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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

204. 

 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС'', бр. 54/2009,  

73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014- др.закон) и члана 14. став 1. 

тачка 3. Статута општине Кикинда (,,Сл. лист Општине Кикинда'' бр. 4/2006- пречишћен текст, 

2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012), a на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Кикинда,  на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је 

  

  

О Д Л У К У 

О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

I.   OПШТИ ДЕО 

  

  

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кикинда за 2015. годину (у даљем тексту: 

буџет), састоје се од: 

 

 



Страна 1209               Број 32            „Службени лист општине Кикинда“           22.12.2014. године 
 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 2,087,313,113 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 2,085,613,113 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 1,700,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 

хартија од вредности 6211) 
62 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 1,700,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 
92 5,000,000 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 48,300,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија 

од вредности 6211) 
6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 55,000,000 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) -1,700,000 

 

 

                                                                                           

 

Члан 2. 

 

 

Расходи и издаци из члана 1.ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

 

 

 

Назив програма 

  

Износ у динарима 

Локални развој и просторно планирање 

 

15.634.000 

 



Комунална делатност 

 

179.369.002 

Локални комунални развој 

 

22.797.800 

Развој туризма 8.281.000 

 

Развој пољопривреде 146.083.591 

Заштита животне средине 84.750.356 

Путна инфраструктура 98.400.000 

 

Предшколско васпитање 

 

183.309.000 

Основно образовање 140.626.245 

Средње образовање 72.565.400 

Социјална и дечија заштита 139.521.639 

Примарна здравствена заштита 25.386.900 

Развој културе 156.119.270 

Развој спорта и омладине 114.071.354 

Локална самоуправа 586.711.233 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 

 Буџетски суфицит у износу од 1.700.000,00 динара, користиће се за отплату галвнице домаћим 

кредиторима.  

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

 
 Планирани капитални издацци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017.годину исказују се у 

следећем прегледу: 

 



 

Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2015 - 2017. године 

Шифра ДБК: 

     
   

 
    

   
1 

Шифра функције: 

         
    

    

           

    

538,200,115 46,300,000 202,316,000 251,122,291 29,165,600 9,296,224 0 

           

      
                у дин (заокружено на 000) 

  

Приоритет 
Назив капиталног 

пројекта 

Година почетка 
финансирања 

пројекта 

Година завршетка 
финансирања 

пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализовано 
закључно са 
31.12.2013. 

године 

2014 2015  2016  2017 Након   2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Ппремаое и 
извпђеое радпва на 
гранишнпм прелазу 
Накпвп 

2014 2015 11,700,000   6,600,000 5,100,000 0 0 0 

2 

Изградоа дела 
путнишкпг кпридпра 
пд реке Тисе I и II  
фаза пд ппщтине 
Кикинда претвараое 
атарских путева  

2010 2015 13,300,000 1,500,000 8,400,000 3,400,000 0 0 0 

3 

Санација впдпвпдне 
мреже 2013 2015 22,800,000 2,800,000 17,000,000 3,000,000 0 0 0 

4 

Изградоа 
фекалне,атмпсферске 
и впдпвпдне мреже  
и врађаое кплпвпза у 
првпбитнп стаое 

2013 2015 34,500,000   31,500,000 3,000,000 0 0 0 

5 

Изградоа кищне 
канализације у 
Немаоинпј 

2015 2015 21,000,000   0 21,000,000 0 0 0 



6 

Изградоа СЦ 
"Језерп" и Партизан 

2015 2015 1,000,000   0 1,000,000 0 0 0 

7 

Изградоа грпбља 

2013 2015 14,500,000 5,500,000 9,000,000 0 0 0 0 

8 

Улагаое у пбјекте МЗ 
Б. Тпппла- радпви на 
капели 

2015 2015 3,167,000     3,167,000 0 0 0 

9 

Улагаое у пбјекте МЗ 
Р.Селп- изградоа 
пијашне хале 

2015 2015 2,205,000   0 2,205,000 0 0 0 

10 

Улагаое у пбјекте МЗ 
Сајан-изградоа јавне 
шесме 

2015 2015 2,700,000   0 2,700,000 0 0 0 

11 

Пбјекти здравства 
(Диспанзери) 2013 2015 13,900,000 6,000,000 2,000,000 5,900,000 0 0 0 

12 

Oбјекти пбразпваоа -
Шкпле 2013 2015 35,400,000 6,000,000 8,000,000 21,400,000 0 0 0 

13 

Oбјекти пбразпваоа-
Предщкплских 
устанпва 

2013 2014 19,000,000 15,000,000 4,000,000 0 0 0 0 

14 

Ппјашанп пдржаваое 
путева- Кружни тпк 2015 2015 10,000,000   0 10,000,000 0 0 0 

15 

Рекпнструкција 
лпк.путева у ппщтини 
Кикинда 

2013 2014 7,000,000 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 

16 

Рекпнструкција 
Тппплскпг пута 2014 2015 28,000,000   13,000,000 15,000,000 0 0 0 

17 

Капиталнп 
пдржаваое бплнице 2015 2015 4,700,000   0 4,700,000 0 0 0 

18 

Ррекпнсрукција  
Чанадска (архив) 2013 2015 3,020,000 100,000 1,500,000 1,420,000 0 0 0 

19 

Рекпнстукција 
Пбјекта -Библиптека 2013 2015 13,800,000 5,000,000 6,800,000 2,000,000 0 0 0 



20 

Рекпнстукција 
Пбјекта -Едщег 2015 2015 2,500,000   0 2,500,000 0 0 0 

21 

Санација крпва 
курије 2014 2015 4,800,000   3,000,000 1,800,000 0 0 0 

22 

Рекпнструкција 
пбјекта касарна 
(Маоеж) 

2013 2015 4,100,000 900,000 1,200,000 2,000,000 0 0 0 

23 

Ревитализација 
суваше 2014 2015 7,000,000   3,500,000 3,500,000 0 0 0 

24 

Радпви на културнпм 
центру 2014 2015 2,000,000   0 2,000,000 0 0 0 

25 

Прпјектна 
дпкументација за 
инвестиције(путни 
прелази) 

2013 2015 2,000,000   0 2,000,000 0 0 0 

26 

Рек. Кплпвпза у ул. 
В.карачића пд 
З.Јпвине дп 
светпсвске (прпјектна 
дпк.) 

2014 2015 8,400,000   2,400,000 6,000,000 0 0 0 

27 

Стамбенп ппслпвна 
зграда у блпку Ц2, 
пбјекат Ц 

2014 2015 72,000,000   32,000,000 40,000,000 0 0 0 

28 

Стамбена зграда у 
Пере Сегединца 7 за 
избеглице 

2015 2015 3,000,000   0 3,000,000 0 0 0 

29 

Стамбенп пплпвна 
зграда у блпку Ц2, 
пбјекти Б и Д 

2015 2015 1,000,000   0 1,000,000 0 0 0 

30 

Куппвина псталпг 
стамбенпг прпстпра - 
ЈП ПСА 

2014 2014 2,500,000   2,500,000 0 0 0 0 

31 

Санација ппстпјећих 
земљаних канала у 
пбух.раскрснице дуж 
др.путева 

2014 2014 3,000,000   3,000,000 0 0 0 0 

32 

Капиталнп 
пдржаваое пбјеката - 
Центар за стр.усавр. 

2014 2017 1,520,000   300,000 420,000 400,000 400,000 0 



33 

Складищта силпси, 
гараже и слишнп - 
Јавна агенција за 
ппљппривреду 

2014 2015 18,500,000   12,500,000 6,000,000 0 0 0 

34 

Куппвина складищта, 
силпса, гаража - 
Маоеж 

2014 2014 1,650,000   1,650,000 0 0 0 0 

35 

Птвпрени сппртски и 
рекреаципни пбјекти  2014 2014 66,000   66,000 0 0 0 0 

36 

Капиталнп 
пдрж.ппсл.зграда и 
ппсл.прпстпра - крпв 
изнад Пкруга 

2015 2017 8,241,024   0 2,640,000 2,745,600 2,855,424 0 

37 

Агрпиндустријска 
зпна 2014 2015 74,236,291   16,800,000 57,436,291 0 0 0 

38 

Капиталнп 
пдржаваое  устанпва 
културе 

2014 2017 3,560,800   2,000,000 500,000 520,000 540,800 0 

39 

Прпј.дпкум.-Завпд за 
урбанизам Впјвпдине 2014 2017 42,100,000   10,100,000 12,000,000 20,000,000 0 0 

40 

Прпј.дпкум.-
легализација 
ппщт.пбј. 

2015 2017 1,370,000   0 370,000 500,000 500,000 0 

41 

Планпви детаљне 
рег.- блпк 47, 
55/1,54,57 и канал К-
3 2015 2017 12,964,000.00   

0 2,964,000 5,000,000 5,000,000 0 

 

 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2015 - 2017. године  

Шифра ДБК: 

      
   

 
0   

     Шифра функције: 

          0   

     

    

 

 

Члан 5 202,316,000 251,122,291 29,165,600 9,296,224 0 



42 
   

 

 

Укупно 202,316,000 251,122,291 29,165,600 9,296,224 0 

0 
   

 

 

                 у дин (заокружено на 000) 

 
Р.бр. 

Назив капиталног 
пројекта 

Конто 
3. ниво 

Конто 
4. 

ниво 
Опис конта Извор 

Опис 
извора 

2014 2015  2016  2017 
Након   
2017 

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10 

1 
Ппремаое и извпђеое 
радпва на гранишнпм 
прелазу Накпвп 

511 5112 
Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета 3,000,000 1,500,000       

2 

Ппремаое и извпђеое 
радпва на гранишнпм 
прелазу Накпвп 

511 5114 

Прпјектнп 
планираое 1 

Прихпди 
из бучета 3,600,000 3,600,000       

3 

Изградоа дела 
путнишкпг кпридпра пд 
реке Тисе I и II  фаза пд 
ппщтине Кикинда 
претвараое атарских 
путева  

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

8,400,000 3,400,000       

4 
Санација впдпвпдне 
мреже 511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета 17,000,000 3,000,000       

5 

Изградоа 
фекалне,атмпсферске и 
впдпвпдне мреже  и 
врађаое кплпвпза у 
првпбитнп стаое 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 1 

Прихпди 
из бучета 

31,500,000 3,000,000       

6 

Изградоа кищне 
канализације у 
Немаоинпј 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета   21,000,000       

7 
Изградоа СЦ "Језерп" и 
Партизан 511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета   1,000,000       

8 
Изградоа грпбља 

511 5112 
Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета 9,000,000         

9 

Улагаое у пбјекте МЗ Б. 
Тпппла- радпви на 
капели 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  3,167,000       



10 

Улагаое у пбјекте МЗ 
Р.Селп- изградоа 
пијашне хале 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,205,000       

11 

Улагаое у пбјекте МЗ 
Сајан-изградоа јавне 
шесме 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета   2,700,000       

12 

Пбјекти здравства 
(Диспанзери) 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

2,000,000 5,900,000       

13 

Oбјекти пбразпваоа -
Шкпле 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

8,000,000 21,400,000       

14 

Oбјекти пбразпваоа-
Предщкплских устанпва 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

4,000,000         

15 

Ппјашанп пдржаваое 
путева- Кружни тпк 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  10,000,000       

16 

Рекпнструкција 
лпк.путева у ппщтини 
Кикинда 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

3,500,000         

17 

Рекпнструкција 
Тппплскпг пута 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

13,000,000 15,000,000       

18 

Капиталнп пдржаваое 
бплнице 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  4,700,000       

19 

Ррекпнсрукција  
Чанадска (архив) 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

1,500,000 1,420,000       

20 

Рекпнстукција Пбјекта -
Библиптека 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

6,800,000 2,000,000       



21 

Рекпнстукција Пбјекта -
Едщег 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,500,000       

22 

Санација крпва курије 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

3,000,000 1,800,000       

23 

Рекпнструкција пбјекта 
касарна (Маоеж) 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

1,200,000 2,000,000       

24 

Ревитализација суваше 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

3,500,000 3,500,000       

25 

Радпви на културнпм 
центру 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,000,000       

26 

Прпјектна 
дпкументација за 
инвестиције(путни 
прелази) 

511 5114 

Прпјектнп 
планираое 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,000,000       

27 

Рек. Кплпвпза у ул. 
В.карачића пд З.Јпвине 
дп светпсвске (прпјектна 
дпк.) 

511 5114 

Прпјектнп 
планираое 

1 

Прихпди 
из бучета 

2,400,000 6,000,000       

28 

Стамбенп ппслпвна 
зграда у блпку Ц2, 
пбјекат Ц 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 32,000,000 40,000,000       

29 
Стамбена зграда у Пере 
Сегединца 7 за 
избеглице 

511 5112 
Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета   3,000,000       

30 

Стамбенп пплпвна 
зграда у блпку Ц2, 
пбјекти Б и Д 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета   1,000,000       

31 

Куппвина псталпг 
стамбенпг прпстпра - ЈП 
ПСА 

511 5111 

Куппвина 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 2,500,000         



32 

Санација ппстпјећих 
земљаних канала у 
пбух.раскрснице дуж 
др.путева 

511 5114 

Прпјектнп 
планираое 

1 

Прихпди 
из бучета 

3,000,000         

33 

Капиталнп пдржаваое 
пбјеката - Центар за 
стр.усавр. 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

300,000 420,000 400,000 400,000   

34 

Складищта силпси, 
гараже и слишнп - Јавна 
агенција за 
ппљппривреду 

511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 1 

Прихпди 
из бучета 

12,500,000 6,000,000       

35 

Куппвина складищта, 
силпса, гаража - Маоеж 511 5111 

Куппвина 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 1,650,000         

36 
Птвпрени сппртски и 
рекреаципни пбјекти  511 5112 

Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета 66,000         

37 

Капиталнп 
пдрж.ппсл.зграда и 
ппсл.прпстпра - крпв 
изнад Пкруга 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,640,000 2,745,600 2,855,424   

38 
Агрпиндустријска зпна 

511 5112 
Изградоа 
зграда и 
пбјеката 

1 
Прихпди 
из бучета 16,800,000 57,436,291       

39 

Капиталнп пдржаваое  
устанпва културе 

511 5113 

Капиталнп 
пдржаваое 
зграда и 
пбјеката 

1 

Прихпди 
из бучета 

2,000,000 500,000 520,000 540,800   

40 
Прпј.дпкум.-Завпд за 
урбанизам Впјвпдине 511 5114 

Прпјектнп 
планираое 1 

Прихпди 
из бучета 10,100,000 12,000,000 20,000,000     

41 
Прпј.дпкум.-
легализација ппщт.пбј. 511 5114 

Прпјектнп 
планираое 1 

Прихпди 
из бучета   370,000 500,000 500,000   

42 
Планпви детаљне рег.- 
блпк 47, 55/1,54,57 и 
канал К-3 511 5114 

Прпјектнп 
планираое 

1 

Прихпди 
из бучета 

  2,964,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00   
 

 



                                                                                              

 
 

Члан 5. 

 

 Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:  

 

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2015.   

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   Средства из 

буџета  

Структ-

ура % 

 Средства из 

осталих 

извора 

финан. буџ. 

корисника  

    
Пренета средства из претходне године 

           

48,300,000       
2.4%   

                              

48,300,000       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

      

1,894,826,789       
96.0% 

            

166,986,324       

                           

2,061,813,113       

710000   ПОРЕЗИ 
         

981,450,000       
49.7% 

                               

-       

                            

981,450,000       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
         

668,950,000       
33.9% 

                               

-       

                              

668,950,000       

  711111 Порез на зараде 
         

550,000,000       
27.9%   

                              

550,000,000       

  711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

             

6,300,000       
0.3%   

                                  

6,300,000       

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

           

11,300,000       
0.6%   

                                

11,300,000       

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

           

17,000,000       
0.9%   

                                

17,000,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
                

650,000       
0.0%   

                                     

650,000       

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе  

             

3,800,000       
0.2%   

                                  

3,800,000       

  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  711147 Порез на земљиште 
                

100,000       
0.0%   

                                     

100,000       

  711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  711161 Порез на приходе од осигурања лица 
                  

50,000       
0.0%   

                                       

50,000       

  711180 Самодоприноси 
           

32,250,000       
1.6%   

                                

32,250,000       

  711190 Порез на друге приходе 
           

47,500,000       
2.4%   

                                

47,500,000       

712000   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 
                           

-       
0.0% 

                               

-       

                                                 

-       



      
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
         

226,400,000       
11.5% 

                               

-       

                              

226,400,000       

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 
           

65,000,000       
3.3%   

                                

65,000,000       

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 
         

130,000,000       
6.6%   

                              

130,000,000       

  713126 
Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде 

пословне књиге                                   

                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
             

2,200,000       
0.1%   

                                  

2,200,000       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 

управе 

           

22,000,000       
1.1%   

                                

22,000,000       

  713422 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од 

вредности, по решењу Порескеуправе 

                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе         

             

7,200,000       
0.4%   

                                  

7,200,000       

  713424 
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске 

управе       

                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  713611 Порез на акције на име и уделе 
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
           

61,100,000       
3.1% 

                               

-       

                                

61,100,000       

  714441 Средства за противпожарну заштиту   0.0%   
                                                 

-       

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)   

             

2,400,000       
0.1%   

                                  

2,400,000       

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

           

11,500,000       
0.6%   

                                

11,500,000       

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 
                

500,000       
0.0%   

                                     

500,000       

  714552 Боравишна такса 
             

1,700,000       
0.1%   

                                  

1,700,000       

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 
           

45,000,000       
2.3%   

                                

45,000,000       

  714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре―)   0.0%   
                                                 

-       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
           

25,000,000       
1.3% 

                               

-       

                                

25,000,000       

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
           

25,000,000       
1.3%   

                                

25,000,000       



730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
         

238,168,001       
12.1% 

              

64,613,622       

                              

302,781,623       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
           

40,000,000       
2.0% 

                               

-       

                                

40,000,000       

  732251 Капиталне донације  од међународних организација у корист нивоа општина 
           

40,000,000       
2.0%   

                                

40,000,000       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
         

198,168,001       
10.0% 

              

64,613,622       

                              

262,781,623       

  
733154 Текући наменски трансф.у ужем смислу од републике у корист нивоа општина 

           

16,700,000       
0.8%   

                                

16,700,000       

  733156 
Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 

  0.0% 
              

64,613,622       

                                

64,613,622       

  733158 
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 

         

181,468,001       
9.2%   

                              

181,468,001       

  733252 
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 

  0.0%   
                                                 

-       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
         

675,208,788       
34.2% 

            

102,372,702       

                              

777,581,490       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
         

547,410,000       
27.7% 

                               

-       

                              

547,410,000       

  741151 
Приходи буџета општине од камата на средства КРТ укључен у депозит 

банака 

             

4,800,000       
0.2%   

                                  

4,800,000       

  741411 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања   0.0%   
                                                 

-       

  741510 Накнада за коришћење природних добара 
         

398,000,000       
20.2%   

                              

398,000,000       

  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 
         

138,000,000       
7.0%   

                              

138,000,000       

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 

             

5,600,000       
0.3%   

                                  

5,600,000       

  741532 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

             

1,000,000       
0.1%   

                                  

1,000,000       

  741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или друге облике привременог коришћења 

                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
                  

10,000       
0.0%   

                                       

10,000       

  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 
                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора   0.0%   
                                                 

-       

  741560 Накнада за воде   0.0%   
                                                 

-       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
           

69,400,000       
3.5% 

                               

-       

                                

69,400,000       



  742151 
Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.орг.у корист нивоа 

општина 

           

22,000,000       
1.1%   

                                

22,000,000       

  742152 Приходи од давања у закуп одн.на коришћење непокр.у држ.својини 
           

40,000,000       
2.0%   

                                

40,000,000       

  742153 Приходи од закупн.за грађ.земљиште у корист нивоа општина 
             

4,700,000       
0.2%   

                                  

4,700,000       

  742154 
Накнада на осн.конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа 

општина 

                

200,000       
0.0%   

                                     

200,000       

  742251 Општинске администр.таксе 
                

300,000       
0.0%   

                                     

300,000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
             

2,000,000       
0.1%   

                                  

2,000,000       

  742254 
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода 

општина и градова 

                           

-       
0.0%   

                                                 

-       

  742351 Приходи општ.орг.управе 
                

200,000       
0.0%   

                                     

200,000       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
           

11,500,000       
0.6% 

                               

-       

                                

11,500,000       

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

           

10,000,000       
0.5%   

                                

10,000,000       

  743351 
Приходи од новч.казни изреч.у прекрш.поступку за прекр.проп.актом 

општине 

                

500,000       
0.0%   

                                     

500,000       

  743924 
Приходи од увећ.целок.пор.дуга који је пред прин.наплате за 5% на дан 

поч.пост.прин.напл. 

             

1,000,000       
0.1%   

                                  

1,000,000       

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
           

24,000,000       
1.2% 

              

19,030,000       

                                

43,030,000       

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 

           

18,000,000       
0.9% 

              

19,030,000       

                                

37,030,000       

  744251 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа општина 

             

6,000,000       
0.3%   

                                  

6,000,000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
           

22,898,788       
1.2% 

              

83,342,702       

                              

106,241,490       

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина 
           

22,898,788       
1.2% 

              

83,342,702       

                              

106,241,490       

  745142 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова   0.0%   
                                                 

-       

  745143 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа 

у корист нивоа градова 
  0.0%   

                                                 

-       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
                           

-       
0.0% 

                               

-       

                                                 

-       

  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0.0%   
                                                 

-       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                           

-       
0.0% 

                               

-       

                                                 

-       

  791110 Приходи из буџета   0.0%   
                                                 

-       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ            1.3%                                                                



25,500,000       -       25,500,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

           

25,500,000       
1.3% 

                               

-       

                                

25,500,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

           

25,000,000       
1.3%   

                                

25,000,000       

  
812000 Примања од продаје покретне имовине 

                

500,000       
0.0%   

                                     

500,000       

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

                           

-       

0.0%                                

-       

                                                 

-       

  
841000 Примања од продаје земљишта 

  0.0%   
                                                 

-       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

             

5,000,000       
0.3% 

                               

-       

                                  

5,000,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                           

-       
0.0% 

                               

-       

                                                 

-       

        0.0%   
                                                 

-       

  912 Примања од иностраног задуживања   0.0%   
                                                 

-       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 
             

5,000,000       
0.3% 

                               

-       

                                  

5,000,000       

  921651 Примања од отплате кредита датих домаћ.у земљи у корист нивоа општина 
             

1,000,000       
0.1%   

                                  

1,000,000       

  921951 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 

општина 

             

4,000,000       
0.2%   

                                  

4,000,000       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 

      

1,925,326,789       
97.6% 

            

166,986,324       

                           

2,092,313,113       

  

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
      

1,973,626,789       
100.0% 

            

166,986,324       

                           

2,140,613,113       
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                                                                                                 Члан 6. 

