пута, парцела 22762 до
тромеђе пута и парцела 3931/1 и 20950/3, обухвата парцелу 3931/1 и долази до тачке 15, која се
налази на тромеђи канала, парцеле 3931/2 и 22508 и парцеле 3931/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера прати источну међу канала, парцела 22508, парцеле
21531 и Падејског пута, парцела 22557/1 и долази до тачке 16 на тромеђи Падејског пута, парцела
22557/1, улице Нове, парцела 4055 и парцеле 15003.
Од тачке 16 граница наставља у правцу запада, прати северну међу Падејског пута до Иђошког пута,
скреће ка северу и пратећи његову источну међу долази до тачке 17, која се налази нас тромеђи
Иђошког пута, пута, парцела 22654 и парцеле 15003.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца пут, парцела 22654, прати његову северну међу до
пољског пута, парцела 22657, мења правац ка северу и пратећи источну међу пољског пута, парцела
22657 долази до тачке 18, која се налази на тромеђи државног пута IIа реда бр. 104 (Р-123), парцела
3990, пољског пута и парцеле 527.
Од тачке 18 граница у правцу запада прати јужну међу државног пута до тромеђе државног пута,
парцеле 3990 и 22553 и парцеле 15036, пресеца га и наставља у правцу севера и прати источну међу
пољског пута, парцела 22660 до тачке 19 на тромеђи пољског пута и парцела 437 и 16530.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу парцеле 16530, скреће ка северу и пратећи
источну међу парцела 16530, 16531, 16532, 16533, 16534, 16535, 16536/1, 16536/2, 16537, 16538,
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16539/1, 16539/2, 16540, 16540 и источну међу пољског пута, парцела 22660 и долази до почетне
тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина планског подручја износи 571,32ha.
Члан 3.
План генералне регулације одређен је Елаборатом који садржи:
Текстуални део
Увод
I Полазне основе плана
1. Извод из текстуалног дела Концепта плана и
II Плански део, који садржи:
1. Границе обухвата плана и грађевинског подручја
2. Правила уређења
3. Правила грађења
4. Етапе за реализацију плана
Графички део
1. Постојеће стање Плана генералне регулације
2. Планска решења Плана генералне регулације
Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората.
Члан 4.
Саставни део Плана је и Решење Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам
и привреду Општинске управе општине Кикинда о неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана генералне регулације на животну средину (“Службени лист општине Кикинда”, број
20/2014).
Члан 5.
План генералне регулације израђен је у шест примерака у аналогном и шест примерака у
дигалном облику и биће потписан и оверен на прописан начин.
Члан 6.
Простор обухваћен Планом може се користити само на начин предвиђен Планом.
Члан 7.
О спровођењу Плана стараће се Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и
привреду Општинске управе општине Кикинда.
Трошкове спровођења Плана сносиће општина Кикинда.
Члан 8.
Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу општине Кикинда“, а План у целини
на интернет порталу општине Кикинда.
План генералне регулације и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

130.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.62/06)
и члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 4/06 – пречишћен
текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) Скупштина општине Кикинда, на седници
одржаној дана 22.10.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ФАКТИЧКО КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КИКИНДА
ПОСТАВЉАЊЕМ ГАРАЖА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања накнаде, мерила за одређивање висине накнаде,
начин утврђивања обавезе, начин плаћања и остала питања у вези са фактичким коришћењем
површина јавне намене и грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда постављањем
гаража и других објеката без одобрења надлежног органа.
Под другим објектима сматрају се објекти чије постављање и обавеза плаћања накнаде за
постављање нису регулисани другим актима општине Кикинда.
2.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Забрањује се свако даље постављање гаража и других објеката на површинама јавне намене
и грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда без одобрења надлежног органа.
Члан 3.
Обавезују се власници гаража и других објеката постављених без одобрења надлежног
органа, на површинама јавне намене; на грађевинском земљишту у јавној својини општине
Кикинда - у двориштима вишепородичних стамбених и стамбено-пословних зграда; на
грађевинском земљишту са блоковском изградњом које је у јавној својини општине Кикинда, као и
на другом грађевинском земљишту у јавној својини општине Кикинда, да по основу фактичког
коришћења површина јавне намене и грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда
плаћају накнаду у износу од 20,00 динара месечно по метру квадратном заузете површине.
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Накнада се плаћа месечно до 15 – тог дана у месецу за протекли месец.
Обавеза плаћања накнаде из става 1. овог члана престаје уклањањем објекта са површине
јавне намене и грађевинског земљишта у јавној својини општине Кикинда.
Члан 4.
Обавезу плаћања накнаде решењем утврђује орган Општинске управе надлежан за
комуналне послове на основу пријаве власника гараже или на основу налаза органа Општинске
управе надлежног за инспекцијске послове.
Наплату и принудну наплату накнаде врши орган Општинске управе надлежан за локалну
пореску администрацију.
Решењем органа Општинске ураве надлежног за локалну пореску администрацију утврђује
се износ накнаде, рокови и начин плаћања и остала питања у вези плаћања накнаде.
На обрачун и плаћање камате за неблаговремено плаћање, принудну наплату и друга
питања примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
3. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Налаже се органу Општинске управе надлежном за инспекцијске послове да, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврши обележавање објеката из члана 3. ове Одлуке
бројевима, сачини одговарајућу евиденцију и да на обележеним објектима прилепи обавештење о
обавези и начину пријаве.
Обавезују се власници, да по извршеном обележавању, а до истека 60 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, органу Општинске управе надлежном за комуналне послове пријаве исте на
прописаном обрасцу.
Гараже и објекти из члана 3. ове Одлуке чије коришћење и постављање власници не пријаве
у року из става 2. овог члана, уклониће се са површине јавне намене или грађевинског земљишта у
јавној својини општине Кикинда.
Члан 6.
Гараже и објекти који су постављени на површини јавне намене и грађевинском земљишту
у јавној својини општине Кикинда без одобрења надлежног органа после ступања на снагу ове
Одлуке, уклониће се са површине јавне намене или грађевинског земљишта у јавној својини
општине Кикинда.
Члан 7.
Уклањање гаража и објеката извршиће власници, у року утврђеном решењем надлежног
инспектора.
По протеку рока за уклањање гаража и објеката на начин из става 1. овог члана извршиће
се принудно уклањање о трошку власника.
Општина не одговара за оштећења настала у поступку принудног уклањања и чувања.
После истека рока од тридесет дана за преузимање принудно уклоњене гараже и објекта,
обрачунава се и наплаћује се накнада за чување, у износу од 100,00 динара дневно.
Принудно уклоњена гаража или објекат који власник не преузме у року од три месеца од
дана уклањања, изложиће се јавној продаји.
4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Власник гараже или објекта одговоран је за прекршај ако:
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1. по ступању на снагу ове Одлуке постави гаражу или други објекат на грађевинском
земљишту у јавној својини општине Кикинда без издатог одобрења надлежног органа (
члан 2. Одлуке);
2. по обележавању гаража или другог објекта , а до истека рока из члана 5. став 2. ове
Одлуке не поднесу уредну пријаву; и
3. не уклони објекат по налогу надлежног инспекцијског органа (члан 7. став 1. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се за прекршај:
- правно лице новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара,
- предузетник новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара,
- физичко лице новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о измени Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Кикинда“, број 21/2010) и Решење о
утврђивању висине накнаде за фактичко коришћење грађевинског земљишта по основу изградње и
постављања гаража без одобрења надлежног органа („Службени лист општине Кикинда“, број
1/2011).
Члан 10.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

