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Прилог 1. Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Кикинда („Службени 
лист општине Кикинда бр. 23/14) 

 
 Преовлађујућа намена простора са поделом на функционалне целине (зоне), према 

Генералном плану општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 4/10) 
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173.  
 

Прилог 2. Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Кикинда („Службени 
лист општине Кикинда бр. 23/14) 
 
 
ОПИС БЛОКОВА, према Генералном плану општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, 

бр.  4/10) 
 

Блок Намена блока Ниво буке dB (A) 

за дан и вече за ноћ 

1 и  4 Намењују се за зону центра.  65 55 

2 и 3 Намењују се за зону центра и породично становање градског типа.  65 55 

5 Намењује се за болнички комплекс, породично становање градског 
типа и зону центра. 

50 40 

6,7 Намењују се за зону центра и породично становање градског типа.  65 55 

8 Намењује се за породично становање градског типа.  55 45 

9 Намењује се за туристичко-спортско-рекреативне површине, градски 
парк, породично становање и породично становање градског типа.  

55 45 

10 , 12 Намењују се за породично становање градског типа.  55 45 

11 Намењује се за породично становање градског типа, мешовито 
становање и породично становање.  

55 45 

13 Намењује се за мешовито становање, породично становање градског 
типа, зону центра.  

65 55 

14 Намењује се за мешовито становање и породично становање градског 
типа и зону центра.  

65 55 

15 Намењује се за породично становање, породично становање градског 
типа и зону центра.  

65 55 

16 Намењују се за породично становање градског типа, мешовито 
становање и зону центра.  

65 55 

17 Намењују се за породично становање градског типа и зону центра.  65 55 

18 Намењује се за породично становање градског типа.  55 45 

19 Намењује се за породично становање и објекте у функцији 
железничког терминала.  

65 55 

20 , 21 Намењују се за породично становање и радну зону секундарних и 
терцијалних делатности.  

65 55 

22 Намењује се за породично становање и радну зону прехрамбене 
индустрије и свих компатибилних садржаја и заштитно зеленило.  

65 55 

23 Намењује се за породично становање и породично становање градског 
типа.  

55 45 

24 Намењује се за вишепородично становање, специјализовани градски 
центар и заштитно зеленило.  

65 55 



25 Намењује се за мешовито становање у зони центра и породично 
становање градског типа.  

65 55 

26 Намењује се за мешовито становање и породично становање градског 
типа и парк.  

55 45 

27, 28 и 30 Намењују се за породично становање.  55 45 

29 Намењује се за породично становање, комуналну површину и заштитно 
зеленило.  

55 45 

31 Намењује се за гробље и планирано проширење гробља. 55 45 

32 Намењује се за и планирано породично становање.  55 45 

33 Намењује се за породично становање, радну зону и заштитно зеленило.  60 50 

34 Намењује се за породично становање.  55 45 

35 Намењују се за породично становање и породично становање градског 
типа.  

55 45 

36 Намењују се за породично становање, мешовито становање и 
породично становање градског типа.  

55 45 

37 и 38 Намењују се за породично становање и мешовито становање. 55 45 

39 Намењује се за породично становање.  55 45 

40 Намењује се за радну зону секундарних и терцијалних делатности, 
постојеће породично становање и железницу и желенички појас.  

65 55 

40/1 Намењује се за породично становање.  55 45 

41 Намењује се за породично становање, површине спорта и рекреације, 
радну зону и гробље.  

55 45 

42 Намењује се за постојеће породично становање, музејски комплекс 
"Terra" и површине спорта и рекреације.  

55 45 

43 Намењује се за радну зону секундарних и терцијалних делатности, 
гробље, површине за спорт и рекреацију, комуналне површине, 
железницу и желенички појас.  

65 55 

44 Намењује се за радну зону, површине за спорт и рекреацију, заштитно 
зеленило и железницу и железнички појас.  

65 55 

44/1 Намењује се за постојеће породично становање.  55 45 

45 Намењује се за постојеће породично становање.  55 45 

46 Намењује се за радну зону, заштитно зеленило и шуму парк.  65 55 

47 Намењује се за радну зону, производно-складишно - трговинску зону, 
расадник, саобраћајни терминал, заштитно зеленило и железницу и 
желенички појас.  

65 55 

48 Намењује се за производно-складишно-трговинску зону и заштитно 
зеленило.  

65 55 

49 Намењује се за производно-складишно-трговинску зону, саобраћајни 
терминал-пристаниште и заштитно зеленило. 

65 55 

50 Намењује се за радну зону (постојећи комплекси металске- ливење 
лаких метала, хемијске и индустрије грађевинског материјала), 
производно-складишно-трговинску зону, и заштитно зеленило.  

65 55 

51 Намењује се за постојеће породично становање градског типа, 65 55 



комуналну зону, заштитно зеленило и специјализовани центар мотел.  

52 Намењује се за комуналну зону и заштитно зеленило.  65 55 

53 Намењује се за канал, пристаниште, верски објекат и заштитно 
зеленило.  

65 55 

54 Намењује се за радну зону секундарних и терцијалних делатности, 
заштитно зеленило, железницу и железнички појас.  

65 55 

55 Намењује се за радну зону секундарних и терцијалних делатности, 
заштитно зеленило, спорт и рекреација, комуналне површине, 
саобраћајни терминали и постојеће гробље.  