 

  Издаци буџета,  по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

 

  
    

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
     

1,626,378,398       
82.4% 

       

123,368,744       
     1,749,747,142       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

        

472,240,241       
23.9% 

         

18,994,609       
        491,234,850       

411 Плате и додаци запослених 

        

347,464,511       
17.6% 

         

10,272,478       
        357,736,989       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

          

62,903,604       
3.2% 

           

2,668,551       
          65,572,155       

413 Накнаде у натури (превоз) 
            

3,773,766       
0.2% 

              
221,000       

            3,994,766       

414 Социјална давања запосленима 

          

33,155,210       
1.7% 

           

4,000,000       
          37,155,210       

415 Накнаде за запослене 

            

8,270,050       
0.4% 

           

1,750,000       
          10,020,050       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
            

4,173,100       
0.2% 

                
82,580       

            4,255,680       

417 Посланички додатак; 

          

12,500,000       
0.6% 

                          

-       
          12,500,000       

418 Судијски додатак. 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

        

653,506,668       
33.1% 

         

83,702,692       
        737,209,360       

421 Стални трошкови 

        

142,036,777       
7.2% 

           

5,138,600       
        147,175,377       

422 Трошкови путовања 

          

38,635,600       
2.0% 

           

1,386,750       
          40,022,350       

423 Услуге по уговору 
        

156,608,533       
7.9% 

           
9,749,000       

        166,357,533       

424 Специјализоване услуге 

        

125,239,364       
6.3% 

           

4,698,756       
        129,938,120       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 

        

142,079,312       
7.2% 

         

23,465,086       
        165,544,398       

426 Материјал 
          

48,907,082       
2.5% 

         
39,264,500       

          88,171,582       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

            

2,000,000       
0.1% 

                          

-       
            2,000,000       

431 Амортизација некретнина и опреме; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

432 Амортизација култивисане имовине; 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           -       

433 Употреба драгоцености; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

434 Употреба природне имовине; 

            

2,000,000       
0.1% 

                          

-       
            2,000,000       

435 Амортизација нематеријалне имовине 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

            

9,275,000       
0.5% 

              

435,000       
            9,710,000       

441 Отплата домаћих камата; 

            

9,275,000       
0.5% 

              

210,000       
            9,485,000       

442 Отплата страних камата; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

443 Отплата камата по гаранцијама 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           -       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                           

-       
0.0% 

              

225,000       
               225,000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

          

66,815,970       
3.4% 

                          

-       
          66,815,970       

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
            

6,815,970       
0.3% 

                          
-       

            6,815,970       



4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

452 Субвенције приватним финансијским институцијама; 

                           

-       
0.0% 

                          

-        

453 Субвенције јавним финансијским институцијама; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

454 Субвенције приватним предузећима 

          

60,000,000       
3.0% 

                          

-       
          60,000,000       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

        

216,402,216       
11.0% 

              

163,700       
        216,565,916       

461 Донације страним владама  
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           -       

462 Донације и дотације међународним организацијама 
                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
        

161,484,866       
8.2% 

              

107,100       
        161,591,966       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
          

10,116,900       
0.5% 

                          
-       

          10,116,900       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
            

3,600,000       
0.2% 

                          

-       
            3,600,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
          

41,200,450       
2.1% 

                

56,600       
          41,257,050       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

          

78,874,128       
4.0% 

           

5,200,000       
          84,074,128       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

          

78,874,128       
4.0% 

           

5,200,000       
          84,074,128       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

        

107,264,175       
5.4% 

         

14,872,743       
        122,136,918       

481 Дотације невладиним организацијама; 
          

90,352,285       
4.6% 

         
13,570,000       

        103,922,285       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

          

11,691,890       
0.6% 

              

925,000       
          12,616,890       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

            

5,150,000       
0.3% 

              

377,743       
            5,527,743       

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних 
узрока; 

                 
70,000       

0.0% 
                          

-       
                 70,000       

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

          

20,000,000       
1.0% 

                          

-       
          20,000,000       

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

495 Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

496 Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 

                           
-       

0.0% 
                          

-       
                           -       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

49911 Стална резерва 

          

10,000,000       
0.5% 

                          

-       
          10,000,000       

49912 Текућа резерва 

          

10,000,000       
0.5% 

                          

-       
          10,000,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

        

292,248,391       
14.8% 

         

43,617,580       
        335,865,971       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

        

283,648,391       
14.4% 

         

37,707,580       
        321,355,971       

511 Зграде и грађевински објекти; 

        

256,322,391       
13.0% 

         

20,745,080       
        277,067,471       

512 Машине и опрема; 
          

24,920,000       
1.3% 

         
16,912,500       

          41,832,500       

513  Остале некретнине и опрема; 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           -       

514 Култивисана имовина; 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

515 Нематеријална имовина 

            

2,406,000       
0.1% 

                

50,000       
            2,456,000       

520 ЗАЛИХЕ 

                           

-       
0.0% 

           

3,810,000       
            3,810,000       

521 Робне резерве; 
                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

522 Залихе производње; 
                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

523 Залихе робе за даљу продају                            0.0%                        3,810,000       



-       3,810,000       

531 Драгоцености 
                           

-       
0.0% 

  

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

            

8,600,000       
0.4% 

           

2,100,000       
          10,700,000       

541 Земљиште; 
                           

-       
0.0% 

                          
-       

                           -       

542 Рудна богатства; 
                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

543 Шуме и воде 
            

8,600,000       
0.4% 

           

2,100,000       
          10,700,000       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 
                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

551 
Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  

          

55,000,000       
2.8% 

                          

-       
          55,000,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
          

55,000,000       
2.8% 

                          
-       

          55,000,000       

612 Отплата главнице страним банкама 

                           

-       
0.0% 

                          

-        

613 Отплата дуга по гаранцијама 

                           

-       
0.0% 

                          

-        

620 Набавка финансијске имовине 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција                                                                 

                           

-       
0.0% 

                          

-       
                           -       

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

     

1,973,626,789       
100.0% 

       

166,986,324       
     2,140,613,113       

 

 

 

                                                                                                  
Члан 7. 

 

  Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

                                                                                

 

 

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација  Средства из буџета 
Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА            95,741,639       4.9%          10,000,000             105,741,639       

020 Старост;              6,689,221       0.3%                          -                 6,689,221       

040 Породица и деца;            30,500,000       1.5%                          -               30,500,000       

060 Становање;              5,000,000       0.3%                          -                 5,000,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту; 
           42,072,600       2.1%          10,000,000               52,072,600       

090 Социјална заштита некласификована на другом месту            11,479,818       0.6%                          -               11,479,818       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ          545,549,178       27.6%          38,147,622             583,696,800       

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови; 
         403,830,081       20.5%                          -             403,830,081       

133 Остале опште услуге            77,719,097       3.9%          38,147,622             115,866,719       

170 Трансакције јавног дуга;            64,000,000       3.2%                          -               64,000,000       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ              6,884,000       0.3%                          -                 6,884,000       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту              6,884,000       0.3%                          -                 6,884,000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ          282,014,591       14.3%                          -             282,014,591       



421 Пољопривреда          175,333,591       8.9%                          -             175,333,591       

451 Друмски саобраћај            98,400,000       5.0%                          -               98,400,000       

473 Туризам              8,281,000       0.4%                          -                 8,281,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ            86,500,000       4.4%                          -               86,500,000       

510 Управљање отпадом;            64,300,000       3.3%                          -               64,300,000       

530 Смањење загађености;              6,700,000       0.3%                          -                 6,700,000       

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;            14,500,000       0.7%                          -               14,500,000       

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту              1,000,000       0.1%                          -                 1,000,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ          232,469,358       11.8%            4,500,000             236,969,358       

610 Стамбени развој;            69,255,681       3.5%                          -               69,255,681       

620 Развој заједнице;          160,213,677       8.1%                          -             160,213,677       

630 Водоснабдевање;              3,000,000       0.2%                          -                 3,000,000       

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
                            -       0.0%            4,500,000                 4,500,000       

700 ЗДРАВСТВО            27,486,900       1.4%                          -               27,486,900       

722 Специјализоване медицинске услуге              2,100,000       0.1%                          -                 2,100,000       

730 Болничке услуге;              3,600,000       0.2%                          -                 3,600,000       

760 Здравство некласификовано на другом месту.            21,786,900       1.1%                          -               21,786,900       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ          286,226,594       14.5%          48,571,952             334,798,546       

810 Услуге рекреације и спорта;          111,891,354       5.7%          39,275,000             151,166,354       

820 Услуге културе;          155,219,270       7.9%            9,296,952             164,516,222       

830 Услуге емитовања и штампања;            18,615,970       0.9%                          -               18,615,970       

840 Верске и остале услуге заједнице;                 500,000       0.0%                          -                    500,000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ          410,754,529       20.8%          65,766,750             476,521,279       

911 Предшколско образовање          183,229,000       9.3%          62,391,000             245,620,000       

912 Основно образовање          134,686,245       6.8%                          -             134,686,245       

915 Специјално основно образовање                 190,000       0.0%                          -                    190,000       

920 Средње образовање;            42,015,400       2.1%                          -               42,015,400       

950 Образовање које није дефинисано нивоом;            50,633,884       2.6%            3,375,750               54,009,634       

  
УКУПНО       1,973,626,789       100.0%        166,986,324          2,140,613,113       

                                                                                       

 

                                                                                             

 
 

II 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 8. 

 
       Средства буџета у износу од   1.973.626.789,00 динара и средства из осталих извора корисника буџета у износу од  

166.986.324,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис Средства из буџета 2015.год 

Средства из 

осталих извора 

2015.год 

Укупна јавна 

средства 

2015.год 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови    

    
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,604,951 

 
2,604,951 

    
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 463,741 

 
463,741 

    
3 417 Посланички додатак 12,500,000 

 
12,500,000 

    
4 421 Стални трошкови 100,000 

 
100,000 

    
5 422 Трошкови путовања 80,000 

 
80,000 

    
6 423 Услуге по уговору 5,510,000 

 
5,510,000 

    
7 426 Материјал 299,000 

 
299,000 

    
8 481 Дотације невладиним организацијама 1,030,000 

 
1,030,000 

    
9 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 60,094 

 
60,094 

    
10 512 Машине и опрема 120,000 

 
120,000 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 22,767,786 

 
22,767,786 

      
Функција 110: 22,767,786 0 22,767,786 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 22,767,786 

 
22,767,786 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 22,767,786 0 22,767,786 

          

  
0602-0005 

   Заштитник грађана    

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови    

    
11 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 895,299 

 
895,299 



    
12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 160,259 

 
160,259 

    
13 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 17,906 

 
17,906 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 1,073,464 

 
1,073,464 

      
Функција 110: 1,073,464 0 1,073,464 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:       

     
01 Приходи из буџета 1,073,464 

 
1,073,464 

      
Свега за програмску активност 0602-0005: 1,073,464 0 1,073,464 

          

          

          

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 23,841,250 

 
23,841,250 

      
Свега за Програм 15: 23,841,250 0 23,841,250 

          

          

      
Извори финансирања за Раздео 1: 

   

     
01 Приходи из буџета 23,841,250 

 
23,841,250 

      
Свега за Раздео 1: 23,841,250 0 23,841,250 

          

          

2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

   

  
1502-0002 

   
Туристичка промоција 

   

   
473 

  
Туризам 

   

    
14 423 Услуге по уговору 390,000 

 
390,000 

    
15 424 Специјализоване услуге 2,891,000 

 
2,891,000 

      
Извори финансирања за функцију 473:       

     
01 Приходи из буџета 3,281,000 

 
3,281,000 

      
Функција 473: 3,281,000 0 3,281,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:       

     
01 Приходи из буџета 3,281,000 

 
3,281,000 

      
Свега за програмску активност 1502-0002: 3,281,000 0 3,281,000 



          

      

 

  
   

  
1502-П1 

   
30. Дани лудаје 

   

   
473 

  Туризам    

    
16 423 Услуге по уговору 1,375,000 

 
1,375,000 

    
17 424 Специјализоване услуге 3,625,000 

 
3,625,000 

      
Извори финансирања за функцију 473:       

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 

      
Функција 473: 5,000,000 0 5,000,000 

      
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:       

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 

      
Свега за пројекат 1502-П1: 5,000,000 0 5,000,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 4: 

   

     
01 Приходи из буџета 8,281,000 

 
8,281,000 

      
Свега за Програм 4: 8,281,000 0 8,281,000 

          

          

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-П1 

   
Превенција поплава-Flood preventio for better life quality 

   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
18 423 Услуге по уговору 959,456 

 
959,456 

    
19 424 Специјализоване услуге 190,900 

 
190,900 

      
Извори финансирања за функцију 620:       

     
06 Донације од међународних организација 1,150,356 

 
1,150,356 

      
Функција 620: 1,150,356 0 1,150,356 

      
Извори финансирања за пројекат 0401-П1:       

     
06 Донације од међународних организација 1,150,356 

 
1,150,356 

      
Свега за пројекат 0401-П1: 1,150,356 0 1,150,356 

          

      
Извори финансирања за Програм 6: 

   

     
06 Донације од међународних организација 1,150,356 

 
1,150,356 



      
Свега за Програм 6: 1,150,356 0 1,150,356 

          

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0002 

   
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

  
  

20 423 Услуге по уговору-Награда Душан Васиљев 300,000 
 

300,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 820:       

  
   

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

     
 

Функција 820: 300,000 0 300,000 

     
     

     
     

  
 

840 
  

Верске и остале услуге заједнице 
   

  
  

21 481 Дотације невладиним организацијама-Верски објекти 500,000 
 

500,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 840:       

  
   

01 Приходи из буџета 500,000 
 

500,000 

     
 

Функција 840: 500,000 0 500,000 

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

     

01 Приходи из буџета 800,000 
 

800,000 

    
  

Свега за Програмску активност 1201-0002: 800,000 0 800,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 800,000 
 

800,000 

      
Свега за Програм 13: 800,000 0 800,000 

          

          

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови    

    
22 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,961,875 

 
21,961,875 

    
23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,095,000 

 
4,095,000 



    
24 421 Стални трошкови 2,000,000 

 
2,000,000 

    
25 422 Трошкови путовања 840,000 

 
840,000 

    
26 423 Услуге по уговору 12,720,000 

 
12,720,000 

    
27 424 Специјализоване услуге 15,900,000 

 
15,900,000 

    
28 426 Материјал 50,000 

 
50,000 

    
29 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 1,200,000 

 
1,200,000 

    
30 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000 

 
2,000,000 

    
31 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 407,550 

 
407,550 

    
32 49911 Стална буџетска резерва 10,000,000 

 
10,000,000 

    
33 49912 Текућа буџетска резерва 10,000,000 

 
10,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 81,174,425 

 
81,174,425 

      
Функција 110: 81,174,425 0 81,174,425 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 81,174,425 

 
81,174,425 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 81,174,425 0 81,174,425 

          

  
0602-0006 

   Информисање    

   
830 

  Услуге емитовања и штампања    

    
34 423 

 

Услуге по уговору 
 

13,000,000 
 

13,000,000 

    
35 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 5,615,970 

 
5,615,970 

      
Извори финансирања за функцију 830:       

     
01 Приходи из буџета 18,615,970 

 
18,615,970 

      
Функција 830: 18,615,970 0 18,615,970 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:       

     
01 Приходи из буџета 18,615,970 

 
18,615,970 

      
Свега за програмску активност 0602-0006: 18,615,970 0 18,615,970 

          

  
0602-П1 

   
Безбедност у саобраћају 

   

   
360 

  Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту    

    
36 423 Услуге по уговору 50,000 

 
50,000 

    
37 425 Текуће поправке и одржавање 200,000 

 
200,000 

    
38 426 Материјал 100,000 

 
100,000 

    
39 481 Дотације невладиним организацијама 150,000 

 
150,000 



    
40 512 Машине и опрема 4,200,000 

 
4,200,000 

      
Извори финансирања за функцију 360:       

     
01 Приходи из буџета 4,700,000 

 
4,700,000 

      
Функција 360: 4,700,000 0 4,700,000 

      
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:       

     
01 Приходи из буџета 4,700,000 

 
4,700,000 

      
Свега за пројекат 0602-П1: 4,700,000 0 4,700,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 104,490,395 

 
104,490,395 

      
Свега за Програм 15: 104,490,395 0 104,490,395 

          

          

    
  

Извори финансирања за Раздео 2: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 113,571,395 
 

113,571,395 

    
 

06 Донације од међународних организација 1,150,356 
 

1,150,356 

      
Свега за Раздео 2: 114,721,751 0 114,721,751 

          

          

          

          

3           ОПШТИНСКА УПРАВА       

  
1101 

   
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

   

  1101-0001    
 

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 
   

  
 110 

  
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

  

    
41 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
42 511 Зграде и грађевински објекти 15,334,000 

 
15,334,000 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 15,634,000 

 
15,634,000 

    
  

Функција 110: 15,634,000 0 15,634,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 15,634,000 
 

15,634,000 



      
Свега за програмску активност 1101-0001: 15,634,000 0 15,634,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 1: 

   

     
01 Приходи из буџета 15,634,000 

 
15,634,000 

      
Свега за Програм 1: 15,634,000 0 15,634,000 

          

  
0601 

   
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

   

  
0601-0009 

   
Уређење и одржавање зеленила 

   

   
110 

  

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови    

    
43 424 Специјализоване услуге 10,000,000 

 
10,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 110:       

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 

      
Функција 110: 10,000,000 0 10,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:       

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0009: 10,000,000 0 10,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 2: 

   

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 

 
10,000,000 

      
Свега за Програм 2: 10,000,000 0 10,000,000 

          

          

  
1501  

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   
  

1501-0002 
   

Унапређење привредног амбијента  
   

  
 110 

  
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

  

    
44 423 Услуге по уговору 2,094,000 

 
2,094,000 

    
45 424 Специјализоване услуге 603,800 

 
603,800 

    
  

Извори финансирања за функцију 110:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,697,800 
 

2,697,800 

    
  

Функција 110: 2,697,800 0 2,697,800 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,697,800 
 

2,697,800 



      
Свега за програмску активност 1501-0002: 2,697,800 0 2,697,800 

          

  
1501-П1 

   
Учешће општине Кикинда у пројектима 

   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
46 424 Специјализоване услуге 5,000,000 

 
5,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

    
  

Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

    
  

Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

  
    

Свега за пројекат 1501-П1: 5,000,000 0 5,000,000 

  
        

  

1501-П2 
   

Стручна пракса 
   

  
 

110 
  

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 
  

    

47 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,000,000 
 

10,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 110:       

    
 

01 Приходи из буџета 10,000,000 
 

10,000,000 

    
  

Функција 110: 10,000,000 0 10,000,000 

    
  

Извори финансирања за пројекат 1501-П2:       

    
 

01 Приходи из буџета 10,000,000 
 

10,000,000 

      
Свега за Пројекат 1501-П2: 10,000,000 0 10,000,000 

          

  
  

      

      
Извори финансирања за Програм 3: 

   

     
01 Приходи из буџета 17,697,800 

 
17,697,800 

      
Свега за Програм 3: 17,697,800 0 17,697,800 

          

  
0101 

   
ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   

  
0101-0001 

   
Унапређење  услова за пољопривредну делатност 

   

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
48 423 Услуге по уговору 33,700,000 

 
33,700,000 

    
49 425 Текуће поправке и одржавање 385,000 

 
385,000 

    
50 426 Материјал 770,000 

 
770,000 

    
51 434 Употреба природне имовине 2,000,000 

 
2,000,000 



    
52 512 Машине и опрема 10,050,000 

 
10,050,000 

    
53 543 Шуме и воде 8,600,000 

 
8,600,000 

      
Извори финансирања за функцију 421:       

     
01 Приходи из буџета 55,505,000 

 
55,505,000 

      
Функција 421: 55,505,000 0 55,505,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:       

     
01 Приходи из буџета 55,505,000 

 
55,505,000 

      
Свега за програмску активност 0101-0001: 55,505,000 0 55,505,000 

          

  
0101-0002 

   Подстицаји пољопривредној производњи    

   
421 

  Пољопривреда    

    
54 481 

 

Дтацје невладиним организацијама 
 

5,000,000 
 

5,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 421:       

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 

      
Функција 421: 5,000,000 0 5,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:       

     
01 Приходи из буџета 5,000,000 

 
5,000,000 

      
Свега за програмску активност 0101-0002: 5,000,000 0 5,000,000 

          

  
0101-П1 

   
Агроиндустријска зона-блок 41 и 43 

   

   
421 

  Пољопривреда    

    
55 511 Зграде и грађевински објекти 57,436,291 

 
57,436,291 

      
Извори финансирања за функцију 421:       

     
01 Приходи из буџета 57,436,291 

 
57,436,291 

      
Функција 421: 57,436,291 0 57,436,291 

      
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:       

     
01 Приходи из буџета 57,436,291 

 
57,436,291 

      
Свега за пројекат 0101-П1: 57,436,291 0 57,436,291 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 5: 

   

     
01 Приходи из буџета 117,941,291 

 
117,941,291 

      
Свега за Програм 5: 117,941,291 0 117,941,291 



          

          

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0002 

   
Управљање комуналним отпадом 

   

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
56 454 Субвенције приватним предузећима 60,000,000 

 
60,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 510:       

     
01 Приходи из буџета 15,000,000 

 
15,000,000 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 45,000,000 

 
45,000,000 

      
Функција 510: 60,000,000 0 60,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:       

     
01 Приходи из буџета 15,000,000 

 
15,000,000 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 45,000,000 

 
45,000,000 

      
Свега за програмску активност 0401-0002: 60,000,000 0 60,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 6: 