131.
На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 62/06) и члана 31. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда („Службени лист општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) Скупштина
општине Кикинда на седници одржаној дана 22.10.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КИКИНДА
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Члан 1.
У Одлуци о заштити пољопривредних имања на територији општине Кикинда („Службени
лист општине Кикинда“, број 2/2008) , у даљем тексту Одлука, у члану 6. став 1, иза тачке 7.
додају се тачке 8. и 9. које гласе:
„8. Контролише и подноси извештај о коришћењу, без уговора и одобрења или супротно
уговору и одобрењу, пољопривредног земљишта у државној или јавној својини општине
Кикинда;
9. Контролише примену прописа о начину гајења стоке и пчела , предузима прописане
мере за које је овлашћен или издаје упозорења и о нађеном стању извештава надлежног
инспектора на начин из члана 7. став 1. ове Одлуке.“
У члану 6. Одлуке, број тачке „8.“ мења се у број „10“.
Члан 2.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС,“ број 129/07),
члана 8. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број
125/04) и члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 –
пречишћен текст, 2/08, 19/08 и 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на
седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин спровођења превентивне дезинсекције и
дератизације на територији општине Кикинда, као опште мере заштите становништва од заразних
болести.
Спровођење превентивне дезинсекције врши се у циљу уништавања комараца и крпеља као
потенцијалних извора заразе.
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Спровођење превентивне дератизације врши се у циљу сузбијања заразних болести, за које
су мишолики глодари извори заразе и преносиоци инфекције.
Члан 2.
Превентивна дезинсекција и дератизација, као опште хигијенско-епидемиолошке мере,
врше се у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у јавним
комуналним објектима, у објектима јавног саобраћаја и у другим објектима у којима се обавља
друштвена, односно јавна делатност, а према годишњем програму спровођења систематске
дератизације и дезинсекције на територији општине Кикинда који доноси Скупштина општине
Кикинда.
Члан 3.
Годишњим програмом спровођења систематске дезинсекције и дератизације на територији
општине Кикинда посебно се утврђује: обим систематске дезинсекције - локације и површине где ће
се спровести третман; обим систематске дератизације - локације, површине и објекти где ће се
спровести третман; мере за реализацију програма; динамика спровођења; стручни надзор и контрола
спровођења третмана.
Годишњи програм спровођења систематске дезинсекције и дератизације на територији
општине Кикинда утврђује и спроводи Општинско веће општине Кикинда, а на основу предлога
надлежног буџетског корисника (јавног предузећа).
Секретаријат за заштиту животне средине обавља стручне и административно-техничке
послове везане за реализацију Годишњег програма спровођења систематске дератизације и
дезинсекције на територији општине Кикинда
Члан 4.
Средства за систематско спровођење дезинсекције и дератизације обезбеђују се у буџету
општине Кикинда, а према годишњем програму наведеном у члану 3. ове Одлуке.
Члан 5.
У случају када надлежно министарство на предлог стручне организације прогласи
територију општине Кикинда подручјем зараженим заразном болешћу, средства за извршење услуга
спровођења систематске дератизације обезбеђују се у буџету општине Кикинда, док набавку
материјала-мамака обезбеђује надлежно министарство, а према годишњем програму наведеном у
члану 3. ове Одлуке.
Осим случаја наведеног у ставу првом овог члана, у свим другим ситуацијама средства за
набавку материјала-мамака и извршење услуге систематске дератизације, обезбеђују се у буџету
општине Кикинда.
Члан 6.
Дезинсекцију и дератизацију може обављати привредни субјект, организација или установа
која испуњава услове за обављање ових делатности у складу са Правилником о условима за вршење
дезинсекције, дезинфекције и дератизације ("Службени гласник СРС", број 52/82).
Члан 7.
Избор пружаоца услуга за спровођење систематске дезинсекције и дератизације врши се по
спроведеном поступку јавне набавке по одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/12).
Члан 8.
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О спровођењу дезинсекције и дератизације, становништво се благовремено обавештава
преко средстава јавног информисања, преко огласних табли у месним заједницама, као и мерама
које становништво треба да предузме у циљу заштите.
Члан 9.
Контролу извођења дезинсекције и дератизације врши комисија коју формира Општинско
веће општине Кикинда.
У саставу комисије обавезно морају бити чланови са следећим образовним профилом:
епидемиолог, биолог, ветеринар, пољопривредни инжењер, као и чланови који раде на пословима
заштите животне средине.
О извршеној контроли комисија сачињава извештај у року од 10 дана од дана завршетка
спроведеног третмана дезинсекције и дератизације.
Извештај Комисије разматра и усваја Општинско веће општине Кикинда.
Члан 10.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о дезинсекцији и дератизацији
(„Службени лист општине Кикинда“, број 4/94).
Члан 11.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

133.
На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр.
36/09 и 88/10), члана 31. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда бр.
47/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда,
на седници одржаној дана 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине од буке:
- врши се акустичко зонирање простора насељеног места Кикинда;
- утврђују услови и прописују мере заштите од буке.
Буком се у смислу ове Одлуке сматра свака звучна појава изнад прописаног нивоа у средини у којој
човек борави.
Субјекти заштите животне средине од буке, у смислу ове Одлуке, на подручју општине Кикинда су:
привредна друштва, правна лица и предузетници који у обављању привредне делатности емитују
буку (у даљем тексту: корисник извора буке).
Корисници извора буке дужни су да се старају о томе да својом делатношћу и активностима не
угрожавају окружење буком.
Члан 2.
Одредбе ове Одлуке не односе се на: заштиту од буке на радном месту и у радној околини, буку која
настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности, природних и других удеса,
буку од активности у домаћинству и буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени
они који је стварају.
Члан 3.
Изворима буке, у смислу ове Одлуке, сматрају се:
а) моторна возила, уређаји, средства за рад, инсталације постројења, технолошки поступци и
електроакустички уређаји, чије коришћење у стамбеним, пословним и другим објектима у
затвореном или отвореном простору, доводи до стварања звука;
б) покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и
отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и слично,
као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.
Члан 4.
Корисник извора буке за обављање делатности на територији општине Кикинда у складу са Законом
о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр.36/09 и 88/10), мора имати податке о
нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при прописаним условима коришћења и одржавања,
односно исправу са подацима о нивоу буке као и упутство о мерама за заштиту од буке (атест,
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).
Корисник извора буке сноси трошкове за:
заштиту од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, текућих и производних
трошкова;
праћење утицаја своје делатности на буку;
спровођење одговарајућих мера заштите од буке, у складу са овом Одлуком и законом којим се
уређује заштита животне средине.
II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА
Члан 5.
Према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.75/10),
одређене су граничне вредности индикатора буке.
Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Зона

Намена простора

Највиши дозвољени нивои спољашње
буке LA eq
дан/вече

ноћ

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики
паркови

50

40

2.