65 55 

55/1 Намењује се за породично становање са делатностима мале привреде, 
заштитно зеленило и спорт и рекреација.  

65 55 

56 Намењује се за постојеће породично становање, гробље, део 
железничког појаса, заштитно зеленило и спорт и рекреација. 

65 55 

57 Намењује се железничкој прузи и железничком појасу и објектима у 
функцији железничког терминала.  

65 55 

58 Намењује се за површине за туризам, спорт и рекреацију, заштитно 
зеленило, железница и железнички појас.  

65 55 

59 Намењује се за површине за туризам, спорт и рекреацију, постојеће 
породично становање, заштитно зеленило, железницу и железнички 
појас.  

65 55 

59/1  Намењује се за планирано породично становање.  55 45 
 
 
174.  
 

Прилог 3. Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Кикинда („Службени 
лист општине Кикинда бр. 23/14) 
 
        

АКУСТИЧНЕ ЗОНЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
АКУСТИЧНИХ ЗОНА („Сл. гл. РС“, бр. 72/10) 

 
 
1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски 
локалитети, 
- велики паркови 
- паркови и шеталишта, 
- спомен паркови и обележја, 
- градске шуме, ботаничка башта и посебни зелени комплекси, 
- рекреативно спортски центри, 
- заштићена и значајна природна и културна добра, 
- болнице, специјалистички заводи, институти и центри са стационаром, 
- клинике и клинички институти универзитетског медицинског центра, 
- центри за заштиту одојчади и деце, за теже и лакше психички ометену децу и омладину, 
- центри и домови за заштиту старих и изнемоглих лица; 
2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 
- туристичка подручја, кампови и бање, 
- вртићи и предшколске установе, 
- основне, средње школе и образовни центри, 
- факултети и академије, студентска насеља и домови, 
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- амбасаде; 
3. Чисто стамбена подручја 
- стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спратности и малих густина становања), 
- стамбене зоне у блоковском - ивичном систему изградње (претежно средње и високе спратности и 
средњих и великих густина становања), 
- стамбене зоне у слободном систему изградње (у новим насељима - претежно средње и високе 
спратности и средњих и великих густина); 
4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта 
- зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним) објектима намењени за пословну и трговачку 
делатност, 
- посебне зоне, објекти друштвених и комерцијалних делатности (организације науке и културе, 
трговина, угоститељство, туризам, финансијске, пословне и техничке услуге, непроизводне 
делатности и сл.), 
-  дечија игралишта; 
5. Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж 
саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница 
- градски центар, 
- зоне и објекти комуналних делатности, 
- паркиралишта и јавне гараже, 
- објекти и постројења водовода и канализације, 
- гасоводни објекти - главне мерно регулационе станице ГМРС и МРС, 
- градска чистоћа, 
- противпожарне станице, 
- аутопут, магистралне, регионалне саобраћајнице и међународне железничке пруге, 
- градске саобраћајнице са терминалима јавног градског саобраћаја, 
- регионалне саобраћајнице са аутобуским саобраћајем и теретним транзитом, 
- саобраћајне услуге и терминали (железничка станица, аутобуска станица, пристаниште, паркинзи 
за теретна возила, оправка и одржавање возила, јавна складишта и др.), 
- мањи појединачни индустријски и производни објекти и складишта индустријског карактера са 
стамбеним објектима; 
6. Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда 
- привредне и индустријске зоне, производни и инфраструктурни објекти, 
- складишта индустријског карактера без стамбених објеката. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
19. 
 
 
 На основу члана 69. Закона о буџетском систему  („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010,  
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013) члана 51. тачка 3, члана 94. став 2. 
Статута општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“ бр. 4/2006-пречишћен текст, бр. 2/2008, бр. 
19/2008, бр. 26/2008, бр. 7/2009, бр. 18/2009, бр. 7/2010 и бр. 39/2012), и члана 3. Одлуке о буџету 
општине Кикинда за 2014. годину („Сл.лист општине Кикинда“ бр. 45/2013, бр. 14/2014 и бр. 
19/2014 ),  председник општине Кикинда донео је: 
  
 

Р Е Ш Е Њ E 
 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
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Члан 1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Кикинда за 2014. год. („Сл. лист 
општине Кикинда“ бр. 45/2013, бр. 14/2014 и бр. 19/2014) раздео 2, економска класификација 
499121, позиција 18, функционална класификација 110 -Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства разделу 2- Председник општине и општинско веће, у износу од 100.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 Средства из тачке 1. овог решења распоређују се, односно преносе разделу 2- Председник 
општине и општинско веће, на апропријацији у оквиру раздела 2, економска класификација 621000 
(621911), функционална класификација 110, позиција 18/1 (18/1.1) - НАБАВКА ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (Учешће капитала у домаћим нефинансијским ЈП и институцијама), за 
уплату оснивачког капитала за оснивање Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге 
„Кикинда“ Кикинда, на привремени рачун оснивачких депозита у Банци Интеза. 
 

Члан 3. 
 О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за финансије општине Кикинда. 
 

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 - 400 - 7 - 14/2014     
Дана: 12.11.2014. године                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
         К и к и н д а                                                      Павле Марков 
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