   

     
01 Приходи из буџета 15,000,000 

 
15,000,000 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 45,000,000 

 
45,000,000 

      
Свега за Програм 6: 60,000,000 0 60,000,000 

      
 

   
         

 
  

2001 
   

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
   

  
2001-0001 

   
Функционисање предшколских установа  

   

  
 

360 
  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
   

  
  

57 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ПУ 80,000 
 

80,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 360:       

  
   

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

     
 

Функција 360: 80,000 0 80,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:       

     

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

    
  

Свега за Програмску активност 2001-0001: 80,000 0 80,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 8: 
   



    
 

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

      
Свега за Програм 8: 80,000 0 80,000 

          

  
2002 

   
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2002-0001 

   
Функционисање основних школа 

   

  
 

360 
  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
   

  
  

58 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ОШ 1,100,000 
 

1,100,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 360:       

  
   

01 Приходи из буџета 1,100,000 
 

1,100,000 

     
 

Функција 360: 1,100,000 0 1,100,000 

     
     

     
     

  
 

950 
  

Образовање које није дефинисано нивоом 
   

  
  

59 422 Трошкови путовања-превоз ученика ОШ 4,400,000 
 

4,400,000 

  
  

60 423 Услуге по уговору-дневници за ОШ 250,000 
 

250,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 950:       

  
   

01 Приходи из буџета 4,650,000 
 

4,650,000 

     
 

Функција 950: 4,650,000 0 4,650,000 

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:       

     

01 Приходи из буџета 5,750,000 
 

5,750,000 

    
  

Свега за Програмску активност 2002-0001: 5,750,000 0 5,750,000 

    
      

    
      

  
2002-П1 

   
Пројекат МНРО 

   

  
 

915 
  

Специјално основно образовање 
   

  
  

61 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 190,000 
 

190,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 915:       

  
   

01 Приходи из буџета 190,000 
 

190,000 

     
 

Функција 915: 190,000 0 190,000 

     
 

Извори финансирања за Пројекат 2002-П1:       



     

01 Приходи из буџета 190,000 
 

190,000 

    
  

Свега за Пројекат 2002-П1: 190,000 0 190,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 9: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 5,940,000 
 

5,940,000 

      
Свега за Програм 9: 5,940,000 0 5,940,000 

          

          

  
2003 

   
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2003-0001 

   
Функционисање средњих школа 

   

  
 

360 
  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
   

  
  

62 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за СШ 300,000 
 

300,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 360:       

  
   

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

     
 

Функција 360: 300,000 0 300,000 

     
     

     
     

  
 

950 
  

Образовање које није дефинисано нивоом 
   

  
  

63 422 Трошкови путовања-превоз ученика СШ  30,100,000 
 

30,100,000 

  
  

64 423 Услуге по уговору-дневници за СШ 150,000 
 

150,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 950:       

  
   

01 Приходи из буџета 30,250,000 
 

30,250,000 

     
 

Функција 950: 30,250,000 0 30,250,000 

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:       

     

01 Приходи из буџета 30,550,000 
 

30,550,000 

    
  

Свега за Програмску активност 2003-0001: 30,550,000 0 30,550,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 10: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 30,550,000 
 

30,550,000 

      
Свега за Програм 10: 30,550,000 0 30,550,000 

          



  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
   

Социјалне помоћи 
   

  
 360 

  
Јавни ред и безбедност - истраживање и развој 

   
    

65 423 Услуге по уговору-ППЗ И БЗНР за ЦСР 80,000 
 

80,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 360:       

    
 

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

    
  

Функција 360: 80,000 0 80,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 80,000 0 80,000 

          

  
0901-0002 

   
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 

   

   
060 

  
Становање 

   

    
66 511 Зграде и грађевински објекти-контејнери и избеглице-зграда 5,000,000 

 
5,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 060:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

    
  

Функција 060: 5,000,000 0 5,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0002: 5,000,000 0 5,000,000 

  
 

   
 

   
  

0901-0003 
   

Подршка социо-хуманитарним организацијама 
   

   
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 

   

    

67 465 Остале донације, дотације и трансфери-превоз пенз.,удр.слепих и РВИ 3,000,000 
 

3,000,000 

    

68 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,700,000 
 

2,700,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,700,000 
 

5,700,000 

    
  

Функција 070: 5,700,000 0 5,700,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,700,000 
 

5,700,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0003: 5,700,000 0 5,700,000 

  
 

   
 

   
  

0901-0006 
   

Дечја заштита 
   



   
040 

  
Породица и деца 

   

    
69 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

родитељски,незап.породиље,додат.подршка дет.и учен. 
30,500,000 

 
30,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 040:       

    
 

01 Приходи из буџета 30,500,000 
 

30,500,000 

    
  

Функција 040: 30,500,000 0 30,500,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:       

    
 

01 Приходи из буџета 30,500,000 
 

30,500,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0006: 30,500,000 0 30,500,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 41,280,000 

 
41,280,000 

      
Свега за Програм 11: 41,280,000 0 41,280,000 

   
 

 
 

    

          

  
1801  

  
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   
  

1801-0001 
   

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
   

  
 760 

  
Здравство некласификовано на другом месту 

   
    

70 424 Специјализоване услуге-мртвозорска служба 1,300,000 
 

1,300,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 760:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,300,000 
 

1,300,000 

    
  

Функција 760: 1,300,000 0 1,300,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,300,000 
 

1,300,000 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 1,300,000 0 1,300,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 12: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,300,000 

 
1,300,000 

      
Свега за Програм 12: 1,300,000 0 1,300,000 

          

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

   Функционисање локалних установа културе     

  
 

360 
  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
   



  
  

71 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за установе културе 400,000 
 

400,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 360:       

  
   

01 Приходи из буџета 400,000 
 

400,000 

     
 

Функција 360: 400,000 0 400,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

     

01 Приходи из буџета 400,000 
 

400,000 

    
  

Свега за Програмску активност 1201-0001: 400,000 0 400,000 

    
      

  
1201-0002 

   Подстицаји културном и уметничком стваралаштву    

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

  
  

72 481 Дотације невладиним организацијама-Удружења грађана-конкурс 4,500,000 
 

4,500,000 

  
  

73 481 Дотације невладиним организацијама-Матурантска парада 630,000 
 

630,000 

  
    

Извори финансирања за функцију 820:       

  
   

01 Приходи из буџета 5,130,000 
 

5,130,000 

     
 

Функција 820: 5,130,000 0 5,130,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

     

01 Приходи из буџета 5,130,000 
 

5,130,000 

    
  

Свега за Програмску активност 1201-0002: 5,130,000 0 5,130,000 

    
      

  
1201-П7 

   Културно наслеђе-LIVING HERITAGE    

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

  
  

74 424 Специјализоване услуге 1,011,990 
 

1,011,990 

  
    

Извори финансирања за функцију 820:       

  
   

06 Донације од међународних организација 1,011,990 
 

1,011,990 

     
 

Функција 820: 1,011,990 0 1,011,990 

     
 

Извори финансирања за Пројекат 1201-П7:       

     

06 Донације од међународних организација 1,011,990 
 

1,011,990 

    
  

Свега за Пројекат 1201-П7: 1,011,990 0 1,011,990 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 5,530,000 
 

5,530,000 

    
 

06 Донације од међународних организација 1,011,990 
 

1,011,990 

      
Свега за Програм 13: 6,541,990 0 6,541,990 



          

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

   
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

   

  
 

360 
  

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
   

  
  

75 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за СЦ ЈЕЗЕРО 80,000 
 

80,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 360:       

  
   

01 Приходи из буџета 80,000 
 

80,000 

     
 

Функција 360: 80,000 0 80,000 

     
     

     
     

  
 

722 
  

Специјализоване медицинске услуге 
   

  
  

76 424 Специјализоване услуге-здравствени прегледи спортиста 2,100,000 
 

2,100,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 722:       

  
   

01 Приходи из буџета 2,100,000 
 

2,100,000 

     
 

Функција 722: 2,100,000 0 2,100,000 

     
     

  
 

810 
  

Услуге рекреације и спорта 
   

  

  
77 481 

Дотације невладиним организацијама-редовне прогр.активности спортских 

клубова,удр.и савеза 
34,365,314 

 
34,365,314 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 810:       

  
   

01 Приходи из буџета 34,365,314 
 

34,365,314 

     
 

Функција 810: 34,365,314 0 34,365,314 

     
     

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

     

01 Приходи из буџета 36,545,314 
 

36,545,314 

    
  

Свега за Програмску активност 1301-0001: 36,545,314 0 36,545,314 

    
      

  
1301-0002 

   Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури  

  
 

810 
  

Услуге рекреације и спорта 
   

  
  

78 422 Трошкови путовања-спровођење Стратег.развоја спорта 100,000 
 

100,000 



  
  

79 512 Машине и опрема 400,000 
 

400,000 

  
    

Извори финансирања за функцију 810:       

  
   

01 Приходи из буџета 500,000 
 

500,000 

     
 

Функција 810: 500,000 0 500,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:       

     

01 Приходи из буџета 500,000 
 

500,000 

    
  

Свега за Програмску активност 1301-0002: 500,000 0 500,000 

    
      

    
      

  
1301-0003 

   Одржавање спортске инфраструктуре    

  
 

810 
  

Услуге рекреације и спорта 
   

  
  

80 421 Стални трошкови-струја за стадионе 2,000,000 
 

2,000,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 810:       

  
   

01 Приходи из буџета 2,000,000 
 

2,000,000 

     
 

Функција 810: 2,000,000 0 2,000,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:       

     

01 Приходи из буџета 2,000,000 
 

2,000,000 

    
  

Свега за Програмску активност 1301-0003: 2,000,000 0 2,000,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 14: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 39,045,314 
 

39,045,314 

      
Свега за Програм 14: 39,045,314 0 39,045,314 

          

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

   

   
110 

  
Опште јавне услуге 

   

    
81 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 107,773,098 

 
107,773,098 

    
82 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,906,328 

 
18,906,328 

    
83 413 Накнаде у натури 500,000 

 
500,000 

    
84 414 Социјална давања запосленима 14,800,000 

 
14,800,000 

    

85 415 Накнаде трошкова за запослене 5,800,000 
 

5,800,000 

    

86 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,200,000 
 

1,200,000 

    

87 421 Стални трошкови 32,730,000 
 

32,730,000 



    

88 422 Трошкови путовања 320,000 
 

320,000 

    

89 423 Услуге по уговору 31,421,000 
 

31,421,000 

    

90 424 Специјализоване услуге 773,000 
 

773,000 

    

91 425 Текуће поправке и одржавање 3,670,000 
 

3,670,000 

    

92 426 Материјал 12,024,000 
 

12,024,000 

    

93 441 Отплата домаћих камата 270,000 
 

270,000 

    

94 465 Остале донације, дотације и трансфери 14,500,000 
 

14,500,000 

   
 

95 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,462,500 
 

2,462,500 

   
 

96 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000 
 

4,000,000 

   
 

97 511 Зграде и грађевински објекти 3,140,000 
 

3,140,000 

   
 

98 512 Машине и опрема 4,610,000 
 

4,610,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 110:       

    
 

01 Приходи из буџета 258,899,926 
 

258,899,926 

    
  

Функција 110: 258,899,926 0 258,899,926 

    
      

   
360 

  Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту    

    
99 423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ЦСУ и ВШСС 144,000 

 
144,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 360:       

    
 

01 Приходи из буџета 144,000 
 

144,000 

    
  

Функција 360: 144,000 0 144,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 259,043,926 
 

259,043,926 

     
 

Свега за Програмску активност 0602-0001: 259,043,926 0 259,043,926 

          

  

0602-0003 

 
  

Управљање јавним дугом 
   

  
 

170 
  

Управљање јавним дугом 
   

    

100 441 Отплата домаћих камата 9,000,000 
 

9,000,000 

    

101 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 55,000,000 
 

55,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 170:       

    
 

01 Приходи из буџета 64,000,000 
 

64,000,000 

    
  

Функција 170: 64,000,000 0 64,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:       

    
 

01 Приходи из буџета 64,000,000 
 

64,000,000 



      
Свега за Програмску активност 0602-0003: 64,000,000 0 64,000,000 

  
    

    

  
        

  
0602-0007 

  
 

Канцеларија за младе 
   

   
950 

  Образовање које није дефинисано нивоом    

    

102 423 Услуге по уговору 1,805,000 
 

1,805,000 

    
103 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000 

 
3,000,000 

    

  
Извори финансирања за функцију 950:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,805,000 
 

4,805,000 

    
  

Функција 950: 4,805,000 0 4,805,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,805,000 
 

4,805,000 

     
 

Свега за Програмску активност 0602-0007: 4,805,000 0 4,805,000 

          

  

0602-0008 

 
  

Програмска активност: Програми националних мањина 
   

  

 
070 

  

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом 

месту;    

  
  

104 481 Дотације невладиним организацијама 300,000 
 

300,000 

  
    

Извори финансирања за функцију 070:       

  
   

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

     
 

Функција 070: 300,000 0 300,000 

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:       

     

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

     
 

Свега за Програмску активност 0602-0008: 300,000 0 300,000 

     
     

          

 

 
    

Извори финансирања за Програм 15: 
   

 
    

01 Приходи из буџета 328,148,926 
 

328,148,926 

      
Свега за Програм 15: 328,148,926 0 328,148,926 

          

          

3 1         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  

0602 
   

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  

0602-0002 

  
 

Месне заједнице 
   



  
 

133 
  

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 
   

  
  

105 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,551,949 
 

3,551,949 

  
  

106 412 Социјални доприноси на терет послодавца 641,312 
 

641,312 

  
  

107 421 Стални трошкови 8,976,000 720,000 9,696,000 

  
  

108 422 Трошкови путовања 310,000 270,000 580,000 

  
  

109 423 Услуге по уговору 3,177,380 840,000 4,017,380 

  
  

110 424 Специјализоване услуге 3,207,000 1,823,756 5,030,756 

  
  

111 425 Текуће поправке и одржавање 1,978,912 8,918,786 10,897,698 

    

112 426 Материјал 1,917,680 3,760,000 5,677,680 

    

113 481 Дотације невладиним организацијама 21,441,071 1,570,000 23,011,071 

    

114 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12,000 
 

12,000 

    

115 

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока 
70,000 

 
70,000 

    

116 511 Зграде и грађевински објекти 
 

6,845,080 6,845,080 

    

117 512 Машине и опрема 
 

11,300,000 11,300,000 

    

118 543 Шуме и воде 
 

2,100,000 2,100,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 133:       

    
 

01 Приходи из буџета 45,283,304 
 

45,283,304 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

38,147,622 38,147,622 

    
  

Функција 133: 45,283,304 38,147,622 83,430,926 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 45,283,304 
 

45,283,304 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

38,147,622 38,147,622 

    
  

Свега за Програмску активност 0602-0002: 45,283,304 38,147,622 83,430,926 

    
      

    
      

  

0602-П2 

  
 

Месне заједнице самодопринос 
   

  
 

133 
  

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 
   

  
  

119 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,021,123 
 

8,021,123 

  
  

120 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,878,632 
 

1,878,632 

  
  

121 414 Социјална давања запосленима 243,500 
 

243,500 

  
  

122 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 175,000 
 

175,000 

  
  

123 421 Стални трошкови 1,583,241 
 

1,583,241 

  
  

124 422 Трошкови путовања 376,000 
 

376,000 

  
  

125 423 Услуге по уговору 5,229,636 
 

5,229,636 



  
  

126 424 Специјализоване услуге 2,873,051 
 

2,873,051 

  
  

127 425 Текуће поправке и одржавање 2,695,500 
 

2,695,500 

    

128 426 Материјал 4,726,110 
 

4,726,110 

    

129 465 Остале донације, дотације и трансфери 85,000 
 

85,000 

    

130 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,000 
 

10,000 

    

131 481 Дотације невладиним организацијама 4,445,000 
 

4,445,000 

    
132 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 94,000 

 
94,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 133:       

    
 

01 Приходи из буџета 32,435,793 
 

32,435,793 

    
  

Функција 133: 32,435,793 0 32,435,793 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:       

    
 

01 Приходи из буџета 32,435,793 
 

32,435,793 

    
  

Свега за Пројекат 0602-П2: 32,435,793 0 32,435,793 

    
      

  

0602-П3 

  
 

Канал.употр.вода нас.Мокрин и изградња затв.пијаце 
   

  
 

660 
  

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
   

    

133 511 Зграде и грађевински објекти 0 4,500,000 4,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 660:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

4,500,000 4,500,000 

    
  

Функција 660: 0 4,500,000 4,500,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:       

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

4,500,000 4,500,000 

    
  

Свега за Пројекат 0602-П3: 0 4,500,000 4,500,000 

    
      

    
      

          

    
  

Извори финансирања за Програм 15: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 77,719,097 
 

77,719,097 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

42,647,622 42,647,622 

      
Свега за Програм 15: 77,719,097 42,647,622 120,366,719 

          

      
Извори финансирања за Главу 1: 

   

     
01 Приходи из буџета 77,719,097 

 
77,719,097 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 

 
42,647,622 42,647,622 



      
Свега за Главу 1: 77,719,097 42,647,622 120,366,719 

          

          

3 2         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДРАГОЉУБ УДИЦКИ"       

  
2001 

   
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0001 

  
 

Функционисање предшколских установа  
   

   
911 

  Предшколско образовање    

    
134 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 108,874,800 2,632,000 111,506,800 

    

135 412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,498,500 472,400 19,970,900 

    

136 413 Накнаде у натури 1,200,000 
 

1,200,000 

    

137 414 Социјална давања запосленима 2,100,000 3,500,000 5,600,000 

    

138 415 Накнаде трошкова за запослене 825,000 250,000 1,075,000 

    

139 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,710,000 
 

1,710,000 

    

140 421 Стални трошкови 21,060,000 1,495,000 22,555,000 

    

141 422 Трошкови путовања 200,000 670,000 870,000 

    

142 423 Услуге по уговору 792,000 4,300,000 5,092,000 

    

143 424 Специјализоване услуге 
 

1,250,000 1,250,000 

    

144 425 Текуће поправке и одржавање 550,000 7,410,000 7,960,000 

    

145 426 Материјал 11,800,000 26,165,000 37,965,000 

    

146 441 Отплата домаћих камата 5,000 
 

5,000 

    

147 465 Остале донације, дотације и трансфери 14,263,700 56,600 14,320,300 

    

148 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
 

270,000 270,000 

    

149 511 Зграде и грађевински објекти 
 

9,400,000 9,400,000 

    

150 512 Машине и опрема 
 

4,500,000 4,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 911:       

    
 

01 Приходи из буџета 182,879,000 
 

182,879,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

39,375,000 39,375,000 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

21,966,000 21,966,000 

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

30,000 30,000 

    
 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 

1,000,000 1,000,000 

    
  

Функција 911: 182,879,000 62,371,000 245,250,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 182,879,000 
 

182,879,000 

     

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

39,375,000 39,375,000 

     

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

21,966,000 21,966,000 



     

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

30,000 30,000 

     

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 

1,000,000 1,000,000 

     
 

Свега за Програмску активност 2001-0001: 182,879,000 62,371,000 245,250,000 

          

  
        

  

2001-П1 
   

Безбедност у саобраћају-такмичење "Учим,возим да живот не угрозим" 
   

  
 

911 
  Предшколско образовање    

  
  

151 423 Услуге по уговору 60,000 
 

60,000 

    

152 426 Материјал 120,000 20,000 140,000 

    

153 512 Машине и опрема 170,000 
 

170,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 911:       

    
 

01 Приходи из буџета 350,000 
 

350,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

20,000 20,000 

    
  

Функција 911: 350,000 20,000 370,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 350,000 
 

350,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

20,000 20,000 

    
  

Свега за Пројекат 2001-П1: 350,000 20,000 370,000 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 8: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 183,229,000 
 

183,229,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

39,395,000 39,395,000 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 
 

21,966,000 21,966,000 

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

30,000 30,000 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

 
1,000,000 1,000,000 

      
Свега за Програм 8: 183,229,000 62,391,000 245,620,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 2: 

   

     
01 Приходи из буџета 183,229,000 

 
183,229,000 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
39,395,000 39,395,000 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 

 
21,966,000 21,966,000 

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
30,000 30,000 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

 
1,000,000 1,000,000 



      
Свега за Главу 2: 183,229,000 62,391,000 245,620,000 

          

3 2.1         ОСНОВНЕ ШКОЛЕ       

  
2002  

  
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2002-0001 
   

Функционисање основних школа 
   

  
 912 

  
Основно образовање 

   

    

154 4631 Накнаде у натури-413000 7,377,190 
 

7,377,190 

    

155 4631 Социјална давања запосленима-414000 400,000 
 

400,000 

    

156 4631 Накнаде за запослене-415000 8,315,800 
 

8,315,800 

    

157 4631 Награде,бонуси и остали посебни расходи-416000 4,961,220 
 

4,961,220 

    

158 4631 Стални трошкови-421000 62,590,985 
 

62,590,985 

    

159 4631 Путни трошкови-422000 4,275,500 
 

4,275,500 

    

160 4631 Услуге по уговору-423000 3,776,050 
 

3,776,050 

    

161 4631 Специјализоване услуге-424000 631,000 
 

631,000 

    

162 4631 Текуће поправке и одржавање-425000 10,191,500 
 

10,191,500 

    

163 4631 Материјал-426000 5,755,335 
 

5,755,335 

    

164 4631 Бесплатне ужине-472000 5,705,000 
 

5,705,000 

    

165 4631 Персонални асистенти-472000 1,610,000 
 

1,610,000 

    

166 4631 Порези,обавезне таксе и казне-482000 40,000 
 

40,000 

    

167 4631 Новчане казне и пенали по решењу судова-483000 156,665 
 

156,665 

    
168 4632 Машине и опрема-512000 1,800,000 

 
1,800,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 912:       

    
 

01 Приходи из буџета 117,586,245 
 

117,586,245 

    
  

Функција 912: 117,586,245 0 117,586,245 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 117,586,245 
 

117,586,245 

      
Свега за Програмску активност 2002-0001: 117,586,245 0 117,586,245 

  
   

  
   

          

      
Извори финансирања за Програм 9: 

   