Туристичка подручја, сеоска насеља, кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја
и дечија игралишта

60

50

5.

Градски центар, занатска, трговачка, административноуправна зона са становима, зоне дуж аутопутева,
магистралних и градских саобраћајница

65

55

1.

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни
терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне бука не сме
прелазити дозвољене нивое у зони са
којом се граничи

Акустичним зонирањем простора дефинисане су дозвољене вредности еквивалентног нивоа буке
LA.eq по зонама на територији општине Кикинда, зависно од њихове намене, а према Правилнику о
методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС“, бр.72/10).
На подручју општине Кикинда зоне су дефинисане планском документацијом и то:
у Кикинди Генералним планом („Сл.лист општине Кикинда“, бр.4/10), а у насељеним местима
урбанистичким плановима за насељена места.
III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 6.
Корисницима извора буке из члана 1. Одлуке на територији општине Кикинда на: отвореном,
полуотвореном и затвореном простору забрањује се: постављање, пуштање у погон и коришћење
било какве машине, уређаја, постројења и слично чији ниво звучне снаге у било ком режиму рада
прелази прописане граничне вредности.
Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, а код којих је мерењем овлашћене
стручне организације утврђено да бука прелази дозвољени ниво, морају предузети заштитне мере
којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним
налазом.
Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од стамбених
објеката и сл.) остварена задовољавајућа заштита околине од буке.
Члан 7.
Мерење буке врши стручна организација овлашћена од Министарства надлежног за послове
заштите животне средине, која у стручном налазу прописује услове, методологију и мере заштите
од буке.
Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако да бука не прелази дозвољени ниво буке у
средини у којој човек борави.
Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају
елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би могли изазвати веће
материјалне штете, али само за време док те околности постоје, о чему је корисник дужан да
обавести надлежан орган Општинске управе.
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Члан 8.
Мерење буке која потиче од извора буке у зонама из члана 5. Ове одлуке вршиће се на основу
важећег закона о мерама заштите од буке.
Мерење буке може се извршити и на основу писменог захтева странке, а по налогу инспектора за
заштиту животне средине.
Члан 9.
Трошкове мерења буке из члана 8. ове Одлуке сноси ималац извора, уколико она прелази ниво
прописан овом Одлуком.
Уколико је ниво у дозвољеним границама, трошкови мерења буке падају на терет странке која је
поднела писмени захтев за мерење буке.
Члан 10.
Правна и физичка лица која су поднела писмени захтев за мерење буке коју стварају извори буке,
дужна су да у свом интересу омогуће овлашћеној стручној организацији мерење буке у њиховим
објектима, односно просторијама, ради утврђивања јачине буке.
Уколико правно или физичко лице које је поднело писмени захтев за мерење буке не омогући
овлашћеној стручној организацији мерење буке у свом објекту, односно просторији, сматраће се да
је одустало од захтева.
Члан 11.
Просторије у угоститељским објектима, према важећем Правилнику о условима и начину обављања
угоститељских делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских
објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката, у
којима се емитује музика или изводи забавни програм, морају бити додатно звучно изоловане у
складу са прописима, којима се обезбеђује заштита од буке станара који живе у непосредној
близини угоститељског објекта.
Члан 12.
Музички садржаји могу се емитовати:
- само до 24h, без обзира на прописано радно време oпштинском одлуком у области угоститељства,
занатства и трговине:
− у летњим баштама угоститељских објеката,
− на јавним површинама,
− другим отвореним просторима и
− унутар угоститељских објеката при отвореним вратима и прозорима
− у луна парковима, приликом обележавања првомајских или других манифестација
- након 24 часа, а у складу са општинском одлуком о радном времену у области угоститељства,
занатства и трговине:
• у затвореном звучно изолованом објекту, при затвореним прозорима, и обезбеђеним
условима спречавања ширења звука при улазу и излазу из објекта.
• на тргу и другом отвореном простору приликом одржавања општинских манифестација
(Дани лудаје, сеоске славе, новогодишњи програм и сл.)
•
извођење програма (сценских и музичких наступа) на градском и сеоском тргу уз обавезу
прибављања одобрења за емитовање музике од надлежног органа Општинске управе.
Изузетно, у летњем периоду од 15. јуна. до 15. септембра, музички садржаји из става 1. могу се
емитовати петком и суботом до 01 сат.
Члан 13.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган Општинске управе надлежан за заштиту животне
средине - инспекција за заштиту животне средине.
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Члан 14.
Саставни делови ове Одлуке су:
Прилог 1. Преовлађујућа намена простора са поделом на функционалне целине (зоне), према
Генералном плану општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, бр.4/10)
Прилог 2. Опис блокова, према Генералном плану општине Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“,
бр.4/10) и
Прилог 3. Акустичне зоне према Правилнику о методологији за одређивање акустичних зона
(„Сл.гл. РС“, бр.72/10).
Члан 15.
У вршењу надзора над применом мере заштите од буке инспектор за заштиту животне средине има
право и дужност да утврђује:
1. да ли је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке (атест,
произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке итд.),
2. да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу са решењем
надлежног органа којим су утврђене мере заштите од буке;
3. да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво,
4. да ли се врше прописана мерења буке,
5. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге прописане
мере, у складу са законом.
6. да ли се музика према члану 12. изводи према прописаном времену.
Члан 16.
У вршењу послова из члана 15. ове Одлуке инспектор је овлашћен да:
1.нареди,
у
одређеном
року,
отклањање
неправилности;
2. забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја
који
нису
у
складу
са
техничким
прописима;
3. забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење делатности и
других активности које представљају извор буке на одређеном подручју, односно у одређеној
акустичкој
зони
изнад
прописаних
граничних
вредности;
4. нареди предузимање заштитних мера
у случајевима прописаним овом Одлуком;
5. забрани производњу и промет одређених производа и вршење одређених активности, на одређено
време;
6. забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од буке;
7. забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о звучној снази коју емитују под
одређеним
условима
употребе;
8. забрани обављање делатности и осталих активности у објекту који због буке ометају одмор и
ноћни мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у случају поновљеног ометања буком,
ако
то
није
могуће
постићи
мером
забране
употребе
извора
буке;
9. забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без решења надлежног
органа којим се утврђује да су спроведене мере заштите од буке;
10. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,
11. нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не
поступи у складу или поступи супротно одредбама чланова: 4, 6, 7, 11 и 12.
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај из става 2. овог члана
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара казниће се предузетник, ако не поступи у
складу или поступи супротно одредбама чланова: 4, 6, 7, 11 и 12.
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Ако не поступи у складу са решењем инспектора за заштиту животне средине казниће се за
прекршај новчаном казном у фиксном износу од:
- 50.000 динара правно лице,
- 10.000 динара одговорно лице и
- 30.000 динара предузетник.“
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од месец дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од 3 месеца у случају извођења
неопходних грађевинских радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта.
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл.лист
општине Кикинда“, бр. 39/2012, 7/2014 и 14/2014).
Члан 20.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