     
01 Приходи из буџета 117,586,245 

 
117,586,245 

      
Свега за Програм 9: 117,586,245 0 117,586,245 

          

      
Извори финансирања за Главу 2.1: 

   



     
01 Приходи из буџета 117,586,245 

 
117,586,245 

      
Свега за Главу 2.1: 117,586,245 0 117,586,245 

          

          

3 2.2         СРЕДЊЕ ШКОЛЕ       

  
2003 

   
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  2003-0001   
 

Функционисање средњих школа  
   

  
 920 

  
Средње образовање 

   

  
 

 
169 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

   

  
 

 
170 412 Социјални доприноси на терет послодавца 

   

    
171 422 Трошкови путовања 

   

    
172 423 Услуге по уговору 

   

    
173 424 Специјализоване услуге 

   

    
174 425 Текуће поправке и одржавање 

   

    
175 426 Материјал 

   

    
176 4631 Накнаде у натури-413000 2,000,500 

 
2,000,500 

    
177 4631 Социјална давања запосленима-414000 360,000 

 
360,000 

    
178 4631 Накнаде за запослене-415000 2,090,200 

 
2,090,200 

    
179 4631 Награде,бонуси и остали посебни расходи-416000 1,560,000 

 
1,560,000 

    
180 4631 Стални трошкови-421000 17,850,000 

 
17,850,000 

    
181 4631 Путни трошкови-422000 1,375,000 

 
1,375,000 

    
182 4631 Услуге по уговору-423000 555,000 

 
555,000 

    
183 4631 Специјализоване услуге-424000 585,000 

 
585,000 

    

184 4631 Текуће поправке и одржавање-425000 3,719,700 
 

3,719,700 

    
185 4631 Материјал-426000 2,890,000 

 
2,890,000 

    
186 4631 Персонални асистенти-472000 270,000 

 
270,000 

    
187 4631 Порези,обавезне таксе и казне-482000 30,000 

 
30,000 

    
188 4631 Новчане казне и пенали по решењу судова-483000 300,000 

 
300,000 

    
189 4632 Машине и опрема-512000 1,530,000 

 
1,530,000 

    
190 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 

   

    
191 511 Зграде и грађевински објекти 

   

    
192 541 Земљиште 

   

      
Извори финансирања за функцију 920:       

     
01 Приходи из буџета 35,115,400 

 
35,115,400 

    
  

Функција 920: 35,115,400 0 35,115,400 



    
  

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 35,115,400 
 

35,115,400 

      
Свега за програмску активност 2003-0001: 35,115,400 0 35,115,400 

          

      
Извори финансирања за Програм 10: 

   

     
01 Приходи из буџета 35,115,400 

 
35,115,400 

      
Свега за Програм 10: 35,115,400 0 35,115,400 

          

          

      
Извори финансирања за Главу 2.2: 

   

     
01 Приходи из буџета 35,115,400 

 
35,115,400 

      
Свега за Главу 2.2: 35,115,400 0 35,115,400 

          

          

3 2.3         ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА       

  
0602  

  
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-П4 

   
Реализација програма стручног усавршавања преко Центра за стручно 

усавршавање Кикинда    

  
 950 

  
Образовање које није дефинисано нивоом 

   
    

193 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,986,331 
 

3,986,331 

    
194 412 Социјални доприноси на терет послодавца 713,553 

 
713,553 

    
195 414 Социјална давања запосленима 200,000 

 
200,000 

    
196 415 Накнаде трошкова за запослене 180,000 

 
180,000 

    
197 421 Стални трошкови 2,128,000 33,600 2,161,600 

    
198 422 Трошкови путовања 90,000 36,750 126,750 

    
199 423 Услуге по уговору 2,086,000 2,772,000 4,858,000 

    
200 424 Специјализоване услуге 10,000 

 
10,000 

    
201 425 Текуће поправке и одржавање 77,000 132,300 209,300 

    
202 426 Материјал 216,000 241,500 457,500 

    
203 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 

 
107,100 107,100 

    

204 465 Остале донације, дотације и трансфери 622,000 
 

622,000 

    
205 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000 

 
200,000 

    
206 511 Зграде и грађевински објекти 420,000 

 
420,000 

    

207 512 Машине и опрема 
 

52,500 52,500 

    
  

Извори финансирања за функцију 950:       



    
 

01 Приходи из буџета 10,928,884 
 

10,928,884 

     

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

3,375,750 3,375,750 

     
 

Функција 950: 10,928,884 3,375,750 14,304,634 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:       

    
 

01 Приходи из буџета 10,928,884 
 

10,928,884 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

3,375,750 3,375,750 

      
Свега за Пројекат 0602-П4: 10,928,884 3,375,750 14,304,634 

      
 

   
  

 
 

  
    

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 10,928,884 

 
10,928,884 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
3,375,750 3,375,750 

      
Свега за Програм 15: 10,928,884 3,375,750 14,304,634 

          

      
Извори финансирања за Главу 2.3: 

   

     
01 Приходи из буџета 10,928,884 

 
10,928,884 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
3,375,750 3,375,750 

      
Свега за Главу 2.3: 10,928,884 3,375,750 14,304,634 

          

          

3 3.1         Културни центар Кикинда       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
208 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,838,198 

 
5,838,198 

    
209 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,045,037 

 
1,045,037 

    
210 413 Накнаде у натури 

 
11,000 11,000 

    
211 414 Социјална давања запосленима 500,000 

 
500,000 

    
212 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 

 
82,580 82,580 

    
213 421 Стални трошкови 3,224,100 590,000 3,814,100 

    

214 422 Трошкови путовања 
 

60,000 60,000 

    
215 423 Услуге по уговору 

 
400,000 400,000 

    
216 425 Текуће поправке и одржавање 50,000 224,000 274,000 

    
217 426 Материјал 110,000 295,000 405,000 

    
218 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,220,200 

 
1,220,200 



    

219 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 116,764 
 

116,764 

    

220 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
 

27,743 27,743 

    
221 512 Машине и опрема 

 
100,000 100,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 12,104,299 
 

12,104,299 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,790,323 1,790,323 

    
  

Функција 820: 12,104,299 1,790,323 13,894,622 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 12,104,299 
 

12,104,299 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,790,323 1,790,323 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 12,104,299 1,790,323 13,894,622 

  
        

          

  

1201-П1 
   

Пројекти Културног центра 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

222 422 Трошкови путовања 122,000 
 

122,000 

    

223 423 Услуге по уговору 982,620 
 

982,620 

    

224 424 Специјализоване услуге 202,100 
 

202,100 

    
225 426 Материјал 229,172 

 
229,172 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,535,892 
 

1,535,892 

    
  

Функција 820: 1,535,892 0 1,535,892 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,535,892 
 

1,535,892 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П1: 1,535,892 0 1,535,892 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 13,640,191 
 

13,640,191 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,790,323 1,790,323 

      
Свега за Програм 13: 13,640,191 1,790,323 15,430,514 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.1: 

   

     
01 Приходи из буџета 13,640,191 

 
13,640,191 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
1,790,323 1,790,323 



      
Свега за Главу 3.1: 13,640,191 1,790,323 15,430,514 

          

3 3.2         Историјски архив       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
226 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,254,379 149,653 5,404,032 

    
227 412 Социјални доприноси на терет послодавца 940,534 26,788 967,322 

    
228 413 Накнаде у натури 

 
50,000 50,000 

    
229 414 Социјална давања запосленима 500,000 

 
500,000 

    
230 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 130,000 

 
130,000 

    
231 421 Стални трошкови 1,994,000 115,000 2,109,000 

    

232 422 Трошкови путовања 
 

80,000 80,000 

    

233 423 Услуге по уговору 1,300,000 140,000 1,440,000 

    

234 424 Специјализоване услуге 260,000 
 

260,000 

    

235 425 Текуће поправке и одржавање 60,000 130,000 190,000 

    

236 426 Материјал 80,000 408,000 488,000 

    

237 465 Остале донације, дотације и трансфери 843,000 
 

843,000 

    

238 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 105,088 
 

105,088 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 11,467,001 
 

11,467,001 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,099,441 1,099,441 

    
  

Функција 820: 11,467,001 1,099,441 12,566,442 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 11,467,001 
 

11,467,001 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,099,441 1,099,441 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 11,467,001 1,099,441 12,566,442 

  
        

          

  

1201-П2 
   

Пројекти Историјског архива 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

239 423 Услуге по уговору 600,000 
 

600,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 600,000 
 

600,000 



    
  

Функција 820: 600,000 0 600,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:       

    
 

01 Приходи из буџета 600,000 
 

600,000 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П2: 600,000 0 600,000 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 12,067,001 
 

12,067,001 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,099,441 1,099,441 

      
Свега за Програм 13: 12,067,001 1,099,441 13,166,442 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.2: 

   

     
01 Приходи из буџета 12,067,001 

 
12,067,001 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
1,099,441 1,099,441 

      
Свега за Главу 3.2: 12,067,001 1,099,441 13,166,442 

          

3 3.3         Народна библиотека       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
240 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,442,035 85,825 10,527,860 

    
241 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,869,124 15,363 1,884,487 

    
242 413 Накнаде у натури 397,200 70,000 467,200 

    
243 414 Социјална давања запосленима 2,481,000 

 
2,481,000 

    
244 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 140,000 

 
140,000 

    
245 421 Стални трошкови 2,467,000 146,000 2,613,000 

    
246 423 Услуге по уговору 2,174,000 50,000 2,224,000 

    
247 424 Специјализоване услуге 

 
140,000 140,000 

    
248 425 Текуће поправке и одржавање 60,000 50,000 110,000 

    
249 426 Материјал 190,000 60,000 250,000 

    
250 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,936,700 

 
1,936,700 

    

251 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 208,841 
 

208,841 

    
252 512 Машине и опрема 100,000 60,000 160,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 22,465,900 
 

22,465,900 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

677,188 677,188 



    
  

Функција 820: 22,465,900 677,188 23,143,088 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 22,465,900 
 

22,465,900 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

677,188 677,188 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 22,465,900 677,188 23,143,088 

  
        

          

  

1201-П3 
   

Пројекти Народне библиотеке 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

253 422 Трошкови путовања 137,600 100,000 137,600 

    

254 423 Услуге по уговору 229,756 96,000 229,756 

    

255 424 Специјализоване услуге 738,884 50,000 738,884 

    

256 426 Материјал 210,400 30,000 210,400 

    
257 515 Нематеријална имовина 1,256,000 50,000 1,306,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,572,640 
 

2,572,640 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

326,000 326,000 

    
  

Функција 820: 2,572,640 326,000 2,898,640 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П3:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,572,640 
 

2,572,640 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

326,000 326,000 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П3: 2,572,640 326,000 2,898,640 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 25,038,540 
 

25,038,540 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1,003,188 1,003,188 

      
Свега за Програм 13: 25,038,540 1,003,188 26,041,728 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.3: 

   

     
01 Приходи из буџета 25,038,540 

 
25,038,540 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
1,003,188 1,003,188 

      
Свега за Главу 3.3: 25,038,540 1,003,188 26,041,728 

          

3 3.4         Народни музеј       



  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
258 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,047,540 55,000 7,102,540 

    
259 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,261,510 9,000 1,270,510 

    
260 413 Накнаде у натури 

 
90,000 90,000 

    
261 414 Социјална давања запосленима 791,834 

 
791,834 

    
262 421 Стални трошкови 5,096,152 98,000 5,194,152 

    

263 422 Трошкови путовања 
 

10,000 10,000 

    

264 423 Услуге по уговору 1,400,000 40,000 1,440,000 

    

265 424 Специјализоване услуге 
 

40,000 40,000 

    

266 425 Текуће поправке и одржавање 60,000 50,000 110,000 

    

267 426 Материјал 88,620 102,000 190,620 

    

268 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,145,000 
 

1,145,000 

    

269 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 140,951 
 

140,951 

    

270 523 Залихе робе за даљу продају 
 

310,000 310,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 17,031,607 
 

17,031,607 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

804,000 804,000 

    
  

Функција 820: 17,031,607 804,000 17,835,607 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 17,031,607 
 

17,031,607 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

804,000 804,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 17,031,607 804,000 17,835,607 

  
        

          

  

1201-П4 
   

Пројекти Народног музеја 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

271 421 Стални трошкови 45,000 
 

45,000 

    

272 422 Трошкови путовања 170,000 10,000 170,000 

    

273 423 Услуге по уговору 246,000 25,000 246,000 

    

274 424 Специјализоване услуге 968,000 15,000 968,000 

    

275 425 Текуће поправке и одржавање 70,000 
 

70,000 

    

276 426 Материјал 420,000 43,000 420,000 

    

277 512 Машине и опрема 40,000 
 

40,000 



    

278 515 Нематеријална имовина 30,000 
 

30,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,989,000 
 

1,989,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

93,000 93,000 

    
  

Функција 820: 1,989,000 93,000 2,082,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,989,000 
 

1,989,000 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

93,000 93,000 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П4: 1,989,000 93,000 2,082,000 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 19,020,607 
 

19,020,607 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

897,000 897,000 

      
Свега за Програм 13: 19,020,607 897,000 19,917,607 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.4: 

   

     
01 Приходи из буџета 19,020,607 

 
19,020,607 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
897,000 897,000 

      
Свега за Главу 3.4: 19,020,607 897,000 19,917,607 

          

3 3.5         Народно позориште       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
279 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,867,425 

 
15,867,425 

    
280 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,840,269 

 
2,840,269 

    
281 413 Накнаде у натури 635,566 

 
635,566 

    
282 414 Социјална давања запосленима 2,000,000 

 
2,000,000 

    
283 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 

 
100,000 

    
284 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000 

 
400,000 

    
285 421 Стални трошкови 3,652,822 266,000 3,918,822 

    

286 423 Услуге по уговору 1,000,000 96,000 1,096,000 

    

287 425 Текуће поправке и одржавање 250,000 50,000 300,000 

    

288 426 Материјал 152,000 45,000 197,000 

    

289 465 Остале донације, дотације и трансфери 2,351,000 
 

2,351,000 



    

290 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
 

50,000 50,000 

    
291 512 Машине и опрема 300,000 

 
300,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 29,549,082 
 

29,549,082 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

507,000 507,000 

    
  

Функција 820: 29,549,082 507,000 30,056,082 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 29,549,082 
 

29,549,082 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

507,000 507,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 29,549,082 507,000 30,056,082 

  
        

          

  

1201-П5 
   

Пројекти Народног позоришта 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

292 422 Трошкови путовања 650,000 
 

650,000 

    

293 423 Услуге по уговору 780,000 
 

780,000 

    

294 424 Специјализоване услуге 3,292,000 
 

3,292,000 

    
295 426 Материјал 1,300,000 

 
1,300,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,022,000 
 

6,022,000 

    
  

Функција 820: 6,022,000 0 6,022,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,022,000 
 

6,022,000 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П5: 6,022,000 0 6,022,000 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 35,571,082 
 

35,571,082 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

507,000 507,000 

      
Свега за Програм 13: 35,571,082 507,000 36,078,082 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.5: 

   

     
01 Приходи из буџета 35,571,082 

 
35,571,082 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
507,000 507,000 

      
Свега за Главу 3.5: 35,571,082 507,000 36,078,082 



          

3 3.6         Терра       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
296 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,769,808 

 
3,769,808 

    
297 412 Социјални доприноси на терет послодавца 674,796 

 
674,796 

    
298 414 Социјална давања запосленима 600,000 

 
600,000 

    
299 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 

 
100,000 

    
300 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 168,100 

 
168,100 

    
301 421 Стални трошкови 1,717,800 

 
1,717,800 

    

302 425 Текуће поправке и одржавање 600,000 
 

600,000 

    

303 426 Материјал 210,000 
 

210,000 

    

304 465 Остале донације, дотације и трансфери 578,000 
 

578,000 

    

305 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,396 
 

100,396 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 8,518,900 
 

8,518,900 

    
  

Функција 820: 8,518,900 0 8,518,900 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 8,518,900 
 

8,518,900 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 8,518,900 0 8,518,900 

  
        

          

  

1201-П6 
   

Пројекти Терре 
   

  
 

820 
  

Услуге културе 
   

    

306 423 Услуге по уговору 3,014,992 
 

3,014,992 

    

307 424 Специјализоване услуге 2,770,639 
 

2,770,639 

    

308 426 Материјал 851,200 
 

851,200 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,636,831 
 

6,636,831 

    
  

Функција 820: 6,636,831 0 6,636,831 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,636,831 
 

6,636,831 

  
    

Свега за Пројекат 1201-П6: 6,636,831 0 6,636,831 



          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 15,155,731 
 

15,155,731 

      
Свега за Програм 13: 15,155,731 0 15,155,731 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.6: 

   

     
01 Приходи из буџета 15,155,731 

 
15,155,731 

      
Свега за Главу 3.6: 15,155,731 0 15,155,731 

          

3 3.7         КУД Еђшег       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0002 

  
 

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
309 472 Плате, додаци и накнаде запослених-411000 1,649,979 

 
1,649,979 

    
310 472 Соц.доприноси на терет послодавца-412000 328,346 

 
328,346 

    

311 472 Социјална давања запосленима-414000 350,726 
 

350,726 

    
312 472 Стални трошкови-421000 1,253,814 

 
1,253,814 

    
313 472 Текуће поправке и одржавање-425000 52,500 

 
52,500 

    

314 472 Материјал-426000 9,114 
 

9,114 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,644,479 
 

3,644,479 

    
  

Функција 820: 3,644,479 0 3,644,479 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,644,479 
 

3,644,479 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0002: 3,644,479 0 3,644,479 

  
        

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 3,644,479 
 

3,644,479 

      
Свега за Програм 13: 3,644,479 0 3,644,479 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.7: 

   

     
01 Приходи из буџета 3,644,479 

 
3,644,479 

      
Свега за Главу 3.7: 3,644,479 0 3,644,479 



          

3 3.8         ДЗНМ Гусле       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0002 

  
 

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    

315 472 Плате, додаци и накнаде запослених-411000 3,140,720 
 

3,140,720 

    

316 472 Соц.доприноси на терет послодавца-412000 661,957 
 

661,957 

    

317 472 Социјална давања запосленима-414000 597,376 
 

597,376 

    

318 472 Стални трошкови-421000 1,999,000 
 

1,999,000 

    
319 472 Текуће поправке и одржавање-425000 50,000 

 
50,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,449,053 
 

6,449,053 

    
  

Функција 820: 6,449,053 0 6,449,053 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,449,053 
 

6,449,053 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0002: 6,449,053 0 6,449,053 

  
        

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 6,449,053 
 

6,449,053 

      
Свега за Програм 13: 6,449,053 0 6,449,053 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.8: 

   

     
01 Приходи из буџета 6,449,053 

 
6,449,053 

      
Свега за Главу 3.8: 6,449,053 0 6,449,053 

          

3 3.9         Асоцијација културних друштава општине Кикинда       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0002 

  
 

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    

320 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,470,596 
 

1,470,596 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,470,596 
 

1,470,596 

    
  

Функција 820: 1,470,596 0 1,470,596 



    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,470,596 
 

1,470,596 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0002: 1,470,596 0 1,470,596 

  
        

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 1,470,596 
 

1,470,596 

      
Свега за Програм 13: 1,470,596 0 1,470,596 

          

      
Извори финансирања за Главу 3.9: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,470,596 

 
1,470,596 

      
Свега за Главу 3.9: 1,470,596 0 1,470,596 

          

3 3.10         Фонд културе и физичке културе       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0002 

  
 

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    

321 481 Дотације невладиним организацијама 
 

4,000,000 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

    
  

Функција 820: 0 4,000,000 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0002: 0 4,000,000 4,000,000 

  
        

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
4,000,000 4,000,000 

      
Свега за Програм 13: 0 4,000,000 4,000,000 

          

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

  
 

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
  

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    

322 481 Дотације невладиним организацијама 
 

4,000,000 4,000,000 



    
  

Извори финансирања за функцију 810:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

    
  

Функција 810: 0 4,000,000 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1301-0001: 0 4,000,000 4,000,000 

  
        

          

    
  

Извори финансирања за Програм 14: 
   

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
4,000,000 4,000,000 

      
Свега за Програм 14: 0 4,000,000 4,000,000 

          

          

      
Извори финансирања за Главу 3.10: 

   

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
8,000,000 8,000,000 

      
Свега за Главу 3.10: 0 8,000,000 8,000,000 

          

          

3 4         СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈЕЗЕРО       

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0002 

  
 

Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 
 

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
323 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,610,646 7,350,000 30,960,646 

    
324 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,698,518 2,145,000 6,843,518 

    
325 413 Накнаде у натури 715,000 

 
715,000 

    
326 414 Социјална давања запосленима 3,725,876 500,000 4,225,876 

    
327 415 Накнаде трошкова за запослене 

 
1,500,000 1,500,000 

    
328 421 Стални трошкови 23,566,000 1,645,000 25,211,000 

    
329 422 Трошкови путовања 

 
150,000 150,000 

    
330 423 Услуге по уговору 7,900,000 990,000 8,890,000 

    

331 424 Специјализоване услуге 500,000 1,130,000 1,630,000 

    

332 425 Текуће поправке и одржавање 6,210,000 6,500,000 12,710,000 

    

333 426 Материјал 3,100,000 7,575,000 10,675,000 

    

334 441 Отплата домаћих камата 
 

210,000 210,000 

    

335 444 Пратећи трошкови задуживања 
 

225,000 225,000 



    

336 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
 

605,000 605,000 

    

337 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
 

350,000 350,000 

    

338 512 Машине и опрема 
 

900,000 900,000 

    
339 523 Залихе робе за даљу продају 

 
3,500,000 3,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 810:       

    
 

01 Приходи из буџета 74,026,040 
 

74,026,040 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

35,275,000 35,275,000 

    
  

Функција 810: 74,026,040 35,275,000 109,301,040 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 74,026,040 
 

74,026,040 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

35,275,000 35,275,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1301-0002: 74,026,040 35,275,000 109,301,040 

          

          

    
  

Извори финансирања за Програм 14: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 74,026,040 
 

74,026,040 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
35,275,000 35,275,000 

      
Свега за Програм 14: 74,026,040 35,275,000 109,301,040 

          

      
Извори финансирања за Главу 4: 

   

     
01 Приходи из буџета 74,026,040 

 
74,026,040 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
35,275,000 35,275,000 

      
Свега за Главу 4: 74,026,040 35,275,000 109,301,040 

          

3 5.1         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
   

Социјалне помоћи 
   

  
 070 

  
Социјална помоћ некласификована на другом месту 

   

    

340 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,634,000 
 

4,634,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,634,000 
 

4,634,000 

    
  

Функција 070: 4,634,000 0 4,634,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,634,000 
 

4,634,000 



      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 4,634,000 0 4,634,000 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 4,634,000 

 
4,634,000 

      
Свега за Програм 11: 4,634,000 0 4,634,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.1: 

   

     
01 Приходи из буџета 4,634,000 

 
4,634,000 

     
 

Свега за Главу 5.1: 4,634,000 0 4,634,000 

     
     

3 5.2         ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР       

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0002 
   

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 
   

  
 020 

  
Старост 

   

    

341 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2,200,000 
 

2,200,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 020:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,200,000 
 

2,200,000 

    
  

Функција 020: 2,200,000 0 2,200,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,200,000 
 

2,200,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0002: 2,200,000 0 2,200,000 

          

  
0901-0004 

   
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

   

  
 020 

  
Старост 

   

    

342 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,489,221 
 

4,489,221 

    
  

Извори финансирања за функцију 020:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,489,221 
 

4,489,221 

    
  

Функција 020: 4,489,221 0 4,489,221 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,489,221 
 

4,489,221 

      
Свега за Програмску активност 0901-0004: 4,489,221 0 4,489,221 

          

          



      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 6,689,221 

 
6,689,221 

      
Свега за Програм 11: 6,689,221 0 6,689,221 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.2: 

   

     
01 Приходи из буџета 6,689,221 

 
6,689,221 

     
 

Свега за Главу 5.2: 6,689,221 0 6,689,221 

     
     

3 5.3         ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА       

  
1801  

  
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   
  

1801-0001 
   

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
   

  
 760 

  
Здравство некласификовано на другом месту. 

   

    
343 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 600,000 

 
600,000 

    

344 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 6,786,900 
 

6,786,900 

    
  

Извори финансирања за функцију 760:       

    
 

01 Приходи из буџета 7,386,900 
 

7,386,900 

    
  

Функција 760: 7,386,900 0 7,386,900 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 7,386,900 
 

7,386,900 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 7,386,900 0 7,386,900 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 12: 

   

     
01 Приходи из буџета 7,386,900 

 
7,386,900 

      
Свега за Програм 12: 7,386,900 0 7,386,900 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.3: 

   

     
01 Приходи из буџета 7,386,900 

 
7,386,900 

     
 

Свега за Главу 5.3: 7,386,900 0 7,386,900 

     
     

     
     

3 5.4         БОЛНИЦА КИКИНДА       

  
1801  

  
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   



  
1801-П1 

   

Финансијска подршка у осавремењивању опреме у Општој болници 

Кикинда    

  
 730 

  
Болничке услуге 

   

    

345 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 3,600,000 
 

3,600,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 730:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,600,000 
 

3,600,000 

    
  

Функција 730: 3,600,000 0 3,600,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,600,000 
 

3,600,000 

      
Свега за Пројекат 1801-П1: 3,600,000 0 3,600,000 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 12: 

   

     
01 Приходи из буџета 3,600,000 

 
3,600,000 

      
Свега за Програм 12: 3,600,000 0 3,600,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.4: 

   

     
01 Приходи из буџета 3,600,000 

 
3,600,000 

     
 

Свега за Главу 5.4: 3,600,000 0 3,600,000 

     
     

3 5.5         ЦРВЕНИ КРСТ КИКИНДА       

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0005 
   

Активности Црвеног крста 
   

  
 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 

  

    
346 481 Дотације невладиним организацијама 9,338,600 

 
9,338,600 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

01 Приходи из буџета 9,338,600 
 

9,338,600 

    
  

Функција 070: 9,338,600 0 9,338,600 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

    
 

01 Приходи из буџета 9,338,600 
 

9,338,600 

      
Свега за Програмску активност 0901-0005: 9,338,600 0 9,338,600 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   



     
01 Приходи из буџета 9,338,600 

 
9,338,600 

      
Свега за Програм 11: 9,338,600 0 9,338,600 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.5: 

   

     
01 Приходи из буџета 9,338,600 

 
9,338,600 

     
 

Свега за Главу 5.5: 9,338,600 0 9,338,600 

     
     

3 5.6         ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА       

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
   

Социјалне помоћи 
   

  
 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 

  

    

347 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22,100,000 
 

22,100,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,100,000 
 

2,100,000 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 
 

16,700,000 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,300,000 
 

3,300,000 

    
  

Функција 070: 22,100,000 0 22,100,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,100,000 
 

2,100,000 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 
 

16,700,000 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,300,000 

 
3,300,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 22,100,000 0 22,100,000 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,100,000 

 
2,100,000 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 

 
16,700,000 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,300,000 

 
3,300,000 

      
Свега за Програм 11: 22,100,000 0 22,100,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 5.6: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,100,000 

 
2,100,000 

     

07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 
 

16,700,000 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,300,000 
 

3,300,000 



     
 

Свега за Главу 5.6: 22,100,000 0 22,100,000 

     
     

          

3 6.1         
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ 

КИКИНДА 
    

  

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0004 
   

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
   

  
 090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   
    

348 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,032,000 
 

1,032,000 

    
349 412 Социјални доприноси на терет послодавца 184,728 

 
184,728 

    
350 415 Накнаде трошкова за запослене 265,050 

 
265,050 

    
351 421 Стални трошкови 638,590 

 
638,590 

    
352 422 Трошкови путовања 230,000 

 
230,000 

    
353 423 Услуге по уговору 8,426,050 

 
8,426,050 

    
354 424 Специјализоване услуге 93,000 

 
93,000 

    
355 425 Текуће поправке и одржавање 10,000 

 
10,000 

    
356 426 Материјал 550,400 

 
550,400 

    

357 512 Машине и опрема 50,000 
 

50,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 090:       

    
 

01 Приходи из буџета 11,479,818 
 

11,479,818 

    
  

Функција 090: 11,479,818 0 11,479,818 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:       

    
 

01 Приходи из буџета 11,479,818 
 

11,479,818 

      
Свега за Програмску активност 0901-0004: 11,479,818 0 11,479,818 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 11,479,818 

 
11,479,818 

      
Свега за Програм 11: 11,479,818 0 11,479,818 

          

    
  

Извори финансирања за Главу 6.1: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 11,479,818 
 

11,479,818 

      
Свега за Главу 6.1: 11,479,818 0 11,479,818 

          



3 6.2         ФОНД СОЛИДАРНОСТИ       

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0001 
   

Социјалне помоћи 
   

  
 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 

  
    

358 421 Стални трошкови 
 

30,000 30,000 

    

359 424 Специјализоване услуге 
 

250,000 250,000 

    

360 426 Материјал 
 

520,000 520,000 

    
361 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

 
5,200,000 5,200,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

6,000,000 6,000,000 

    
  

Функција 070: 0 6,000,000 6,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

6,000,000 6,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0001: 0 6,000,000 6,000,000 

          

  
0901-0005 

   
Активности Црвеног крста 

   

  
 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 

  

    
362 481 Дотације невладиним организацијама 

 
4,000,000 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 070:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

    
  

Функција 070: 0 4,000,000 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

4,000,000 4,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0005: 0 4,000,000 4,000,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

 
10,000,000 10,000,000 

      
Свега за Програм 11: 0 10,000,000 10,000,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 6.2: 

   

     

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

10,000,000 10,000,000 

     
 

Свега за Главу 6.2: 0 10,000,000 10,000,000 

          



3 7         ЈАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ       

  

0601 
   

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0007   
 

Уређивање, одржавање и коришћење пијацa    

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
363 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 609,000 

 
609,000 

    
363 412 Социјални доприноси на терет послодавца 109,000 

 
109,000 

    
364 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 

 
100,000 

    
365 421 Стални трошкови 340,000 

 
340,000 

    
366 423 Услуге по уговору 440,000 

 
440,000 

    
367 425 Текуће поправке и одржавање 210,000 

 
210,000 

    
368 426 Материјал 380,000 

 
380,000 

    
369 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 130,000 

 
130,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 421:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,318,000 
 

2,318,000 

     
 

Функција 421: 2,318,000 0 2,318,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:       

    
 

01 Приходи из буџета 2,318,000 
 

2,318,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0007: 2,318,000 0 2,318,000 

          

          

  0601-0014    
 

Остале комуналне услуге    

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
370 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,401,000 

 
1,401,000 

    
371 412 Социјални доприноси на терет послодавца 251,000 

 
251,000 

    
372 413 Накнаде у натури 30,000 

 
30,000 

    
373 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 

 
100,000 

    
374 421 Стални трошкови 1,680,000 

 
1,680,000 

    

375 422 Трошкови путовања 50,000 
 

50,000 

    

376 423 Услуге по уговору 1,500,000 
 

1,500,000 

    

377 424 Специјализоване услуге 4,750,000 
 

4,750,000 

    

378 425 Текуће поправке и одржавање 920,000 
 

920,000 

    

379 426 Материјал 2,190,000 
 

2,190,000 

    

380 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 260,000 
 

260,000 

    

381 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000 
 

2,000,000 

    
382 512 Машине и опрема 1,500,000 

 
1,500,000 



    
  

Извори финансирања за функцију 421:       

    
 

01 Приходи из буџета 16,632,000 
 

16,632,000 

    
  

Функција 421: 16,632,000 0 16,632,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:       

    
 

01 Приходи из буџета 16,632,000 
 

16,632,000 

    
  

Свега за програмску активност 0601-0014: 16,632,000 0 16,632,000 

          

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 2: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 18,950,000 
 

18,950,000 

      
Свега за Програм 2: 18,950,000 0 18,950,000 

          

  

0101 
   

ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
   

  0101-0001   
 

Унапређење  услова за пољопривредну делатност    

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
383 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,416,000 

 
1,416,000 

    
384 412 Социјални доприноси на терет послодавца 254,000 

 
254,000 

    
385 413 Накнаде у натури 70,000 

 
70,000 

    
386 414 Социјална давања запосленима 150,000 

 
150,000 

    
387 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 

 
300,000 

    
388 421 Стални трошкови 860,000 

 
860,000 

    
389 422 Трошкови путовања 300,000 

 
300,000 

    
390 423 Услуге по уговору 6,130,000 

 
6,130,000 

    
391 424 Специјализоване услуге 1,700,000 

 
1,700,000 

    
392 425 Текуће поправке и одржавање 1,040,000 

 
1,040,000 

    
393 426 Материјал 3,580,000 

 
3,580,000 

    

394 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 530,000 
 

530,000 

    

395 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000 
 

50,000 

    

396 511 Зграде и грађевински објекти 4,200,000 
 

4,200,000 

    

397 512 Машине и опрема 1,910,000 
 

1,910,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 421:       

    
 

01 Приходи из буџета 22,490,000 
 

22,490,000 

     
 

Функција 421: 22,490,000 0 22,490,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:       



    
 

01 Приходи из буџета 22,490,000 
 

22,490,000 

      
Свега за програмску активност 0101-0001: 22,490,000 0 22,490,000 

          

          

          

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 5: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 22,490,000 
 

22,490,000 

      
Свега за Програм 5: 22,490,000 0 22,490,000 

          

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0001 

   
Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

   

  
 

421 
  

Пољопривреда 
   

  
  

398 424 Специјализоване услуге 300,000 
 

300,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 421:       

  
   

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

     
 

Функција 421: 300,000 0 300,000 

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     

01 Приходи из буџета 300,000 
 

300,000 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0001: 300,000 0 300,000 

          

    
  

Извори финансирања за Главу 7: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 41,740,000 
 

41,740,000 

      
Свега за Главу 7: 41,740,000 0 41,740,000 

          

          

3 8         ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

  

0601 
   

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0009   
 

Уређење и одржавање зеленила    

   
540 

  
Заштита биљног и животињског света и крајолика 

   

    
399 424 Специјализоване услуге 13,200,000 

 
13,200,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 540:       



    
 

01 Приходи из буџета 13,200,000 
 

13,200,000 

     
 

Функција 540: 13,200,000 0 13,200,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:       

    
 

01 Приходи из буџета 13,200,000 
 

13,200,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0009: 13,200,000 0 13,200,000 

         
 

    
  

Извори финансирања за Програм 2: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 13,200,000 
 

13,200,000 

      
Свега за Програм 2: 13,200,000 0 13,200,000 

         
 

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0001 

   
Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

   

  
 

560 
  

Заштита животне средине некласификована на другом месту 
   

  
  

400 424 Специјализоване услуге 1,000,000 
 

1,000,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 560:       

  
   

01 Приходи из буџета 1,000,000 
 

1,000,000 

     
 

Функција 560: 1,000,000 0 1,000,000 

     
     

     
     

  
 

421 
  

Пољопривреда 
   

  
  

401 424 Специјализоване услуге 10,000,000 
 

10,000,000 

  
        

  
    

Извори финансирања за функцију 421:       

  
   

01 Приходи из буџета 10,000,000 
 

10,000,000 

     
 

Функција 421: 10,000,000 0 10,000,000 

     
     

     
 

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     

01 Приходи из буџета 11,000,000 
 

11,000,000 

    
  

Свега за Програмску активност 0401-0001: 11,000,000 0 11,000,000 

    
      

    
      

  0401-0002   
 

Управљање комуналним отпадом    

   
510 

  
Управљање отпадом 

   



    
402 424 Специјализоване услуге 4,300,000 

 
4,300,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 510:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,300,000 
 

4,300,000 

     
 

Функција 510: 4,300,000 0 4,300,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,300,000 
 

4,300,000 

      
Свега за програмску активност 0401-0002: 4,300,000 0 4,300,000 

          

  0401-0003   
 

Праћење квалитета елемената животне средине    

   
530 

  
Смањење загађености 

   

    
403 424 Специјализоване услуге 6,700,000 

 
6,700,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 530:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,700,000 
 

6,700,000 

     
 

Функција 530: 6,700,000 0 6,700,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,700,000 
 

6,700,000 

      
Свега за програмску активност 0401-0003: 6,700,000 0 6,700,000 

          

  0401-0004   
 

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима   

   
540 

  
Заштита биљног и животињског света и крајолика 

   

    
404 424 Специјализоване услуге 1,300,000 

 
1,300,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 540:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,300,000 
 

1,300,000 

     
 

Функција 540: 1,300,000 0 1,300,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,300,000 
 

1,300,000 

      
Свега за програмску активност 0401-0004: 1,300,000 0 1,300,000 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 6: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 23,300,000 
 

23,300,000 

      
Свега за Програм 6: 23,300,000 0 23,300,000 

          

    
  

Извори финансирања за Главу 8: 
   



    
 

01 Приходи из буџета 36,500,000 
 

36,500,000 

      
Свега за Главу 8: 36,500,000 0 36,500,000 

          

3 9         ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ       

  
0101 

   
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   

  0101-П2   
 

Општински ватрогасни савез Кикинда    

   
421 

  
Пољопривреда 

   

    
405 481 Дотације невладиним организацијама 5,652,300 

 
5,652,300 

    
  

Извори финансирања за функцију 421:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,652,300 
 

5,652,300 

     
 

Функција 421: 5,652,300 0 5,652,300 

    
  

Извори финансирања за пројекат 0101-П2:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,652,300 
 

5,652,300 

      
Свега за пројекат 0101-П2: 5,652,300 0 5,652,300 

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 5: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 5,652,300 
 

5,652,300 

      
Свега за Програм 5: 5,652,300 0 5,652,300 

          

    
  

Извори финансирања за Главу 9: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 5,652,300 
 

5,652,300 

      
Свега за Главу 9: 5,652,300 0 5,652,300 

          

3 10         ЈП ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА       

  

0601 
   

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0012    
 

Одржавање стамбених зграда    

   
610 

  
Стамбени развој 

   

    
406 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,438,054 

 
3,438,054 

    
407 412 Социјални доприноси на терет послодавца 615,412 

 
615,412 

    
408 414 Социјална давања запосленима 1,303,000 

 
1,303,000 

    
409 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000 

 
300,000 

    
410 421 Стални трошкови 2,758,072 

 
2,758,072 

    
411 422 Трошкови путовања 110,000 

 
110,000 

    
412 423 Услуге по уговору 1,531,643 

 
1,531,643 



    
413 424 Специјализоване услуге 2,179,000 

 
2,179,000 

    
414 425 Текуће поправке и одржавање 4,455,000 

 
4,455,000 

    
415 426 Материјал 1,342,500 

 
1,342,500 

    

416 465 Остале донације, дотације и трансфери 183,000 
 

183,000 

    

417 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4,770,000 
 

4,770,000 

    

418 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000 
 

500,000 

    

419 512 Машине и опрема 970,000 
 

970,000 

    

420 515 Нематеријална имовина 800,000 
 

800,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 610:       

    
 

01 Приходи из буџета 25,255,681 
 

25,255,681 

     
 

Функција 610: 25,255,681 0 25,255,681 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:       

    
 

01 Приходи из буџета 25,255,681 
 

25,255,681 

      
Свега за програмску активност 0601-0012: 25,255,681 0 25,255,681 

          

    
  

Извори финансирања за Програм 2: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 25,255,681 
 

25,255,681 

      
Свега за Програм 2: 25,255,681 0 25,255,681 

          

  
0901  

  
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   
  

0901-0002 
   

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 
   

  
 610 

  
Стамбени развој 

   

    
421 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 

 
4,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 610:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,000,000 
 

4,000,000 

    
  

Функција 610: 4,000,000 0 4,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 4,000,000 
 

4,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0002: 4,000,000 0 4,000,000 

  
 

   
 

   
  

0901-П1 
   

Стамбено пословна зграда у блоку Ц 2, објекти Ц 
   

  
 610 

  
Стамбени развој 

   

    
422 511 Зграде и грађевински објекти 40,000,000 

 
40,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 610:       



    
 

01 Приходи из буџета 40,000,000 
 

40,000,000 

    
  

Функција 610: 40,000,000 0 40,000,000 

    
  

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:       

    
 

01 Приходи из буџета 40,000,000 
 

40,000,000 

      
Свега за Пројекат 0901-П1: 40,000,000 0 40,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 44,000,000 

 
44,000,000 

      
Свега за Програм 11: 44,000,000 0 44,000,000 

          

      
Извори финансирања за Главу 10: 

   

     
01 Приходи из буџета 69,255,681 

 
69,255,681 

     
 

Свега за Главу 10: 69,255,681 0 69,255,681 

          

          

3 11         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА - КИКИНДА       

  

0601 
   

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
   

  0601-0001    
 

Водоснабдевање    

   
630 

  
Водоснабдевање 

   

    
423 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000 

 
3,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 630:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,000,000 
 

3,000,000 

     
 

Функција 630: 3,000,000 0 3,000,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 3,000,000 
 

3,000,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0001: 3,000,000 0 3,000,000 

          

  0601-0002    
 

Управљање отпадним водама    

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    

424 425 Текуће поправке и одржавање 3,800,000 
 

3,800,000 

    

425 511 Зграде и грађевински објекти 24,000,000 
 

24,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 27,800,000 
 

27,800,000 

    
  

Функција 620: 27,800,000 0 27,800,000 



    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 27,800,000 
 

27,800,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0002: 27,800,000 0 27,800,000 

          

          

  0601-0009    
 

Уређење и одржавање зеленила 
   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    

426 424 Специјализоване услуге 5,000,000 
 

5,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

    
  

Функција 620: 5,000,000 0 5,000,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,000,000 
 

5,000,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0009: 5,000,000 0 5,000,000 

          

  0601-0010    
 

Јавна расвета    

  
 

620 
  

Развој заједнице 
   

  
  

427 421 Стални трошкови 20,000,000 
 

20,000,000 

  
  

428 424 Специјализоване услуге 1,000,000 
 

1,000,000 

  
  

429 425 Текуће поправке и одржавање 5,700,000 
 

5,700,000 

    

430 511 Зграде и грађевински објекти 3,500,000 
 

3,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 30,200,000 
 

30,200,000 

    
  

Функција 620: 30,200,000 0 30,200,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:       

    
 

01 Приходи из буџета 30,200,000 
 

30,200,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0010: 30,200,000 0 30,200,000 

          

  0601-0011   
 

Одржавање гробаља, и погребне услуге    

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:       

          

  0601-0014    
 

Остале комуналне услуге    



   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
431 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,749,000 

 
8,749,000 

    
432 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,566,071 

 
1,566,071 

    
433 413 Накнаде у натури 226,000 

 
226,000 

    
434 414 Социјална давања запосленима 3,760,000 

 
3,760,000 

    
435 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000 

 
200,000 

    
436 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 250,000 

 
250,000 

    
437 421 Стални трошкови 3,420,000 

 
3,420,000 

    

438 422 Трошкови путовања 50,000 
 

50,000 

    

439 423 Услуге по уговору 1,700,000 
 

1,700,000 

    

440 424 Специјализоване услуге 15,200,000 
 

15,200,000 

    

441 425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000 
 

5,000,000 

    

442 426 Материјал 1,900,000 
 

1,900,000 

    

443 465 Остале донације, дотације и трансфери 472,850 
 

472,850 

    

444 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2,049,400 
 

2,049,400 

    

445 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 600,000 
 

600,000 

    

446 512 Машине и опрема 500,000 
 

500,000 

    
447 515 Нематеријална имовина 320,000 

 
320,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 45,963,321 
 

45,963,321 

    
  

Функција 620: 45,963,321 0 45,963,321 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:       

    
 

01 Приходи из буџета 45,963,321 
 

45,963,321 

    
  

Свега за програмску активност 0601-0014: 45,963,321 0 45,963,321 

          

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 2: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 111,963,321 
 

111,963,321 

      
Свега за Програм 2: 111,963,321 0 111,963,321 

          

  
1501 

   
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

   

  1501-0001   
 

Подршка постојећој привреди 
   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
448 511 Зграде и грађевински објекти 5,100,000 

 
5,100,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       



    
 

01 Приходи из буџета 5,100,000 
 

5,100,000 

    
  

Функција 620: 5,100,000 0 5,100,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 5,100,000 
 

5,100,000 

      
Свега за програмску активност 1501-0001: 5,100,000 0 5,100,000 

          

    
      

    
  

Извори финансирања за Програм 3: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 5,100,000 
 

5,100,000 

  
    

Свега за Програм 3: 5,100,000 0 5,100,000 

          

      
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-0001    
 

Управљање саобраћајном инфраструктуром 
   

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    

449 425 Текуће поправке и одржавање 7,500,000 
 

7,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

01 Приходи из буџета 7,500,000 
 

7,500,000 

    
  

Функција 451: 7,500,000 0 7,500,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 7,500,000 
 

7,500,000 

     
 

Свега за програмску активност 0701-0001: 7,500,000 0 7,500,000 

          

  0701-0002   
 

Одржавање путева 
   

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
450 425 Текуће поправке и одржавање 54,500,000 

 
54,500,000 

    

451 511 Зграде и грађевински објекти 36,400,000 
 

36,400,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 451:       

    
 

01 Приходи из буџета 90,900,000 
 

90,900,000 

    
  

Функција 451: 90,900,000 0 90,900,000 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 90,900,000 
 

90,900,000 

  
    

Свега за програмску активност 0701-0002: 90,900,000 0 90,900,000 

          

          



    
  

Извори финансирања за Програм 7: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 98,400,000 
 

98,400,000 

     
 

Свега за Програм 7: 98,400,000 0 98,400,000 

     
     

  
2001 

   
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0001 

  
 

Функционисање предшколских установа  
   

   
911 

  Предшколско образовање    

    
  

Извори финансирања за функцију 911:       

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:       

          

  
        

  

2001- 
       

  
 

911 
  Предшколско образовање    

    
  

Извори финансирања за функцију 911:       

    
  

Извори финансирања за Пројекат 2001-:       

          

    
  

Извори финансирања за Програм 8: 
   

          

          

  
2002  

  
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2002-0001 
   

Функционисање основних школа 
   

  
 912 

  
Основно образовање 

   

    

452 425 Текуће поправке и одржавање 2,600,000 
 

2,600,000 

    

453 511 Зграде и грађевински објекти 14,500,000 
 

14,500,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 912:       

    
 

01 Приходи из буџета 17,100,000 
 

17,100,000 

    
  

Функција 912: 17,100,000 0 17,100,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 17,100,000 
 

17,100,000 

      
Свега за Програмску активност 2002-0001: 17,100,000 0 17,100,000 

  
   

  
   

          

      
Извори финансирања за Програм 9: 

   

     
01 Приходи из буџета 17,100,000 

 
17,100,000 



      
Свега за Програм 9: 17,100,000 0 17,100,000 

          

          

  
2003  

  
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2003-0001 
   

Функционисање срдњих школа 
   

  
 920 

  
Средње образовање 

   

    
454 511 Зграде и грађевински објекти 6,900,000 

 
6,900,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 920:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,900,000 
 

6,900,000 

    
  

Функција 920: 6,900,000 0 6,900,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 6,900,000 
 

6,900,000 

      
Свега за Програмску активност 2003-0001: 6,900,000 0 6,900,000 

  
   

  
   

          

      
Извори финансирања за Програм 10: 

   

     
01 Приходи из буџета 6,900,000 

 
6,900,000 

      
Свега за Програм 10: 6,900,000 0 6,900,000 

          

  
1801  

  
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

   
  

1801-0001 
   

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
   

  
 760 

  
Здравство некласификовано на другом месту. 