134.
На основу члана 7. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист
oпштине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и
7/2010 и 39/2012), Скупштина општине Кикинда, на седници која је одржана дана 22.10.2014. године
донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У члану 18. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине ( „ Сл.лист
општине Кикинда“, број 39/2012, 12/2013 и 33/2013), речи: „ од 01.01.2015. године “, замењују се
речима: „ од 01.01.2016. године“.
Члан 2.
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Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

135.
На основу члана 7. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и члана 31.Статута општине Кикинда („Службени лист
oпштине Кикинда“, број: 4/2006 пречишћен текст, број: 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009 и
7/2010 и 39/2012), Скупштина општине Кикинда, на седници која је одржана дана 22.10.2014. године
донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
У члану 2. став 2. Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине
Кикинда („Сл.лист општине Кикинда“, број: 42/2013) :
− Речи: „ Прва зона: Улица Трг српских добровољаца (од броја 1 до броја 60). “, замењују се
речима:
„Прва зона обухвата улице:
Трг српских добровољаца
Браће Татића ( од броја 1 до 20)
Вука Караџића ( од броја 1 до 5А)
Светосавска (непарна страна од броја 17 до 23, парна страна од броја 26 до 32),
Немањина (непарна страна од броја 1 до 9, парна страна од броја 2 до 28)
Доктора Зорана Ђинђића
Димитрија Туцовића (од броја 1 до 7)
Милоша Великог (непарна страна број 1 и парна страна од броја 2 до 12)
Саве Текелије (од броја 1 до 8)
Краља Петра I (непарна страна од броја 27 до 39, парна страна од броја 34 до 52)
Бранка Радичевића (од броја 1 до 8)
Ђоке Радака (од броја 2 до 8)
Војводе Путника (непарна страна од броја 1 до 23)
Генерала Драпшина (непарна страна од броја 1 до 13, парна страна од броја 2 до 30)“
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речи: „Друга зона је оивичена улицама (укључујући и наведене улице): Карађорђева од
Браће Богарошки до Краља Петра I, Николе Пашића од Краља Петра I до Браће Лаковић,
Хајдук Вељкова, Димитрија Туцовића до Брегалничке и Николе Француског, Николе
Француског до Моравске, Моравска од Николе Француског до Светосавске, Михајла
Пупина од Светосавске до Милоша Остојина, Милоша Остојина од Михајла Пупина до
Милоша Великог и Браће Богарошки од Милоша Великог до Карађорђеве“,
замењују се речима: „ Друга зона је оивичена улицама (укључујући и наведене улице):
Карађорђева од Браће Богарошки до Краља Петра I, Николе Пашића од Краља Петра I до
Браће Лаковић, Хајдук Вељкова, Димитрија Туцовића до Брегалничке и Николе
Француског, Николе Француског до Моравске, Моравска од Николе Француског до
Светосавске, Михајла Пупина од Светосавске до Милоша Остојина, Милоша Остојина од
Михајла Пупина до Милоша Великог и Браће Богарошки од Милоша Великог до
Карађорђеве, осим оних улица, односно, делова улица које припадају првој зони“.

Члан 2.
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу oпштине Кикинда“ и на интернет страни Општине
Кикинда.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Кикинда“, а примењиваће се од 01.01.2015. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

136.
На основу члана 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС,“ бр. 129/07) и
члана 94. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда,“ бр. 4/06 – пречишћен
текст, 2/08, 9/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) Скупштина општине Кикинда, на седници која је
одржана дана 22.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА
1. Опште одредбе
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Члан 1.
Овом Одлуком уређују се поступак и начин подизања споменика, спомен обележја, односно
постављања скулптуралног дела на јавним површинама (у даљем тексту: Споменик), начин
финансирања, начин одржавања и заштите Споменика на територији општине Кикинда.
2. Подизање споменика

Члан 2.
Иницијативу за подизање Споменика може дати свако физичко или правно лице, група грађана
и удружење.
Инцијатива се упућује Комисији за споменике (у даљем тексту: Комисија).
Иницијатива се подноси у писменом облику и иста мора у образложењу да садржи:
- детаљно образложење о потреби или разлог за подизање Споменика,
- податке о историјском или другом значају личности, догађаја или датума којима ће бити
посвећено подизање Споменика,
- предлог једне или више локација на којој се жели подићи споменик, спомен обележје или
скулптурално дело,
- идејно решење Споменика,
- оријентациони износ потребих финансијских средстава и начин њиховог обезбеђивања и
податке о подносиоцима иницијативе.

Члан 3.
Комисију из члана 2. ове Одлуке именује Скупштина општине Кикинда (у даљем тексту:
Скупштина општине), на предлог Општинског већа општине Кикинда (у даљем тексту: Општинско
веће).
Комисија има председника, заменика председника и пет чланова.
Председник и три члана именују се из реда ликовних и примењених уметника,
књижевника, историчара, историчара уметности, архитеката, ликовних критичара и других
одговарајућих стручњака.
Заменик председника и два члана именују се из реда одборника у Скупштини општине.
Комисија се именује на период од четири године, односно до истека мандата одборницима
у Скупштини општине, а може бити разрешена и пре истека периода на који је именована, на
предлог Општинског већа.