   

    

455 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 
 

2,500,000 

    
456 511 Зграде и грађевински објекти 10,600,000 

 
10,600,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 760:       

    
 

01 Приходи из буџета 13,100,000 
 

13,100,000 

    
  

Функција 760: 13,100,000 0 13,100,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 13,100,000 
 

13,100,000 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 13,100,000 0 13,100,000 

  
 

   
 

   
          

      
Извори финансирања за Програм 12: 

   

     
01 Приходи из буџета 13,100,000 

 
13,100,000 



      
Свега за Програм 12: 13,100,000 0 13,100,000 

          

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

  
 Функционисање локалних установа културе     

   
820 

  
Услуге културе 

   

    

457 425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000 
 

5,000,000 

    
458 511 Зграде и грађевински објекти 11,720,000 

 
11,720,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 820:       

    
 

01 Приходи из буџета 16,720,000 
 

16,720,000 

    
  

Функција 820: 16,720,000 0 16,720,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:       

    
 

01 Приходи из буџета 16,720,000 
 

16,720,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1201-0001: 16,720,000 0 16,720,000 

  
        

          

          

    
  

Извори финансирања за Програм 13: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 16,720,000 
 

16,720,000 

      
Свега за Програм 13: 16,720,000 0 16,720,000 

          

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0003 

  
 

Одржавање спортске инфраструктуре 
   

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
459 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 

 
1,000,000 

    
  

Извори финансирања за функцију 810:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,000,000 
 

1,000,000 

    
  

Функција 810: 1,000,000 0 1,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,000,000 
 

1,000,000 

  
    

Свега за Програмску активност 1301-0003: 1,000,000 0 1,000,000 

          

          

    
  

Извори финансирања за Програм 14: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 1,000,000 
 

1,000,000 



      
Свега за Програм 14: 1,000,000 0 1,000,000 

          

  

0602 
   

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
   

  

0602-0002 

  
 

Месне заједнице 
   

  
 

620 
  

Развој заједнице 
   

  
  

460 425 Текуће поправке и одржавање 31,927,900 
 

31,927,900 

    

461 511 Зграде и грађевински објекти 8,072,100 
 

8,072,100 

    
  

Извори финансирања за функцију 620:       

    
 

01 Приходи из буџета 40,000,000 
 

40,000,000 

    
  

Функција 620: 40,000,000 0 40,000,000 

    
  

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:       

    
 

01 Приходи из буџета 40,000,000 
 

40,000,000 

    
  

Свега за Програмску активност 0602-0002: 40,000,000 0 40,000,000 

    
      

          

    
  

Извори финансирања за Програм 15: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 40,000,000 
 

40,000,000 

      
Свега за Програм 15: 40,000,000 0 40,000,000 

          

    
  

Извори финансирања за Главу 11: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 310,283,321 
 

310,283,321 

      
Свега за Главу 11: 310,283,321 0 310,283,321 

          

          

          

    
  

Извори финансирања за раздео 3: 
   

    
 

01 Приходи из буџета 1,767,469,118 
 

1,767,469,118 

    
 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

83,342,702 83,342,702 

    
 

06 Донације од међународних организација 1,011,990 0 1,011,990 

    
 

07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 64,613,622 81,313,622 

    
 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

18,030,000 18,030,000 

    
 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,300,000 0 48,300,000 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

 
1,000,000 1,000,000 

      
Свега за раздео 3: 1,833,481,108 166,986,324 2,000,467,432 



          

4           ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0004 

   Општинско јавно правобранилаштво    

   
110 

  
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

  

    
462 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,320,000 

 
1,320,000 

    
463 412 Социјални доприноси на терет послодавца 236,280 

 
236,280 

    
464 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 26,400 

 
26,400 

    
  

Извори финансирања за функцију 110:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,582,680 
 

1,582,680 

    
  

Функција 110: 1,582,680 0 1,582,680 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

    
 

01 Приходи из буџета 1,582,680 
 

1,582,680 

      
Свега за програмску активност 0602-0004: 1,582,680 0 1,582,680 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,582,680 

 
1,582,680 

      
Свега за Програм 15: 1,582,680 0 1,582,680 

          

          

    
  

Извори финансирања за Раздео 4 : 
   

    
 

01 Приходи из буџета 1,582,680 
 

1,582,680 

      
Свега за Раздео 4: 1,582,680 0 1,582,680 

          

                    

      
Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4 : 

   

     
01 Приходи из буџета 1,906,464,443 

 
1,906,464,443 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
83,342,702 83,342,702 

     
06 Донације од међународних организација 2,162,346 0 2,162,346 

     

07 Трансфери од других нивоа власти 16,700,000 64,613,622 81,313,622 

     

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
 

18,030,000 18,030,000 

     

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48,300,000 0 48,300,000 

     

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 
 

1,000,000 1,000,000 

     
 

Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 1,973,626,789 166,986,324 2,140,613,113 



Страна 1290                    Број 32                   „Службени лист општине Кикинда“                         22.12.2014. године 
 

 

 
Члан 9. 

 

Средства буџета у износу од  1.973.626.789,00 динара и средства и осталих извора у износу од  166.986.324,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској 

класификацији, и то: 

 

 

 

 
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра Назив Циљ Индикатор Вредност 

у базној 

години 

(2014) 

Циљана 

вредност 

2015 

Циљана 

вредност 

2016 

Циљана 

вредност 

2017 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна средства 

Програм Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1101  Програм 1.  

Локални развој и 

просторно 

планирање 

Развпј лпкалне 
заједнице у складу 

са усвпјенпм 
стратегијпм развпја 

Усвпјена 
стратегија развпја 
лпкалне заједнице 

да да да да 15,634,000 0.8% 0 15,634,000 

 1101-0001 Стратешко, 

просторно и 

урбанистичко 
планирање 

Израда планске и 
урбанистишкп-

технишке 
дпкументације 

Усвпјен прпстпрни 
план 

града/ппщтине 

да да да да 15,634,000 0.8% 0 15,634,000 

0601  Програм 2.  

Комунална 

делатност 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

кпмуналне 
делатнпсти 

Брпј жалби 2 0   179,369,002 9.1% 0 179,369,002 

 0601-0001 Водоснабдевање Ефикаснп и 
раципналнп 
спрпвпђеое 

впдпснабдеваоа 

Брпј нпвих 
прикљушака 

50 50   3,000,000 0.2% 0 3,000,000 

 0601-0002 Управљање 

отпадним водама 
Већи брпј 

прикљушака на 
фекалну и кищну 

канализацију 

Брпј прикљушака 35 35   27,800,000 1.4% 0 27,800,000 



 0601-0007 Уређивање, 

одржавање и 

коришћење пијацa 

Пптимална 
ппкривенпст 
кприсника и 

теритприје услугама 
уређиваоа, 

пдржаваоа и 
кприщћеоа пијаца 

Брпј ппвремених 
дпгађаја кпји се 

прганизују на 
пијацама-

тргпвима (пијаце 
антиквитета, 
регипналних 
брендпва и 

прпизвпда са 
гепрграфскпм 

пзнакпм ппрекла, 
фармера, прганске 

хране, 
рукптвприна, 

старих заната и 
традиципналних 

предмета 

183 217   2,318,000 0.1% 0 2,318,000 

 0601-0009 Уређење и 
одржавање 

зеленила 

Пптимална 
ппкривенпст 
кприсника и 

теритприје услугама 
уређиваоа, 

пдржаваоа и 
кприщћеоа пијаца 

Пстварени 
расхпди за 

пружаое услуга 
уређеоа и 

пдржаваоа јавних 
зелених ппврщина 

19.000.000 10.000.000   28,200,000 1.4% 0 28,200,000 

 0601-0010 Јавна расвета Већи брпј светиљки брпј  светиљки 10000 10500   30,200,000 1.5% 0 30,200,000 

 0601-0011 Одржавање 

гробаља и 
погребне услуге 

Ефикаснп и 
раципналнп 

спрпвпђеое услуга 
пдржаваоа грпбаља 
и ппгребних услуга 

квадратни метри 
кплпвпза и 

пещашких стаза 

500 0   0 0.0% 0 0 

 0601-0012 Одржавање 

стамбених зграда 
Ппдстицаое 
пдгпвпрнпг 

управљаоа и 
пдржаваоа 

стамбених згрда у 
етажнпм 

власнищтву 

Брпј стамбених 
зграда(скупщтина 

станара) у 
етажнпм 

власнищтву кпји 
имају угпвпр п 

пдржаваоу 

136 136 136 136 25,255,681 1.3% 0 25,255,681 

 0601-0014 Остале комуналне 

услуге 
Пбезбеђиваое 

услпва за 
задпвпљеое других 
кпмуналних пптреба 

грађаоа 

Брпј и капацитет 
прихватилищта и 

азила за 
напущтене псе п 

машке 

80-100 80-100   62,595,321 3.2% 0 62,595,321 

1501  Програм 3.  

Локални 

економски развој 

Ппвећаое  
заппсленпсти на 

теритприји 
града/ппщтине 

Брпј 
евидентираних 
незаппслених 

лица на 
евиденцији НСЗ 
(разврстаних пп 

пплу) 

6000 5000 4000 4000 22,797,800 1.2% 0 22,797,800 



 1501-0001 Подршка 

постојећој 

привреди 

Усппстављаое 
сарадое  између 

представника 
привреде и лпкалне 

сампуправе 

Брпј 
прганизпваних 
партнерстава 

лпкалне привреде 
и ЛС за ппдрщку 

лпкалнпј привреди 
(ппслпвни савети, 

јавнп-приватна 
партнерства) 

3 3 5 5 5,100,000 0.3% 0 5,100,000 

 1501-0002 Унапређење 
привредног 

амбијента 

Усппстављаое 
ефикаснпг 

механизма за 
привлашеое 
директних 

инвестиција ( 
маркетинг и 
прпмпција 

инвестиципних 
пптенцијала, 

ушествпваое на 
сајмпвима привреде 

и инвестиција, 
ппдрщка 

пптенциланим 
инвеститиприма...) 

Брпј 
кпнтактираних и 
заинтереспваних 

инвеститпра 

30 60 60 60 2,697,800 0.1% 0 2,697,800 

 1501-П1 Учешће општине 
Кикинда у 

пројектима 

Усппстављаое 
сарадое са 

међунарпдним 
прганизацијама 

брпј прпјеката пд 
међунарпдних 
прганизација 

3 3 4 4 5,000,000 0.3% 0 5,000,000 

 1501-П2 Стручна пракса Ппвећаое 
заппсленпсти 

Брпј прпграма 
заппщљаваоа 

1 2 2 3 10,000,000 0.5% 0 10,000,000 

1502  Програм 4.  

Развој туризма 

Ппвећаое 
преппзнатљивпсти 
туристишке ппнуде 
града/ппщтине на 

циљаним 
тржищтима 

Изнпс бучета за 
прпмпцију града 

3352000 8281000 8281000 8281000 8,281,000 0.4% 0 8,281,000 

 1502-0002 Туристичка 

промоција 
Адекватна 
прпмпција 

туристишке ппнуде 
града/ппщтине на 

циљаним 
тржищтима 

Брпј дпгађаја кпји 
прпмпвищу 

туристишку ппнуду 
града/ппщтине у 
земљи на кпјима 

ушествује ТП 
града/ппщтине 

45 45 45 45 3,281,000 0.2% 0 3,281,000 

 1502-П1 30. Дани лудаје прпмпција 
туристишких и 

културних 
пптенцијала града 

брпј дпгађаја 30 30 30 30 5,000,000 0.3% 0 5,000,000 



0101  Програм 5.  

Развој 

пољопривреде 

Спрпвпђеое 
усвпјене 

ппљппривредне 
пплитике и 

пплитике руралнпг 
развпја на ппдрушју 
лпкалне сампуправе 

Усвпјени прпграми 
развпја 

ппљппривреде и 
руралнпг развпја 

да да да да 146,083,591 7.4% 0 146,083,591 

 0101-0001 Унапређење  
услова за 

пољопривредну 

делатност 

Ефикаснп 
управљаое 

ппљппривредним 
земљищтем 

Прпценат 
државнпг 

ппљппривреднпг 
земљищта кпје је у 

закупу лпкалних 
ппљппривредних 

прпизвпђаша 

68 100 100 100 77,995,000 4.0% 0 77,995,000 

 0101-0002 Подстицаји 
пољопривредној 

производњи 

Изградоа пдрживпг, 
ефикасанпг и 

кпнкурентанпг 
ппљппривреднпг 

сектпра 

Степен 
реализације 
пдпбренпг 
прпграма 
лпкалних 

ппдстицаја 

50 70 80 80 5,000,000 0.3% 0 5,000,000 

 0101-П1 Агроиндустријска 

зона-блок 41 и 43 
Изградоа 

агрпинд.зпне 
Рпк изврщеоа 
радпва (дани) 

30 120 
 

  57,436,291 2.9% 0 57,436,291 

 0101-П2 Општински 

ватрогасни савез 
Кикинда 

Пкупљаое шланпва 
дпбр. ват. друщ, прг. 

струшнпг псппспб. 
шланпва ДВД, грађ. и 

радника ППЗ, прг. 
такмишеоа, смптри, 

рад на васпитнп, 
инфп. прппаг. 

превентивнпј актив. 
семинари, 

саветпваоа, међун. 
Сарад. 

Прптивппжарна 
защтита 

(10ДВД+ПВС) 

5.216.300 5.216.300 5.320.626 5.320.626 5,652,300 0.3% 0 5,652,300 

0401  Програм 6.  

Заштита животне 

средине 

Унапређеое  
квалитета живптне  

средине 

Прпценат бучета 
намеоен защтити 
живптне средине у 
пднпсу на укупан 

бучет 

1.36 1.5 2 2.5 84,750,356 4.3% 0 84,750,356 

 0401-0001 Управљање 
заштитом животне 

средине и 

природних 
вредности 

Испуоеое пбавеза у 
складу са закпнима 
у дпмену ппстпјаоа 

стратещких и 
пперативних 

планпва кап и мера 
защтите 

Испуоеое 
пбавеза у складу 

са закпнима у 
дпмену ппстпјаоа 

стратещких и 
пперативних 

планпва кап и 
мера защтите 

да не не не 11,300,000 0.6% 0 11,300,000 



 0401-0002 Управљање 

комуналним 

отпадом 

Испуоеое пбавеза у 
складу са закпнима 
у дпмену ппстпјаоа 

стратещких и 
пперативних 

планпва кап и мера 
забране и 

пгранишеоа утицаја 
на живптну средину 

Дпнет и усвпјен 
лпкални план 
управљаоа 

птпадпм 

да да да да 64,300,000 3.3% 0 64,300,000 

 0401-0003 Праћење 
квалитета 

елемената 

животне средине 

Кпнтрпла квалитета  
елемената живптне 

средине 

Брпј изврщених 
инспекцијских 
надзпра над 

спрпвпђеоем 
мера защтите 

ваздуха пд 
загађиваоа у 

пбјектима за кпје 
надлежни прган 
града/ппщтине 

(и/или АП) издаје 
пдпбреое за 

градоу, пднпснп 
упптребну 
дпзвплу. 

12 12 12 12 6,700,000 0.3% 0 6,700,000 

 0401-0004 Заштита 

природних 

вредности и 
унапређење 

подручја са 

природним 
својствима 

Испуоеое пбавеза у 
складу са закпнима 
у дпмену ппстпјаоа 

стратещких и 
пперативних 

планпва кап и мера 
защтите 

Усвпјен прпграм 
кприщћеоа и 

защтите 
прирпдних 

вреднпсти и 
прпграм защтите 
живптне средине 

да да да да 1,300,000 0.1% 0 1,300,000 

 0401-П1 Превенција 

поплава-Flood 

preventio for better 
life quality 

Ппвећани технишки 
капацитети за 
реагпваое у 
ванредним 
ситуацијама 

км саниране 
каналске мреже 

20 км    1,150,356 0.1% 0 1,150,356 

0701  Програм 7.  

Путна 

инфраструктура 

Ппвећаое 
безбеднпсти 

ушесника у 
сапбраћају и 

смаоеое брпја 
сапбраћајних 

незгпда 

брпј сапбраћајних 
незгпда 

136 130 120 110 98,400,000 5.0% 0 98,400,000 

 0701-0001 Управљање 

саобраћајном 

инфраструктуром 

Пдржаваое 
квалитета путне 

мреже крпз 
рекпнструкцију и 

редпвнп 
пдрж.асфалтнпг 

прекриваша 

брпј сапбраћајних 
незгпда 

136000 130000 120000  7,500,000 0.4% 0 7,500,000 



 0701-0002 Одржавање путева Пдржаваое 
квалитета путне 

мреже крпз 
рекпнструкцију и 

редпвнп 
пдрж.асфалтнпг 

прекриваша 

брпј сапбраћајних 
незгпда 

136 130 120 110 90,900,000 4.6% 0 90,900,000 

2001  Програм 8.  

Предшколско 

васпитање 

Правишан пбухват 
предщк.васпитаоем 

и пбразпваоем 

Укупан брпј деце 
на листи шекаоа 

0 0 0 0 183,309,000 9.3% 62,391,000 245,700,000 

 2001-0001 Функционисање 

предшколских 
установа 

Ефикаснп 
предщкплскп 

васпитаое 

Прпсешна цена пп 
групи 

6000 6000 6600 7000 182,959,000 9.3% 62,371,000 245,330,000 

 2001-П1 Безбедност у 

саобраћају-

такмичење 
"Учим,возим да 

живот не угрозим" 

Уппзнаваое деце са 
пснпвама 

сапбраћаја 

Прпсешна 
прплазнпст у 

правилнпј впжои 

80 85 90 95 350,000 0.0% 20,000 370,000 

2002  Програм 9.  

Основно 

образовање 

Пптпуни пбухват 
псн.пбразпваоем и 

васпитаоем 

Брпј деце кпји је 
пбухваћем 
псн.пбраз. 

4955 5027 5049 5099 140,626,245 7.1% 0 140,626,245 

 2002-0001 Функционисање 

основних школа 
Пптпуни пбухват 

псн.пбразпваоем и 
васпитаоем 

Брпј деце кпји је 
пбухваћем 
псн.пбраз. 

4955 5027 5049 5099 140,436,245 7.1% 0 140,436,245 

 2002-П1 Пројекат МНРО Ппдрщка деце са 
вищеструким 

сметоама у развпју 
крпз пствариваое 
права на пдвијаое 

редпвна наставе 

брпј ушеника 10 10 10 10 190,000 0.0% 0 190,000 

2003  Програм 10. 