Члан 4.
Комисија ради и одлучује у седницама.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Чланови Комисије имају право на накнаду за присуство седницама према Одлуци о висини
накнада путних трошкова, накнадама и другим трошковима одборника и чланова радних тела
Скупштине општине, Општинског већа и председника општине („Службени лист општине
Кикинда“, број 39/2012).
Члан 5.
У поступку разматрања иницијативе Комисија прибавља локацијске и урбанистичкотехничке услове од органа Општинске управе надлежног за урбанизам и услове од Завода за
заштиту споменика културе.
У зависности од сложености Споменика, урбанистичким условима из претходног става
утврђује се и врста техничке документације која је потребна за издавање одобрења за постављање
Споменика.
Члан 6.
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Комисија објављује јавни позив заинтересованој јавности да присуствује седници Комисије и
јавној презентацији поднете иницијативе и да на јавном делу седнице изнесе своје предлоге,
мишљења и сугестије.
Јавни позив Комисија објављује у локалним недељним новинама и на порталу општине
Кикинда 15 дана пре одржавања седнице.
Јавни позив садржи место и време одржавања седнице и обавештење о месту и начину на
који се до седнице Комисије може извршити увид у поднету иницијативу.
Приликом разматрања иницијативе у јавном делу седнице подносилац иницијативе има
право да образложи поднету иницијативу, а заинтересована јавност да изнесе своје предлоге и
примедбе.
О основаности иницијативе и примедбама и предлозима Комисија одлучује у нејавном делу
седнице.
Мишљење о поднетој иницијативи Комисија доставља Општинском већу и подносиоцу
иницијативе.
Мишљење садржи предлог локације, урбанистичке услове, сврху и циљ који се жели
постићи, битне карактеристике Споменика и предлог начина финансирања.
Члан 7.
Општинско веће разматра поднету иницијативу и мишљење Комисије и доноси одлуку о
њеном прихватању или неприхватању.
У случају прихватања иницијативе, Општинско веће утврђује предлог одлуке о подизању
Споменика и упућује Скупштини општине ради разматрања и доношења одлуке.
Члан 8.
Скупштина општине на предлог Општинског већа, доноси одлуку о подизању Споменика.
Одлука из става 1. овог члана садржи сврху постављања, оквирне карактеристике
Споменика и начин финансирања.
Одлука из става 1. овог члана може садржати ширу и ужу локацију за постављање као и
друге елементе и услове.
Члан 9.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља орган Општинске управе
надлежан за послове урбанизма.
Члан 10.
На основу одлуке Скупштине општине о подизању Споменика Комисија спроводи поступак
утврђивања конкурсног задатка који садржи захтеве за идејно локацијско, споменичко,
архитектонско и грађевинско решење са оквирним трошковима, начином и динамиком
финансирања, као и о начину избора аутора - путем конкурса, ангажовањем аутора по позиву или уз
коришћење већ постојећег вајарског дела.
Саставни део конкурса су локацијски и урбанистичко-технички услови, услови Завода за
заштиту споменика културе као и услови утврђени одлуком Скупштине општине.
Конкурс се објављује најмање у једном дневном листу и у локалном листу.
Конкурс из претходног става спроводи Комисија, која врши и избор споменичког решења.
Уколико конкурс не успе, израда споменичког решења, може се поверити аутору
ангажованом по позиву. Уколико се врши ангажовање аутора по позиву, позив се упућује тројици
аутора.
Члан 11.
По спроведеном поступку, а на основу достављених понуда, Комисија Општинском већу
подноси предлог одлуке о изградњи Споменика.
Општинско веће општине доноси одлуку о изградњи Споменика.
Са аутором споменичког решења и учесницима у финансирању постављања закључује се
уговор о изради Споменика.
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Уговор закључује председник општине на основу одлуке о изградњи споменика.
Подизање Споменика односно постављање скулптуралног дела одобрава се решењем
органа Општинке управе надлежног за урбанизам и градитељство.
Изградњу Споменика води Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града“.
У случају када се изградња Споменика у целини врши из донације, изградњу Споменика
врши регистровано правно лице или предузетник којег ангажују донатори, под надзором лица које
ангажује Комисија.
Члан 12.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на територији општине може се подићи реплика споменика
значајне уметничке и културно - историјске вредности, или реплика већ постојећег вајарског дела.
На поступак подизања реплике сходно се примењују одредбе ове Одлуке, које се односе на
подизање Споменика.
Члан 13.
Комисија води евиденцију подигнутих Споменика.
Подизање Споменика и постављање скулптуралног дела обавезно се пријављује
Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, у року од 30 дана од дана подизања
Споменика.
3. Одржавање Споменика

Члан 14.
О одржавању Споменика стара се Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу града''.
Средства за одржавање Споменика обезбеђују се из буџета, донација и других извора у
складу са Законом.
Одржавање Споменика који је проглашен за културно добро врши се у складу са законом и
актом о проглашењу за културно добро.
Члан 15.
Одржавање Споменика у смислу ове Одлуке подразумева редовно одржавање чистоће, негу
зелених површина, контролу расвете, поправку прилазне стазе или пута и по потреби спровођење
мера конзерваторске заштите Споменика.
Члан 16.
Грађани су дужни да чувају Споменике и да се према њима односе са дужном пажњом.
Споменици се не смеју се прљати, скрнавити, оштетити или уништити.
Члан 17.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони или оштети
Споменик дужно је да успостави пређашње стање, односно надоканади насталу штету, у складу са
Законом.
Члан 18.
Чување и одржавање једног или неколико Споменика Општинско веће може поверити школи,
предузећу, установи, или другом органу или организацији, уз њихову сагласност.
4. Финансирање подизања Споменика

Члан 19.
Средства за подизање и одржавање Споменика обезбеђују се из буџета, прилога, поклона,
донација и других извора у складу са Законом.
За финансирање изградње Споменика отвара се наменски рачун.
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Располагање средствима са рачуна који је отворио донатор или гупа донатора врши лице
које је овлашћено од стране истих.
Члан 20.
Правно или физичко лице које обезбеди сва средства или више од 50% потребних
средстава за подизање Споменика има право да му се име упише на постамент, или поред
споменика, односно скулптуралног дела.
5. Инспекцијски надзор

Члан 21.
За инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке које се односе на примену
Закона о изградњи објеката надлежан је грађевински инспектор, а у осталом делу комунални
инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора инспектори су овлашћени да наложе мере за отклањање
поступања супротних одредбама члана 16. и 17. ове Одлуке.
6. Казнене одредбе
Члан 22.
Новчаном казном за прекршај казниће се правно лице, одговорно лице у правном лицу,
предузетник и физичко лице ако:
- постави Споменик без решења органа Општинске управе надлежног за урбанизам (члан
11. Одлуке),
- испрља, оскрнави или оштетити Споменик (члан 16. Одлуке),
- подигне, премести, уклони или уништи Споменик (члан 17. Одлуке),
- не поступи по решењу надлежног инспектора (члан 21. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 100.000 до
1.000.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 75.000 до 100.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 75.000 до
150.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном
од 25.000 до 75.000 динара.
7. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Ова Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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137.
На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011 и 88/2013)
и члана 31. тачка 30. и члана 94. став 1. Статута oпштине Кикинда («Сл.лист oпштине Кикинда»,
број 4/2006 – пречишћен текст, број 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012),
Скупштина oпштине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o отуђењу гаража из јавне својине општине Кикинде
ОТУЂУЈУ се из јавне својине општине Кикинда, јавним надметањем, гараже у Кикинди
које су у јавној својини општине Кикинда, и то:
Локација гараже
Ул.Петефи
Шандора,
бр.1
Ул.Петефи
Шандора,
бр.2
Ул.Петефи
Шандора,
бр.3
Ул.Петефи
Шандора,
бр.4
Ул.Петефи
Шандора,
бр.5
Ул.Петефи
Шандора,
бр.6
Ул.Петефи
Шандора,
бр.7
Ул.Петефи
Шандора,
бр.8
Ул.Петефи
Шандора,
бр.9
Ул.Петефи
Шандора,
бр.10
Ул.Петефи
Шандора,
бр.11
Ул.Петефи
Шандора,

Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража
Гаража

површина
15 м2
15 м2

Опис стања
Слободностојећи
објекат од чврстог
материјала,
етажиран и у истом
се налази 18
посебних гаража

Тржишна
вредност у
еврима
1827,31

Тржишна
вредност у
динарима
208.370,00

1827,31

208.370,00

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

бр.13
Ул.Петефи
Шандора, Гаража
бр.14
Ул.Петефи
Шандора, Гаража
бр.15
Ул.Петефи
Шандора, Гаража
бр.16
Ул.Петефи
Шандора, Гаража
бр.17
Ул.Петефи
Шандора, Гаража
бр.18
Ул. хајдук
Вељкова бр.42,
Гаража бр.6