Средње 

образовање 

Пбезбеђен пптпуни 
пбухват 

средоещкплскпг 
пбразпваоа 

брпј деце кпја се 
щкплују у 
редпвним 

средоим щкплама 
на пснпву 

инд.пбрз.плана 

2079 2149 2182 2270 72,565,400 3.7% 0 72,565,400 

 2003-0001 Функционисање 

средњих школа 
Унапређеое 

квалитета 
пбразпваоа у 

средоим щкплама 

Брпј деце кпји је 
пбухваћем 
средоим 

пбразпваоем 

2079 2149 2182 2270 72,565,400 3.7% 0 72,565,400 

0901  Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

Развпј услуга 
спцијалне защтите 
кпје су у мандату 

лпкалне сампуправе 
кпјима се 

дппринпси 
унапређеоу 

пплпжаја грађана 
кпји припадају 

угрпженим групама 

Висина /% 
бучетских 

издвајаоа за 
услуге спцијалне 

защтите у 
надлежнпсти 

лпкалне 
сампуправе 

5 6.3 3.3 3.3 139,521,639 7.1% 10,000,000 149,521,639 



 0901-0001 Социјалне помоћи Ппбпљщаое 
спцијалнп-

екпнпмских услпва 
живпта грађана кпји 
припадају ппсебнп 

псетљивим 
спцијаним групама ( 
Рпми, избегли, ИРЛ, 

ппвратници пп 
Сппразуму п 

реадмисији,...) 

брпј кприсника 
једнпкратне 

нпвшане ппмпћи 

267 350 455 455 26,814,000 1.4% 6,000,000 32,814,000 

 0901-0002 Прихватилишта, 

прихватне станице 

и друге врсте 

смештаја 

Изградоа станпва за 
избеглице 

брпј станпва 0 25   11,200,000 0.6% 0 11,200,000 

 0901-0003 Подршка социо-

хуманитарним 
организацијама 

Ппдстицаое развпја 
разнпврсних 

спцијалних услуга у 
заједници и 

укљушиваое у сферу 
пружаоа услуга щтп 

вище разлишитих 
спцијалних актера 

Брпј удружеоа / 
хуманитарних 

прганизација кпје 
дпбијају средства 

из бучета ЛС 

23 23 23 23 5,700,000 0.3% 0 5,700,000 

 0901-0004 Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне услуге 

Ппдрщка развпју 
мреже 

ванинституципналне 
услуге  спцијалне 

защтите предвиђене 
Пдлукпм п 

спцијалнпј защтити 
и Закпну п 

спцијалнпј защтити 

Брпј кприсника 
услуга 

предвиђених 
Пдлукпм п 
спцијалнпј 

защтити - укупнп 

130 130 130 130 15,969,039 0.8% 0 15,969,039 



 0901-0005 Активности 

Црвеног крста 
ЈАВНА ПВЛАШЋЕОА 
: Пшуваое здравља 

станпвнищтва, 
спасаваое живпта и 

ублажаваое 
ппследица 

ппвређиваоа крпз 
реализацију 

активнпсти у пквиру 
прве ппмпћи - 

Адекватнп пружена 
прва ппмпћ пд 

стране ппјединца 
кпји се неппсреднп 

задеси на месту 
несреће дпвпди дп 

ублажаваоа 
ппследица 

ппвређиваоа, у 
пдређеним 

ситуацијама и 
неппсреднп 

спасаваое живпта. 
мЕдукација ушеника 
пснпвних и средоих 

щкпла пснпвним 
вещтинама прве 

ппмпћи, 
најнеппсредније 

дпвпди дп 
ублажаваоа 
ппследица 

ппвређиваоа у 
пквиру пве 

најпсетљивије 
категприје 

станпвнищтва. 
Ппвећеое брпја 

предаваша кпји ће 
на струшан и 

једнпставан нашин 
пренети знаое и 

вещтине прве 
ппмпћи свим 
категпријама 

станпвнищтва, 
дпвпди дп 

ппвећаоа брпја 
пбушених лица 

сппспбних да пруже 
прву ппмпћ на месту 
несреће. Ппвећаое 
брпја инфпрмисанпг 

станпвнищтва п 
знашају прве ппмпћи 
је неппхпднп, јер су 
први минути накпн 
несреће, у перипду 
дп дпласка службе 

брпј лица кпјима 
је пружена ппмпћ 

8000 6500 6500 6500 9,338,600 0.5% 4,000,000 13,338,600 



 0901-0006 Дечија заштита Финансијска ппмпћ 
незаппсленим 
ппрпдиљама и 

ппдстицај за 
ппвећаое 
наталитета 

брпј издатих 
рещеоа 

230 250 250 250 30,500,000 1.5% 0 30,500,000 

 0901-П1 Стамбено 

пословна зграда у 

блоку Ц 2, објекти 
Ц 

ппвећаое ппнуде 
спцијалних  станпва 

Прпценат 
изграђенпсти 

прпјекта 

55.58 44.42   40,000,000 2.0% 0 40,000,000 

 0901-П30            

1801  Програм 12.  

Примарна 

здравствена 

заштита 

Унапређеое 
партнерства за 

здравље 

Брпј састанака 
лпкалнпг савета за 

здравље 

12 12 12 12 25,386,900 1.3% 0 25,386,900 

 1801-0001 Функционисање 
установа 

примарне 

здравствене 
заштите 

задпвпљствп 
кприсника услуга 

Дпма здравља 

ппбпљщан 
квалитет ппреме 

не да да да 21,786,900 1.1% 0 21,786,900 

 1801-П1 Финансијска 

подршка у 
осавремењивању 

опреме у Општој 

болници Кикинда 

Пбезбеђеое 
квалитетније 
здравствене 

защтите и 
задпвпљствп 

кприсника исте 

задпвпљствп 
кприсника 

савременијпм 
ппремпм 

да да да да 3,600,000 0.2% 0 3,600,000 

 1801-П30            

1201  Програм 13.  

Развој културе 

Ппдстивај развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета културне 

инфраструктуре 

Укупнп издвајаое 
за културу у 

пквиру лпкалнпг 
бучета 

1.8E+08 1.56E+08 1.39E+08 1.39E+08 156,119,270 7.9% 9,296,952 165,416,222 

 1201-0001 Функционисање 
локалних установа 

културе 

Унарпеђеое 
ефикаснпсти 

устанпва културе 

укупнп издвајаое 
за пбјекте културе 

1.8E+07 16520000 75 75 118,256,789 6.0% 4,877,952 123,134,741 

 1201-0002 Подстицаји 

културном и 
уметничком 

стваралаштву 

Ппвећаое 
интереспваоа 

грађана за развпј 
културе 

брпј УГ ппдржаних 
путем кпнкурса 

75 75 75 12.68% 17,494,128 0.9% 4,000,000 21,494,128 

 1201-П1 Пројекти 
Културног центра 

Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Прпценат 
ушещћатрпщкпва 
зарада у бучету 

устанпва културе 

9.00% 12.68% 12.68% 12.68% 1,535,892 0.1% 0 1,535,892 

 1201-П2 Пројекти 

Историјског 

архива 

Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Прпценат ушещћа 
издвајаоа за 

културне прпграме 
у бучету устанпва 

културе 

19.00% 5.23% 5.23% 5.23% 600,000 0.0% 0 600,000 

 1201-П3 Пројекти Народне 
библиотеке 

Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Прпценат ушещћа 
издвајаоа за 

културне прпграме 
у бучету устанпва 

културе 

15.00% 11.45% 11.45% 11.45% 2,572,640 0.1% 326,000 2,898,640 



 1201-П4 Пројекти 

Народног музеја 
Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Прпценат ушещћа 
издвајаоа за 

културне прпграме 
у бучету устанпва 

културе 

48% 11.67% 11.67% 11.67% 1,989,000 0.1% 93,000 2,082,000 

 1201-П5 Пројекти 

Народног 
позоришта 

Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Укупан брпј 
ппсетилаца на 

свим културним 
дпгађајима кпји су 

пдржани 

23% 20% 20% 20% 6,022,000 0.3% 0 6,022,000 

 1201-П6 Пројекти Терре Ппдстицаое развпја 
културе крпз јашаое 
капацитета устанпва 

културе 

Прпценат ушещћа 
издвајаоа за 

културне прпграме 
у бучету устанпва 

културе 

61.00% 77.00% 26% 58% 6,636,831 0.3% 0 6,636,831 

 1201-П7 Културно наслеђе-

LIVING 

HERITAGE 

ппдстицај развпја 
културнпг туризма и 
прпмпција наслеђа 

брпј  издатих 
брпщура 

 1000   1,011,990 0.1% 0 1,011,990 

 1201-П50            

1301  Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Планскп 
ппдстицаое и 

креираое услпва за 
бављеое сппртпм 

за све грађане и 
грађанке 

града/ппщтине 

Дпнещен 
правилник п 

финансираоу 
сппрта у  граду/ 

ппщтини 

не да да да 114,071,354 5.8% 39,275,000 153,346,354 

 1301-0001 Подршка 

локалним 
спортским 

организацијама, 

удружењима и 
савезима 

Пбезбеђиваое 
услпва за рад и 

унапређеое 
капацитета 
сппртских 

прганизација прекп 
кпјих се пстварује 

јавни интерес у 
пбласти сппрта у 
граду/ппщтини 

Прпценат бучета 
намеоен 

финансираоу 
сппртских 
удружеоа 

1.60 1.55 1.55 1.55 36,545,314 1.9% 4,000,000 40,545,314 

 1301-0002 Подршка 

предшколском, 
школском и 

рекреативном 
спорту и масовној 

физичкој култури 

Максимална мпгућа 
дпступнпст 
ппстпјећих 

сппртских пбјеката 
предщкплскпм, 

щкплскпм и 
рекреативнпм 

сппрту и маспвнпј 
физишкпј култури 

Прпсешан брпј 
дана у гпдини када 

су ппстпјећи 
пбјекти дпступни 
предщкплскпм, 

щкплскпм и 
рекреативнпм 

сппрту и маспвнпј 
физишкпј култури 

360 360 360 360 74,526,040 3.8% 35,275,000 109,801,040 



 1301-0003 Одржавање 

спортске 

инфраструктуре 

Пружаое 
адекватних услпва 

за спрпвпђеое 
тренажнпг прпцеса 

и такмишаеоа за 
клубпве кприснике 

пве сппртске 
инфраструктуре и 
дпступнпст исте 

већем брпју грађана 

Прпценат ушещћа 
пвих трпщкпва у 

бучету 

0.09 0.09 0.09 0.09 3,000,000 0.2% 0 3,000,000 

 1301-П50            

0602  Програм 15.  

Локална 

самоуправа 

Пдрживп управнп и 
финансијскп 

функципнисаое 
града/ппщтине у 

складу 
надлежнпстима и 

ппслпвима лпкалне 
сампуправе 

Пднпс брпја 
заппслених у 

граду/ппщтини и 
закпнпм 

утврђених 
максимума брпја 

заппслених 

132.84 126.12 119.78 113.81 586,711,232 29.7% 46,023,372 632,734,604 

 0602-0001 Функционисање 
локалне 

самоуправе и 

градских општина 

Пбезбеђенп 
кпнтинуиранп 

функципнисаое 
пргана ЈЛС и пргана 

градске ппщтине 

Брпј седница 
скупщтине 
ппщтине 

8 10 11 12 362,986,137 18.4% 0 362,986,137 

 0602-0002 Месне заједнице Пбезбеђенп 
задпвпљаваое 

пптреба и интереса 
лпкалнпг 

станпвнищтва 
делпваоем месних 

заједница 

Прпценат бучета 
града/ппщтине 

кпји се кпристи за 
трпщкпве и  

планпве  рада 
/прпграме месних 

заједница 

2.10 2.26 2.34 2.23 85,283,304 4.3% 38,147,622 123,430,926 

 0602-0003 Управљање 
јавним дугом 

Пдржаваое 
финансијске 
стабилнпсти 

града/ппщтине и 
финансираое 

капиталних 
инвестиципних 

расхпда 

Ушещће издатака 
за сервисираое 

дугпва у текућим 
прихпдима ≤ 15% 

3.04 2 1.5 1 64,000,000 3.2% 0 64,000,000 

 0602-0004 Општинско јавно 
правобранилаштво 

Защтита импвинских 
права и интереса  
града/ппщтине 

Брпј предмета у 
раду 

правпбранилащтва 

0 20 30 40 1,582,680 0.1% 0 1,582,680 

 0602-0005 Заштитник 

грађана 
Пбезбеђена защтита 
права грађана пред 
управпм и јавним 

службама  
града/ппщтине  и 

кпнтрпла над 
ппвредама прпписа 

и ппщтих аката  
града/ппщтине 

Брпј ппднетих 
притужби 

2.55 2 1.5 1 1,073,464 0.1% 0 1,073,464 



 0602-0006 Информисање Унапређеое јавнпг 
инфпрмисаоа пд 
лпкалнпг знашаја 

брпј медија 
финансираних пд 
стране ппщтине 
путем кпнкурса 

8 8 8 8 18,615,970 0.9% 0 18,615,970 

 0602-0007 Канцеларија за 
младе 

Усппстављени 
институципнални 

услпви у  
граду/ппщтини за 
ппдрщку активнпм 

укљушиваоу 
младих, ппдрщку 

разлишитим 
друщтвеним 

активнпстима 
младих и 

креативнпм 
исппљаваоу 

оихпвих пптреба 

Брпј ппдржаних 
прпјеката КЗМ 

6 7 8 9 4,805,000 0.2% 0 4,805,000 

 0602-0008 Програми 

националних 
мањина 

Пствариваое права 
наципналних 

маоина у лпкалнпј 
заједници 

Брпј реализпваних 
прпјеката 

наципналних 
маоина 

1 1 1 1 300,000 0.0% 0 300,000 

 0602-П1 Безбедност у 

саобраћају 
Технишкп ппремаое 

јединица 
сапбраћајне 

пплиције 

брпј набављене 
технишке ппреме 

2 4 6 6 0 0.2% 0 4,700,000 

 0602-П2 Месне заједнице 
самодопринос 

Пбезбеђенп 
задпвпљаваое 

пптреба и интереса 
лпкалнпг 

станпвнищтва 
делпваоем месних 

заједница 

Прпценат бучета 
града/ппщтине 

кпји се кпристи за 
трпщкпве и  

планпве  рада 
/прпграме месних 

заједница 

1.33 1.62 1.57 1.50 32,435,793 1.6% 0 32,435,793 

 0602-П3 Канал.употр.вода 

нас.Мокрин и 

изградња 
затв.пијаце 

Изградити 
прешисташ, прве две 

фазе 

Пкпншана 
ситуација за прву и 

другу фазу 

  25000000 92000000 0 0.0% 4,500,000 4,500,000 

 0602-П4 Реализација 

програма стручног 

усавршавања 
преко Центра за 

стручно 
усавршавање 

Кикинда 

Струшнп 
усаврщаваое 

прпсветних радника 

Брпј 
акредитпваних 

пбука пдржаних у 
ЦСУ Кикинда 

44 80 100 120 10,928,884 0.6% 3,375,750 14,304,634 

 УКУПНИ 

ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ 

РАСХОДИ 

      1,973,626,789 100.0% 166,986,324 2,140,613,113 
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 III   ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

 

Члан 10. 

 

 У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 

(«Службени гласник РС», бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 

запослених на одређено и неодређено време, и то: 

-268 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 

-27 запослених у локалној администрацији на одређено време, 

- 195 запослених у предшколској установи на неодређено време и 

- 13 запослених у предшколској установи на одређено време. 

 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеџују за број запослених из става 1.овог члана. 

  

Члан  11. 

 

 На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације 

утврђене овом одлуком. 

 

Члан 12. 

 

 Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на 

капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност општинског већа. 

 У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Кикинда могу преузети обавезе 

по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних 

капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две  буџетске године у општем делу буџета 

исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након 

три фискалне године. 

 Корисници средстава буџета општине Кикинда обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке 

за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног 

органа из става 1. овог члана. 

  

Члан 13. 

 

 Изузетно, у случају ако се буџетом општине определе актом наменска трансферна средства, са другог 

нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају 

уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету , орган управе 

надлежан за финансије отвориће у складу са  чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, 

одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 

 

Члан 14. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

 Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 

утврђене законским прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава. 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације 

утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета. 

 Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и додатне 

приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора. 

 

 

Члан 15. 

 

 Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и 

функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода. 

 Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни 

орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 16. 
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     Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета 

треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС―, бр.124/12) 

 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама. 

  

Члан 17. 

 

 У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност 

буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.  

 Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје (или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за финансије. 

 

Члан  18. 

 

 Корисници средстава буџета општине Кикинда преузимају обавезе на основу писаног уговора или 

другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти: 

 о намери преузимања обавезе; 

 након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању 

обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања: 

 о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става; 

 поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС―, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.и 

108/2013) 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су 

настале у супротности са овом одлуком, не могу извршити на терет консолидованог рачуна трезора локалне 

власти. 

 

Члан  19. 

 

 У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских 

средстава промени, износ апропријација издвојених за активност тог корисника могу се увећати, односно 

смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 

 Решење о промени апропријације из става 1. Овог члана доноси председник општине. 

 Директни корисници буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за 

финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 5% 

вредности апропријације за расход чији са износ умањује. 

 Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, 

председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу 

буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или намене за које средства 

нису предвиђена у довољном обиму. 

 Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између 

буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске 

резерве утрђеног чланом 69. Став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 20. 

 

 Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли 

бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за 

отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака из свих извора 

финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета. 

 Индиректни корисници средстава буџета општине Кикинда, који остваре приходе и примања чији 

износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном 

кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из 

свих извора финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета. 

 Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења. 

  

Члан 21. 

 

 За извршење ове одлуке одговоран је председник општине. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

  

Члан 22. 
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Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и 

управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. 

Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног 

дефицита изнад утврђеног дефицита до 10% , уколико је резултат реализације јавних инвестиција.  

 

Члан 23. 

 

 Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање двапут годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесчног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и 

доставља извештаје Скупштини општине. 

Члан 24. 

 

 Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, 

чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина општине и Раздео 2 – Председник општине и општинско веће 

 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве одобрава и оверава 

председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и 

контролисану од стране  одговорних  лица  у Секретаријату за финансије Општинске управе. 

 

 

Раздео 3 – Општинска управа 

  

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 110, 

170, 133-Глава 1, Глава 5, Глава 7, Глава 8, Глава 9 (осим функције 320) и Глава 10, захтеве оверава  

начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију, претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорних  лица  у Секретаријату за финансије Општинске управе, а 

одобрава председник општине или његов заменик.  

 

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела , везаних за Главе 2, 3, 4, 6 

и за функцију 320-Главе 9, захтеве оверава начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу 

књиговодствену документацију (копију истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних 

лица у Секретаријату за друштвене делатности Општинске управе, а одобрава председник општине или његов 

заменик.  

 За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 133-

Глава 1, Глава 5-функција 830, Глава 7-функција 421,  Глава 9-функција 320, Глава 10-функција 610, 620 

и 150, Глава 2, 3, 4 и 6, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици , уз пратећу 

књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних 

лица тих буџетских корисника. 

 Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни 

Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација. 

 Захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и буџет Општинске 

управе ( у даљем тексту: Трезор). 

 У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру 

додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката , капитално одржавање и изградњу 

објеката и куповину опреме  (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се претходно обрати  

Трезору захтевом за преузимањем обавеза најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По 

спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети захтев Трезору  за пренос средстава. 

 На захтев трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради 

преноса средстава из Трезора. 

 На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси Наредбу за 

исплату  са рачуна Извршења буџета, која се спроводи и контролише у Секретаријату за финансије Општинске 

управе. 

  Унутар Секретаријата за финансије Општинске управе и Секретаријата за друштвене делатности 

Општинске управе, се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на 

плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и 

програма  и утврђених квота за сваког буџетског корисника. 

   

Члан 25. 

 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је начелник 

Општинске управе. 
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За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом одлуком из области основног и 

средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за 

јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је лице корисника. 

  

 

Члан 26. 

 

 Корисници средстава буџета могу користити средства буџета распоређена овом одлуком само за 

намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

 

Члан 27. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад. 

 

Члан 28. 

 

 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 

средства се враћају у буџет општине. 

Члан 29. 

 

 Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење 

правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко 

апропријације која је намењена за ову врсту расхода, а уколико индиректни корисник буџета има сопствене 

приходе, извршавају се на терет његових сопствених средстава. 

 

Члан 30. 

 

 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати 

код банака или других финансијских организација, у складу са Законом. 

 Уговор из става 1. овог члана потписује председник општине Кикинда. 

 

 

Члан 31. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет 

погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено. 

 Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета. 

 

Члан 32. 

 

 Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног Секретаријата, тј. Одељења директног 

корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 

прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући  и приходе које остваре 

обављањем услуга. 

 

Члан 33. 

 

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходном мишљењу 

Министарства финансија Републике Србије. 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 34. 

 

Корисници буџетских средстава , до 31. Децембра 2014. Године пренеће на рачун извршења буџета сва 

средства која нису утрошена на финансирање расхода у 2014. Години, која су тим корисницима пренета у 

складу са Одлуком о буџету општине Кикинда за 2014. годину. 
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Члан 35. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда.―, а 

примењиваће се од 01.01.2015. 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

205. 

 

На основу члана 31. став 1. тачка 8. 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 22.12.2014. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Статут Културног центра Кикинда, који је донет на седници Управног одбора од 

09.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда―. 

  

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

    

 

206. 

 

На основу члана 31. тачка 30. 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 22.12.2014. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Статут предшколске установе „Драгољуб Удицки― у Кикинди, који је донет на 

седници Управног одбора од 24.12.2013. године. 
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Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

 

 

207. 

 

На основу члана члана 540. и 543. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС―, број 36/11 и 

99/11) и 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)  Скупштина општине  Кикинда, дана 22.12.2014. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОКОНЧАЊУ  ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ „ ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ  

РАЗВОЈ  ОПШТИНЕ  КИКИНДА – У ЛИКВИДАЦИЈИ“ 

 

 

Члан 1. 

 1) Усваја се Завршни ликвидациони биланс „Јавне агенције за локални економски развој општине 

Кикинде - у ликвидацији― са стањем на дан 05.12.2014. године. 

 2) Усваја се Извештај о спроведеној ликвидацији „Јавне агенције за локални економски развој 

општине Кикинде - у ликвидацији― који је дана 15.12.2014. године поднео ликвидациони управник.  

3) Усваја се Изјава ликвидационог управника о спроведеном обавештавању поверилаца, да су све 

обавезе измирене у потпуности те да се против „ Јавне агенције за локални економски развој општине Кикинде 

- у ликвидацији― не воде други поступци. 