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

15 м2

1827,31

208.370,00

4.939,49

563.255,00

4.771,70

544.122,00

3.883,94

442.890,00

4.771,70

544.122,00

3.843,25

438.250,00

3.843,25

438.250,00

4.771,70

544.122,00

3.883,94

442.890,00

4.771,70

544.122,00

24,30 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.42
Гаража бр.7

23,45 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.42
Гаража бр.8

19,10 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.42
Гаража бр.9

23,45 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.42
Гаража бр.10

18,89 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.44
Гаража бр.1

18,89 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.44
Гаража бр.2

23,45 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.44
Гаража бр.3

19,10 м2

Ул. хајдук
Вељкова бр.42
Гаража бр.4

23,45 м2

Трг српских
добровољаца
бр.46, гаража бр.1

16,78 м2

од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу

3.103,45

353.890,00

Трг српских
добровољаца
бр.46, гаража бр.2

19,44 м2

Трг српских
добровољаца
бр.46, гаража бр.3

18,50 м2

Трг српских
добровољаца
бр.46, гаража бр.4

13,60 м2

Трг српских
добровољаца
бр.46, гаража бр.5

18,50 м2

зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде
од чврстог
материјала, налази
се у приземљу
зграде

3.595,42

409.990,00

3.421,57

390.165,00

2.530,11

288.511,00

3.428,80

390.990,00

Накнада за отуђење гаража се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.
Накнада се може исплатити у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора, или у
једнаким месечним ратама до 31.12. 2015. године.
Право прече куповине има досадашњи закупац гараже, уколико поднесе пријаву за учешће
на јавном надметању и ако прихвати највишу понуђену цену.
Овлашћује се председник општине да распише Оглас о отуђењу из јавне својине општине
Кикинда гаража из става 1. овог Решења.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења гаража
које су у јавној својини општине Кикинда ( у даљем тексту: Комисија).
Овлашћује се председник општине да, на основу записника Комисије са предлогом
најповољнијег понуђача, донесе појединачнa решењa о отуђењу гаража из става 1. овог Решења
најповољнијим понуђачима.
Најповољнији понуђачи су дужни да закључе са Општином Кикинда Уговор о отуђењу
којим ће регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења гаража из става 1. овог Решења,
у року од петнаест (15) дана од дана доношења решења председника општине из става 7. овог
Решења .
Овлашћује се председник општине да, у име општине Кикинда, потпише уговоре о отуђењу
непокретности - гаража из става 1. овог Решења са најповољнијим понуђачима.
Доношењем овог Решења престају да важе сви уговори о закупу гаража наведених у ставу
1. овог Решења и закупци су дужни да исте предају у посед општини Кикинда.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда.“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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138.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), а
у складу са чланом 51. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 4/06 –
пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда,
решавајући по захтеву председника спортског удружења Омладински фудбалски клуб „Кикинда
1909“ од 28.08.2014 године, дана 22.10.2014. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КИКИНДА У НАЗИВУ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КИКИНДА 1909“
Даје се сагласност за употребу имена општине Кикинда у називу спортског удружења
Омладински фудбалски клуб „Кикинда 1909.“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

139.
На основу члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ , број
4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), и члана 46. и 47. Оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „ 6. октобар“ Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број
5/13, 33/33 и 43/13), на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „ 6. октобар“
Кикинда, број: 06-668/12 од 15.10.2014.године, Скупштина општине Кикинда на седници која је
одржана дана 22.10.2014. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „6. ОКТОБАР“
КИКИНДА
Члан 1.
Прихвата се предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „ 6. октобар“ Кикинда
да Скупштина општине Кикинда прихвати оставку вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „ 6. октобар“ Кикинда Милана Караћа и донесе решење о разрешењу дужности.
Члан 2.
Милан Караћ, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „ 6. октобар“
Кикинда, разрешава се дужности.
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Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

140.
На основу члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“ , број
4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), и члана 49. Oснивачког акта
Јавног комуналног предузећа“ 6. октобар“ Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 5/13,
33/33 и 43/13), Скупштина општине Кикинда на седници која је одржана дана 22.10.2014. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„6. ОКТОБАР“ КИКИНДА
Члан 1.
Именује се Весна Миладинов, дипломирани инжењер технологије, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „6. oктобар“ Кикинда.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014

Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

141.
На основу члана 31. и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда",
бр.4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда
на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И МАЛУ ПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Члан 1.
Јован Ромаков, дипломирани инжењер ратарско-повртарског смера из Кикинде, разрешава
се дужности вршиоца дужности директора Јавне Агенције за пољопривреду и малу привреду
Општине Кикинда.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

142.
На основу члана 31. и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда",
бр.4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда
на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И МАЛУ
ПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Страна 748
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Члан 1.
Јован Ромаков, дипломирани инжењер ратарско-повртарског смера из Кикинде, именује се
за директора Јавне Агенције за пољопривреду и малу привреду Општине Кикинда.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

143.
На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005,
81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 34. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009), члана
31. и 94. Статута Oпштине Кикинда ("Сл. лист Општине Кикинда", бр. 4/06- пречишћен текст, 2/08,
19/08, 26/08., 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина Општине Кикинда на седници одржаној
22.10.2014 .године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРКЕ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КИКИНДА
Члан 1.
Данијела Мандић из Кикинде, професор српске књижевности и језика, разрешава се
дужности вршиоца дужности директорке Културног центра Кикинда.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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144.
На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005,
81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 34. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009),
члана 31. и 94. Статута Oпштине Кикинда ("Сл. лист Општине Кикинда", бр.4/06-пречишћен текст,
2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина Општине Кикинда на седници одржаној
22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КИКИНДА
Члан 1.
Данијела Мандић из Кикинде, професор српске књижевности и језика, именује се за
директорку Културног центра Кикинда, на период од четири године.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

145.
На основу члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број
4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и члана 51. Oснивачког акта
Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Скупштина општине Кикинда
на седници која је одржана дана 22.10.2014. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
Члан 1.
Именује се Дијана Јакшић Киурски из Кикинде, за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Кикинда“.
Члан 3.
Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог Решења
у „Службеном листу општине Кикинда“ и у истом року закључи уговор о правима и обавезама
директора на одређено време.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

146.
На основу члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине „Кикинда“ , број
4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09,18/09, 7/10 и 39/12) и члана 39. Oснивачког акта
Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Скупштина општине Кикинда
на седници која је одржана дана 22.10.2014. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „КИКИНДА“
Члан 1.
За чланове Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге
„Кикинда“, на период од четири године, именују се:
1) Милица Трипиновић Попов- за председницу,
2) Бранислав Стокић- за члана,
Члан 2.
Члан Надзорног одбора из реда запослених именоваће се накнадно, на предлог Јавног
предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.
Члан 3.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

147.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- др. закон ) и члана 94. Статута општине Кикинда („Службени лист
Општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „6. ОКТОБАР''
КИКИНДА
Члан 1.
Весна Миладинов, разрешава се дужности чланице Надзорног одбора Јавног предузећа „6.
oктобар “ Кикинда из реда запослених.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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148.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013аутентично тумачење и 44/2014- др. закон ) и члана 94. Статута општине Кикинда („Службени лист
Општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „6. ОКТОБАР''
КИКИНДА
Члан 1.
У Надзорни одбор Јавног предузећа „6. oктобар'' Кикинда именује се :
1. Мита Весин, члан из реда запослених.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

149.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014- др. закон ) и члана 94. Статута општине Кикинда („Службени лист
Општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА'' КИКИНДА
Члан 1.
Констатује се да Томашев Драгану престаје мандат члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу града“ Кикинда из реда запослених, услед подношења оставке.
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Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

150.
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.119/12, 116/2013аутентично тумачење и 44/2014- др. закон ) и члана 94. Статута општине Кикинда („Службени лист
Општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ КИКИНДА
Члан 1.
У Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града“ Кикинда именује се :
1. Никола Ђорђевић, члан из реда запослених.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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151.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
„ ДУШАН ВАСИЉЕВ“ КИКИНДА
Члан 1.
Разрешава се дужности чланица школског одбора Гимназије “Душан Васиљев“ Кикинда :
1.

Љубица Поповић – представница наставничког већа.

Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

152.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ , бр.72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
„ ДУШАН ВАСИЉЕВ“ КИКИНДА
Члан 1.
У школски одбор Гимназије „Душан Васиљев“ Кикинда, именује се :
1.

Дубравка Војводић – представница наставничког већа.
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Члан 2.
Мандат именоване траје до истека мандата школског одбора Гимназије „ Душан Васиљев“
Кикинда, који је именован Решењем број: III-04-06-14/2014 („Сл. лист Општине Кикинда“,
бр.10/14).
Члан 3.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

153.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ
УДИЦКИ“ КИКИНДА
Члан 1.
Разрешава се дужности члана управног одбора П.У. ,,Драгољуб Удицки“ Кикинда :
1. Владимир Радловић – представник локалне самоуправе.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

154.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА
Члан 1.
У управни одбор П.У. „ Драгољуб Удицки“ Кикинда, именује се :
1. Марко Алексић – представник локалне самоуправе.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

155.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА
Члан 1.
Разрешавају се дужности чланице школског одбора О.Ш. ,,Јован Поповић“ Кикинда:
1. Милана Глушица – представница локалне самоуправе.
2. Снежана Зивлак – представница Наставничког већа.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

156.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда, на седници одржаној дана 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА
Члан 1.
У школски одбор О.Ш. „ Јован Поповић“ Кикинда, именују се :
1. Владимир Радловић– представник локалне самоуправе.
2. Драгана Воларов - представница Наставничког већа.
Члан 2.
Мандат именованих траје до истека мандата школског одбора О.Ш. „ Јован Поповић“
Кикинда, који је именован Решењем број : III-04-06-14/2014 („Сл. лист Општине Кикинда“, бр.
10/14).
Члан 3.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

157.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр.4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
Весна Краљ Дамјанов, чланица из реда запослених, разрешава се дужности чланице
Управног одбора Регионалног центра за професионални развој у образовању Кикинда.
Члан 2.
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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158.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Управни одбор Регионалног центра за професионални развој у образовању Кикинда,
именује се:
1. Сузана Лисулов, чланица из реда запослених.
Члан 2
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

159.
На основу члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на
седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
Разрешавају се дужности члана Савета за младе СО Кикинда:
1.
2.

Миодраг Крстин, председник
Нинослав Чујић, члан

Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

160.
На основу члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда, на
седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
За члана Савета за младе СО Кикинда, именује се:
1. Нинослав Чујић, председник
2. Миодраг Крстин, члан
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

161.
На основу члана 94 Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06 пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на
седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
Разрешава се дужности члана Комисије за статутарна питања и нормативна акта СО Кикинда:
1. Димитрије Живков, члан.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

162.

На основу члана 94 Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06 пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на
седници одржаној 22.10.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА
Члан 1.
У Комисију за статутарна питања и нормативна акта СО Кикинда, именује се:
1. Миливој Сувајџин, члан.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

163.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
Јелена Крвопић, чланица, разрешава се дужности чланице Управног одбора Регионалног
центра за професионални развој у образовању Кикинда.
Члан 2.
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

164.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Управни одбор Регионалног центра за професионални развој у образовању Кикинда,
именује се:
1. Снежана Замуровић, чланица.
Члан 2.
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

165.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 22.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
Владимир Спремо, члан, разрешава се дужности члана Управног одбора Регионалног
центра за професионални развој у образовању Кикинда.
Члан 2.
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

166.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 21/09 и 42/13) и члана 94.
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08,
26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 22.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Управни одбор Регионалног центра за професионални развој у образовању Кикинда,
именује се:
1. Борис Крстић, члан.
Члан 2.
Ово Решење примењиваће се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Кикинда“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић
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167.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се дужности чланице школског одбора О.Ш. „Миливој Оморац“ Иђош :
1. Верица Тот – представница Наставничког већа.
Члан 2.
Oво Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

168.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 53/13) и члана 94. Статута општине Кикинда („Сл. лист Општине
Кикинда“, бр. 4/06 - пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина
Општине Кикинда на седници одржаној 22.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“ ИЂОШ
Члан 1.
У школски одбор О.Ш. „Миливој Оморац“ Иђош, именује се :
1. Молдваи Јулијана, представница Наставничког већа.
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Члан 2.
Мандат именоване траје до истека мандата школског одбора О.Ш. „Миливој Оморац“
Иђош, који је именован Решењем број : III-04-06-14/2014 ( „Сл. лист Општине Кикинда“, бр. 10/14 ).
Члан 3.
Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: III-04-06-29/2014
Дана: 22.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА
Александра Мајкић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
18.
На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), а у складу
са одредбама члана 51. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда’’, број
4/2006-пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12 ) председник општине Кикинда
донео је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
НА СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА’’ КИКИНДА
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Топлана’’ Кикинда од 25.09.2014.
године по којој цене услуга основних интервенција на систему даљинског грејања износе:

ВРЕДНОСТ НОРМА САТА
I

600,00

Порез на услуге за све радове износи 20%

II
III

Излазак возила на интервенцију даљине до 4,2 км
Рад у отежаним условима на радијатору:Стан усељен
Инсталација под водом, инсталација под притиском до 5 бар
и рад у чучећем односно у клечећем положају.

IV

Припремно завршни радови на радијатору: делимично или
потпуно затварање протока воде кроз радијатор,евентуално

253,82
25% од
вредности
радова

испуштање воде из система.Након завршене интервенције
пуштање радијатора у погон обрнутим редом.Отварање
затворених арматура или пуњење инсталације водом.

V
1

Демонтажа постојећих објеката на радијатору
обрачунава се у вредности од 40% од монтаже.
Демонтажа дотрајалог чланкастог или плочастог панелног
челичног радијатора до 10 чланака или
1391 W = радијатор 580/4 чланка
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x1,6
Монтажа два чепа и демонтажа славине и навијка од
радијатора. Koм 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,64
Припремно завршни радови 25% x 1,64

1,1 Демонтажа дотрајалог чланкастог и плочастог панелног
челичног радијатора од 10 до 20 чланака или до 2782 W –
радијатор 580/4 чланка
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x2,2
Монтажа два чепа, и демонтажа славине и навојка од
радијатора. Ком4 x 0,25
О 25% x 1,88
Припремно завршни радови 25% x 1,88

25% од
вредности
радова

0,64

600

h
h
h

1,00
0,41
0,41

600
600
600

h

0,88

600,00

h
h
h

1,00
0,47
0,47

600,00
600,00
600,00

1,12

600,00

1,00
0,53
0,53

600,00
600,00
600,00

h

0,44

600,00

h
h
h

1,00
0,36
0,36

600,00
600,00
600,00

h

0,60

600,00

253,82
360

h
h
h

1,00
0,40
0,40

600,00
600,00
600,00

600
240
240

1,2 Демонтажа дотрајалог чланкастог и плочастог панелог
челичног радијатора од 21 do 30 чланака или 4173 W радијатор 580/4 чланка
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x2,8
h
Монтажа два чепа, и демонтажа славине и навијка од
Радијатора. Ком 4 x 0,25
h
Отежани услови 25% x 2,12
h
Припремно завршни радовиi 25% x 2,12
h
2

Демонтажа дотрајалог алуминијумског радијатора до 10 чл
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x1,1
Монтажа два чепа и демонтажа славине и навијка од
радијатора. Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,44
Припремно ѕавршни радови 25% x 1,44

2,1 Демонтажа дотрајалог алуминијумског радијатора od 11do 20 чл
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x1,5
Монтажа два чепа, и демонтажа славине и навијка од
Радијатора. Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,6
Припремно завршни радови 25% x 1,6

253,82
384,00

h

600,00
246,00
246,00
1729,82

253,82
528,00
600,00
282,00
282,00
1945,82

253,82
672,00
600,00
318,00
318,00
2161,82
253,82
264,00
600,00
216,00
216,00
1549,82

1693,82
2,2 Демонтажа дотрајалог алуминијумског радијатора од 21 до 30 čl
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x2,3
Монтажа два чепа и демонтажа славине и навијка од
Радијатора. Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,92
Припремно завршни радови 25% x 1,92
3

Демонтажа разбијеног ливеног радијатора до 10 чл
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x1.15
Монтажа два чепаи демонтажа славине и навијка од
радијатора. Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,46
Припремно завршни радови 25% x 1,46

3,1 Демонтажа разбијеног ливеног радијатора od 11 do20 чл
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x1.7
Монтажа два чепа, и демонтажа славине и навијка од
радијатора. Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 1,68
Припремно завршни радови 25% x 1,6846
3,2 Демонтажа разбијеног ливеног радијатора od 21 do 30 чл
Став II транспорт
Демонтажа радијатора 0,4x2.7
Монтажа два чепа, и демонтажа славине и навијка од
радијатора.Ком 4 x 0,25
Отежани услови 25% x 2.08
Припремно завршни радови 25% x 2.08
4

5

6

Замена арматуре са навојем на две стране 3/8" do 3/4"
радијатор,славина и навијак
Став II транспорт
Демонтажа 0,48x0,4
Монтажа
Отежани услови 25% x 0.672
Припремно завршни радови 25% x 0.672

0,92

600,00

h
h
h

1,00
0,48
0,48

600,00
600,00
600,00

h

0,46

600,00

h
h
h

1,00
0,37
0,37

600,00
600,00
600,00

h

0,68

600,00

h
h
h

1,00
0,42
0,42

600,00
600,00
600,00

h

1,08

600,00

h
h
h

1,00
0,52
0,52

600,00
600,00
600,00

h
h
h
h

0,19
0,48
0,17
0,17

600,00
600,00
600,00
600,00

253,82
115,20
288,00
100,80
100,80
858,62

0,10
0,25
0,09
0,09

600,00
600,00
600,00
600,00

253,82
60,00
150,00
54,00
54,00
571,82

Замена,препакивање арматуре на мрежи и радијатору навој на једној страни
Ручица на славини,вентилу,чеп,славине за ваздух,истакање и слично
Став II транспорт
Демонтажа 0,4x0,25
h
Монтажа
h
Отежани услови 25% x 0.35
h
Припремно завршни радови 25% x 0.35
h
Одзрачивање грејних тела

253,82
552,00

h

600,00
288,00
288,00
1981,82
253,82
276,00
600,00
219,00
219,00
1567,82
253,82
408,00
600,00
252,00
252,00
1765,82
253,82
648,00
600,00
312,00
312,00
2125,82

7

8

Став II транспорт
Одзрачивање грејних тела
Отежани услови 25% x 0.17
Припремно завршни радови 25% x 0.17

h
h
h

0,17
0,04
0,04

600,00
600,00
600,00

253,82
102,00
24,00
24,00
403,82

Монтажа конзоле за ношење радијатора . Zid od opeke
Став II транспорт
Демонтажа 0,4x0,25
Монтажа
Отежани услови 25% x 0.35
Припремно завршни радови 25% x 0.35

h
h
h
h

0,10
0,25
0,09
0,09

600,00
600,00
600,00
600,00

253,82
60,00
150,00
54,00
54,00
571,82

Скидање и поновно намештање радијатора ради кречења
Летњи период
Ливени иАЛ радијатор до 10ч
h
Ливени и АЛ радијатор од 10чл до 20чл
h
Ливени и АЛ радијатор од 21чл до 30 чл
h
Ливени и АЛ радијатор od 31чл do 40чл
h
У цену није урачунат транспорт 2 пута
У цену су урачунати отежани услови и припремно завршни радови

0,855
1,005
1,170
1,403

600,00
600,00
600,00
600,00

513,00
603,00
702,00
841,80

0,750
0,900
1,080
1,230

600,00
600,00
600,00
600,00

450,00
540,00
648,00
738,00

3.000,00
5.000,00

3.000,00
5.000,00

5.000,00
0,00
100,00

5.000,00
0,00

Скидање и поновно намештање радијатора ради кречења
Летњи период
Челични панелни радијатор снаге до1200 W
h
Челични панелни радијатор снаге од 1201W до 2400W
h
Челични панелни радијатор снаге од 2401W до 3600W
h
Челични панелни радијатор снаге од 3601W do 4800W
h
У цену није урачунат транспорт 2 пута
У цену су урачунати отежани услови и припремно завршни радови
VI Искључење са система даљинског грејања
1 Искључење са једноцевног система даљинског грејања паушално
паушално
2 Искључење са двоцевног система даљинског грејаља
VII Издавање услова за локацијску дозволу
9

паушално

1 Издавање услова са инсталацијом
2 Издавање услова без инсталације
VIII Очитавање индивидуалних мерача
корисника

по читању

Очитавање се врши осам пута у току грејне сезоне односно прво очитавање се врши у месецу октобру а последње
у месецу мају
Допуна ценовника је поглавље VIII
Генерално за све нормативе није урачунат материјал и ПДВ
Нормативи се односе углавном на хитне интервенције према грађанима изузев демонтаже радијатора у
летњем периоду.
Остали радови се уговарају по унапред датим понудама и не морају бити у складу са ценовником хитних
интервенција према грађанима.
Члан 2.
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Цене ће се примењивати од 16.10.2014. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи решење председника општине број
V-38-2/2014 од 26.06.2014.године
Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: V-38-5/2014
Дана: 16.10.2014. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков, с.р.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ
4.
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 130-501-1261/2013-05 од 12.06.2013. године, Секретаријат
за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду општине Кикинда, дана 23.10.2014. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације за насеље
Наково неће се израђивати.
Члан 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.
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Члан 3.
Ово решење је саставни део Одлуке о приступању изради Плана генералне регулација из
тачке 1. овог Решења.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Кикинда“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за стамбено-комуналне
послове, урбанизам и привреду
Број: III-01-501-41/2013
Дана: 23.10.2014. године

СЕКРЕТАР
Биљана Фелбаб, с. р.
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