 

 4)  Ликвидациони остатак „Јавне агенције за локални економски развој општине Кикинде - у 

ликвидацији―, који чине ствари  - према Списку средстава који је саставни део ове Одлуке и новчана средства 

„Јавне агенције за локални економски развој општине Кикинде - у ликвидацији― - на рачуну код  Управе за 

трезор, распоређују се на основу ове Одлуке, предају се и преносе Општинској управи општине Кикинда. 

 

Члан 2. 

Утврђује се да „ Јавна агенција за локални економски развој општине Кикинде - у ликвидацији― према 

Завршном ликвидационом билансу  нема  неизмирених обавеза  према повериоцима по било ком основу, као и 

да се против „ Јавне агенције за локални економски развој општине Кикинде - у ликвидацији― не воде 

поступци који могу за правну последицу имати било какву обавезу „Јавне агенције за локални економски 

развој општине Кикинде - у ликвидацији―. 

 

Члан 3. 

 Доношењем ове Одлуке окончава се поступак ликвидације „Јавне агенције за локални економски 

развој општине Кикинде - у ликвидацији―. 

 

Члан 4. 
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Задужује се ликвидациони управник да ликвидациони остатак преда надлежном секретаријату, 

односно да на основу ове Одлуке пренесе на рачун Општинске управе општине Кикинда  као и да  сву 

документацију  записнички преда оснивачу.  

 

Члан 5. 

Завршни ликвидациони биланс „Јавне агенције за локални економски развој општине Кикинде - у 

ликвидацији―  са стањем на дан  05.12.2014. године саставни је  део ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

208. 

 

На основу члана члана 540. и 543. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС―, брoj 36/11 и 

99/11) и  члана 31. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда―, брoj 4/06 – пречишћен 

текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12)  Скупштина општине  Кикинда, дана                     22.12.2014. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОКОНЧАЊУ  ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ „ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ   ОПШТИНЕ  

КИКИНДА – У ЛИКВИДАЦИЈИ“ 

 

Члан 1. 

 1) Усваја се Завршни ликвидациони биланс „Туристичке организације општине Кикиндa - у 

ликвидацији― са стањем на дан 05.12.2014. године. 

 2) Усваја се Извештај о спроведеној ликвидацији „Туристичке организације општине Кикинде - у 

ликвидацији― који је дана  15.12.2014. године који је истог  дана  поднео ликвидациони управник.  

3) Усваја се Изјава ликвидационог управника о спроведеном обавештавању поверилаца, као и да су све 

обавезе измирене у потпуности и да се против „Туристичке организације општине Кикинде - у ликвидацији― не 

воде други поступци. 

 

 4)  Ликвидациони остатак „Туристичке организације општине Кикинде - у ликвидацији― према Списку 

средстава који је прилог и  саставни део ове Одлуке,  и новчана средства „Туристичке организације општине 

Кикинде - у ликвидацији― на рачуну код Управе за трезор распоређују, на основу ове Одлуке предају се и 

преносе  Општинској управи општине Кикинда. 

Члан 2. 

Утврђује се да „Туристичка организација општине Кикинде - у ликвидацији―, према Завршном 

ликвидационом билансу  нема  неизмирених обавеза  према повериоцима по било ком основу, као и да се 

против „Туристичке организације општине Кикинде - у ликвидацији― не воде поступци који могу за правну 

последицу имати било какву обавезу „Туристичке организације општине Кикинде - у ликвидацији―. 
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Члан 3. 

 Доношењем ове Одлуке окончава се поступак ликвидације „Туристичке организације општине 

Кикинде - у ликвидацији―. 

 

Члан 4. 

 

 Задужује се ликвидациони управник да ликвидациони остатак преда надлежном секретаријату односно 

на основу ове Одлуке пренесе на рачун Општинске управе општине Кикинда као и да  сву документацију  

записнички преда оснивачу.  

 

Члан 5. 

Завршни ликвидациони биланс „Туристичке организације општине Кикинде - у ликвидацији―  са 

стањем на дан  05.12. 2014. године саставни је део ове Одлуке. 

 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

  

  

 

 

 
 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  
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К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

209. 

 

На основу члана 178.  Закона о енергетици (,,Службени гласник РС '',  бр. 57/11, 80/11 – испр., 93/12 и 

124/12),  члана 3. и 4. став 3.  Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС'', бр. 88/11),  члана 

51. Закона о ефикасном коришћењу енергије (,,Службени гласник РС '', бр. 25/2013) 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 22.12.2014. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом 

која се користи за грејање стамбеног и пословног простора, услови и начин пружања енергетских услуга као и 

међусобни односи, права и обавезе  енергетског субјеката и купаца топлотне енергије, обавеза доношења и 

надлежност за доношење општих аката за спровођење ове Одлуке, забране, надзор и инспекцијски надзор, 

прекршаји и казне, као и прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 2. 

Овом Одлуком се уређују: 

- дефинициje појмова, 

- план развоја система даљинског грејања , 

- производња и снабдевање топлотном енергијом, 



- лиценца за обављање енергетске делатности, 

- односи између ЈП Топлана као енергетског субјекта и купца топлотне енергије, 

- власничка разграничења и надлежности за одржавање опреме за пренос и предају 

топлотне енергије, 

- услови прикључења на дистрибутивну мрежу, 

- изградња прикључног цевовода ( вреловода или топловода ) и топлотне подстанице, 

- почетак испоруке топлотне енергије, 

- закључивање уговора о продаји топлотне енергије, 

- искључење са система даљинског грејања, 

- евиденција купаца, 

- снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије, 

- мерно место, мерни уређај и утврђивање испоручене количине топлотне енергије, 

- тарифни систем, цене топлотне енергије и услуга и надлежности за доношење тарифних 

система , 

- рекламације купца, 

- неовлашћено коришћење топлотне енергије, 

- обустава испоруке топлотне енергије, 

- поступање ЈП Топлана у непредвиђеним околностима, 

- обавезе ЈП Топлана, 

- обавезе купаца, 

- систем обавештавања, 

- инспекцијски надзор, 

- казнене одредбе и 

- прелазне и завршне одредбе. 

 

Појмови и дефиниције 

 

Члан 3. 

Појмови који се користе у овој Одлуци  имају следећа значења: 

- производни извори - су постројења која претварају примарну енергију горива у топлотну енергију; 

- енергетски субјекат – је правно лице или предузетник којем су поверени послови производње и 

дистрибуције топлотне енергије за терифне купце; 

- дистрибутер - је енергетски субјект који врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и 

управља дистрибутивним системом топлотне енергије . Он је истовремено и снабдевач тарифних 

купаца топлотном енергијом; 

- дистрибутивна мрежа - је вреловодна мрежа која се употребљава за дистрибуцију топлотне енергије 

од топлотног извора до топлотне подстанице купца, а састоји се из магистралног вреловода и 

примарне вреловодне мреже; 

- магистрални вреловод/топловод - је део мреже за дистрибуцију топлотне енергије од топлотног 

извора  до примарне мреже и прикључних вреловода или топловода; 

- примарна вреловодна/топловодна мрежа - је цевовод који повезује магистрални вреловод 

/топловод са топлотним подстаницама ( разграната мрежа ); 

- секундарна топловодна мрежа - је цевовод који повезује топлотну подстаницу и кућну инсталацију 

ако за то постоји потреба и служи за транспорт топле воде од подстанице до унутрашње топлотне 

инсталације и уређаја и назад; 

- прикључни вреловод/топловод - је цевовод који повезује примарне вреловоде/топловоде са 

појединачном топлотном подстаницом; 

- грејна вода у мрежи даљинског грејања - је преносни медиј којим се преноси топлотна енергија; 

- топлотна подстаница - је енергетски објекат који представља део система даљинског грејања у којој 

је смештена опрема за мерење, регулацију и предају енергије у унутрашње топлотне инсталације и 

уређаје купаца; састављена из прикључне и кућне подстанице . У зависности од температуре и 

притиска воде , може бити индиректна ( са измењивачем топлоте ) или директна ( без измењивача ). У 

власништву је купца топлотне енергије ( куће, зграде, улаза у зграду или више улаза , односно објекта 

за који врши предају топлоте ); изузетно, може бити и у власништву енергетског субјекта, ако је то 

дефинисано важећим уговором о преносу власништва или је изграђена за техничке потребе 

енергетског субјекта; 

- прикључна подстаница - је део топлотне подстанице у којој се врши мерење и регулација 

испоручене топлотне енергије, а састоји се од запорних, регулационих и мерних елемената; 



- кућна подстаница - је део топлотне подстанице у коме се врши предаја топлотне енергије из 

прикључне подстанице у унутрашње топлотне инсталације и састоји се од топлотног измењивача 

(само код индиректне подстанице), разводног система, регулационих и сигурносних уређаја, 

циркулационих пумпи и опреме за расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих 

топлотних уређаја; 

- унутрашње топлотне инсталације и уређаји – опрема , инсталације и уређаји прикључени на кућну 

подстаницу или секундарну топловодну мрежу; који се употребљавају за радијаторско и подно 

грејање, грејање топлим ваздухом и проветравањем и др.; 

- предајно место - је место где енергетски субјект предаје топлотну енергију купцу, а налази се иза 

запорног органа на измењивачу топлоте који је саставни део кућне подстанице; односно после првог 

запорног органа испред разделника код топловодних подстаница; 

- мерно место – је место где се мери предата енергија купцу а налази се у прикључној подстаници где 

је постављен мерач топлотне енергије; 

- обрачунско место - је објекат (зграда, стан, пословни простор) за које енергетски субјект испоставља 

рачун; 

- мерач топлотне енергије – је мерни уређај који  може бити : 

-заједнички  мерач испоручене топлотне енергије ( калориметар )  за више купаца или ( у 

даљем тексту: Заједнички мерач) служи за мерење испоручене топлотне енергије и представља 

основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије 

- индивидуални мерач испоручене топлотне енергије ( калориметар ) 

за једног купца ( у даљем тексту: Индивидуални  мерач) служи за мерење испоручене 

топлотне енергије и представља основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије 

- интерни мерач топлотне енергије - је мерни уређај који се налази у кућној подстаници, у 

заједничком простору зграде или у стану а који непосредно мери испоручену топлотну 

енергију за конкретног купца и не представља основ за обрачунавање топлотне енергије већ 

само за интерну расподелу између корисника који су на заједничком мерачу топлотне 

енергије; 

- делитељ трошкова испоручене топлотне енергије ( делитељ топлоте) - је уређај који омогућава 

расподелу трошкова топлотне енергије испоручене преко заједничког мерача топлотне енергије 

подстаници за више купаца. Физички се везује за свако појединачно грејно тело простора који се 

загрева; 

- деловник трошкова је документ којим се дефинише расподела трошкова топлотне енергије која је 

испоручена преко заједничког мерача утрошка топлотне енергије. Деловником трошкова се одређују 

удели купаца у трошковима испоручене топлотне енергије, а збир свих удела мора бити 100%; 

- прикључна снага - је пројектована и инсталисана снага измењивача топлоте, односно саме 

подстанице а одређена је главним машинским пројектом топлотне подстанице; 

- инсталисана топлотна снага објекта - је пројектована и инсталисана снага објекта који се греје а 

одређена је главним машинским пројектом објекта као сума називних снага грејних тела уграђених у 

грејни простор купца при пројектованом режиму температура воде и грејаног простора ; у случају 

измене или реконструкције грејне инсталације објекта, новоинсталисана снага објекта дефинише се 

пројектом изведеног стања који је израдило регистровано и овлашћено правно лице. На захтев 

власника објекта ,  новоинсталисану снагу утвдиће Топлана . 

- независна функционална целина – представља део зграде ( стан , локал, цео објекат или други 

грејани простор ) који у смислу прикључења на дистрибутивни систем енергетског субјекта 

представља јединицу за коју ће се купцу вршити обрачун испоручене топлотне енергије . 

- енергетски услови и претходна сагласност - је документ којег издаје енергетски субјект, а који се 

односи на услове за израду пројектне документације, у складу са одредбама важећег закона који 

регулише материју изградње објеката и техничка правила о прикључењу на вреловодну мрежу . 

- техничка правила о прикључењу на вреловодну мрежу – су правила која одређују техничке услове 

за пројектовање, изградњу, прикључење и рад секундарних инсталација купаца на дистрибутивну 

мрежу. Дефинисана су Правилима о раду дистрибутивног система. 

- одобрење за прикључење - је решење које издаје енергетски субјекат, а по захтеву за прикључење на 

дистрибутивну мрежу. 

- грејна површина је целокупна затворена површина пода независне функционалне целине тарифног 

купца која је одређена пројектом или пројектом изведених радова објекта, Уговором о продаји 

топлотне енергије или мерењем површине грејаног простора које се врши на начин у складу са 

Правилима о раду дистрибутивног система. 
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II  ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЊИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

План развоја енергетике са посебним освртом на развој система даљинског грејања 

 

Члан 4. 

Скупштина општине Кикинда у оквиру Плана развоја енергетике за подручје Кикинде доноси план  

развојa система даљинског грејања којим се утврђују потребе за енергијом као и услови и начин обезбеђивања 

неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и 

Програмом остваривања Стратегије. 

Енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју Кикинде дужни су да 

на захтев надлежног органа Општинске управе, доставе податке за израду Плана за подручје Кикинде, у року 

од 30 дана од дана достављања захтева. 

 Енергетски субјект дужан је да планира и спроведе свој план развоја који је усклађен са Планом 

развоја енергетике. 

До доношења Плана развоја  даљинског грејања и енергетске карте Кикинде на предлог енергетског 

субјекта Општинско веће општине Кикинда утврдиће  зону топлификације. 

 

Правила о раду дистрибутивног система 

 

Члан 5. 

У складу са стратешким опредељењима Републике Србије о рационалној потрошњи и снабдевању 

енергијом и заштити животне средине, којом се уређује обавеза локалне самоуправе да уређује снабдевање 

објеката топлотном енергијом рационално и за околину најприкладније, енергетском картом планираће се 

прикључење објеката на вреловодну или топловодну мрежу система даљинског грејања где је то могуће и 

економски исплативо. 

 

Члан 6. 

Енергетски субјекат који  снабдева топлотном енергијом купце, као оператер дистрибутивног система 

из ове Одлуке, доноси Правила о раду дистрибутивног система уз прибављену сагласност Општинског већа 

Општине Кикинда. 

Правила о раду дистрибутивног система се објављују у Службеном листу општине Кикинда. 

Правилима о раду дистрибутивног система утврђују се нарочито: технички услови за прикључење 

корисника на систем, технички услови за повезивање са произвођачем топлотне енергије, технички и други 

услови за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања 

купаца топлотном енергијом, поступци у кризним ситуацијама, функционални захтеви, као и место и начин 

мерења испоручене топлотне енергије. 

 

III  ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Енергетска делатност 

 

Члан 7. 

Производњу и снабдевање топлотном енергијом врши Јавно предузеће "Топлана" Кикинда (у даљем 

тексту - Топлана), које је Скупштина општине Кикинда основала за обављање следећих енергетских 

делатности од општег интереса : 

- производњу топлотне енергије, 

- дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. 

За обављање енергетске делатности Топлана мора имати лиценцу коју Решењем издаје надлежни орган 

Општинске управе надлежне за послове привреде, у складу са Законом о енергетици. 

Топлана производи, купује и дистрибуира топлотну енергију за потребе купаца, управља 

дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом купце на подручју општине Кикинда у деловима 

који су енергетском картом општине односно Кикинде одређени за топлификацију . 

Топлана као снабдевач купаца топлотном енергијом може да обезбеђује топлотну енергију било из 

својих извора или од других произвођача енергије у складу са билансним потребама купаца . У случају да 

купује топлотну енергију од других субјеката, са истим мора да закључи Уговор у писменој форми . 

 

Опрема Топлане 
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Члан 8. 

Топлотну опрему Топлане чине : 

- производни извори у саставу Топлане, 

- мерни уређаји преузете топлотне енергије из сопствених производних извора, 

- мерни уређаји преузете топлотне енергије из производних извора других произвођача 

Топлоте, 

- опрема и уређаји за циркулацију и регулацију циркулације вреле/топле воде кроз 

вреловоде/топловоде, 

- примарна вреловодна/топловодна мрежа, 

- секундарна топловодна мрежа која је дефинисана Правилима о раду система, 

- опрема за мерење и регулацију дистрибуције топлоте (мерачи топлотне енергије , 

регулатори протока и остала инструментална опрема ). 

 

Купац топлотне енергије 

 

Члан 9. 

Купац топлотне енергије је правно или физичко лице, којем Топлана на основу потписаног уговора 

испоручује топлотну енергију. Купац може бити и заједница правних или физичких лица, који су прикључени 

на заједничко место за преузимања топлотне енергије. 

О продаји топлотне енергије закључује се уговор у писменој форми. 

 

Топлотна опрема купца 

 

Члан 10. 

Топлотна опрема која представља својину купца је: 

- кућна подстаница, 

- секундарна топловодна мрежа, 

- унутрашње топлотне инсталације и уређаји, 

- интерни мерач топлотне енергије, 

- делитељи трошкова испоручене топлотне енергије . 

 

IV   ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 

Производни капацитети 

 

Члан 11. 

Топлана је дужна да своје производне капацитете одржава у исправном и функционалном погонском 

стању, у складу са важећим техничким и другим прописима и стандардима . 

Топлана је дужна да води рачуна о безбедном раду свих својих капацитета уз поштовање свих важећих 

мера и закона из области безбедности и здравља на раду и заштите животне средине . 

 

Дистрибутивни систем 

 

Члан 12. 

Топлана је одговорна за одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система, усклађено са 

потребама постојећих и будућих купаца на за то предвиђеном подручју у општини Кикинда . 

 

Прикључни вреловод и топлотна подстаница 

 

Члан 13. 

Топлана је одговорna за одржавање и функционисање прикључних вреловода и топлотних подстаница 

које су у њеном власништву. 

Топлана врши провере исправности, регулацију и одржавање свих уређаја ( машинских, електро или 

мерних ) који су у њеном власништву и иста је дужна да их прегледа, баждари и замењује о свом трошку, 

уколко овом Одлуком није прописано другачије .  
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Зајенички и индивидуални мерач  топлоте и регулатори протока на примарном делу топлотне 

подстанице су у власништву енергетског субјекта, без обзира на власништво над осталом опремом топлотне 

постанице. 

Купац власник топлотне подстанице, дужан је да исту одржава у технички исправном и 

функционалном стању о свом трошку .  

Власник непокретности је дужан да у свако доба омогући приступ Топлани енергетским објектима и и 

уређајима и да трпи извршење радова из овог члана. 

Купац је дужан да омогући прикључење нових купаца на прикључни вреловод који је у његовом 

власништву под условом да Топлана гарантује да има довољно капацитета  и да неће доћи до умањења 

квалитета грејања. 

Нови купац је обавезан да власнику прикључног вреловода накнади сразмерни део ревалоризованих 

трошкова изградње прикључног вреловода.  

Нови купац је дужан да Топлани преда оверену писану безусловну сагласност власника прикључног 

вреловода за прикључење новог купца.  

 

 

Секундарна топловодна мрежа и кућне инсталација грејања купца 

 

Члан 14. 

Купац је одговоран да са Топланом или другим регистрованим правним лицем или предузетником 

заклључи уговор о одржавању својих инсталација грејања. 

Купац је дужан да са Топланом или другим овлашћеним лицем закључи уговор о одржавању своје 

секундарне и  кућне инсталација. 

 

V  ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 

 

Члан 15. 

Топлана, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о раду дистрибутивног система уз 

сагласност Општинског већа општине Кикинде. 

Правила о раду садрже техничке захтеве за изградњу вреловодне мреже, топлотних подстаница и 

енергетских објеката купаца даљинског грејања као и за прикључење на дистрибутивни систем Топлане . 

Правила из става 1. овог члана објављују се у Службеном листу општине Кикинда. 

 

VI   ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

Енергетски услови за израду пројектне документације, изградњу и прикључење 

 

Члан 16. 

Инвеститор - будући купац топлотне енергије, који у Зони топлификације Кикинде планира изградњу 

и прикључење новог објекта на дистрибутивни систем Топлане, односно купац који жели да изврши измене на 

постојећој и прикљученој секундарној инсталацији грејања, дужан је да поднесе захтев за издавање и да од 

Топлане прибави енергетске услове  за израду пројектне документације, изградњу и прикључење објекта, 

односно за њихову измену. 

Енергетски услови за израду пројектне документације и за прикључење на дистрибутивну мрежу   

издају се  у складу са одредбама важећих закона, техничких прописа и Правила о раду система. 

Главни пројекат инсталације централног грејања инвеститор је дужан да достави Топлани на оцену 

усаглашености а са издатим енергетским условима. Уколико нису испуњени сви услови, пројекат се враћа на 

дораду до испуњењу  услова. 

У пројекту морају да буду обухваћени сви подаци који су неопходни за дефинисање опреме и 

инсталација објеката као и режими рада ( намена потрошње топлотне енергије, укупно инсталисана снага 

објекта и инсталисана снага сваког појединачног дела - сваког појединачног стана-локала и слично;  

номинални проток,  радни притисак и температура грејног флуида као номинални проток за сваку појединачну 

целину;  минималној и максималној часовној, дневној и годишњој потрошњи топлотне енергије са месечном 

динамиком ). Поред овога, потребно је доставити и податке о специфичностима објекта,  ако их има. 

Посебно поглавље мора да третира и начела енергетске ефикасности у грејању и зградарству, према 

важећим законима и прописима. 
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Ако се објекат састоји од више засебних целина - станови, локали или слично, пројектом мора бити 

одређена уградња заједничког мерача топлотне енергије у објекат и уградња интерних мерача топлотне 

енергије за сваку засебну независну функционалну целину. 

 

 

Одобрење за прикључење на дистрибутивни систем  Топлане 

 

Члан 17. 

Захтев за издавање Одобрења за прикључење подноси се у писаној форми  и садржи следеће податке : 

- о власнику објекта -  назив правног лица, седиште, адреса, законски заступник односно име презиме 

и адреса приватног лица ако он подноси захтев, 

    - локацији објекта за који се тражи Одобрење -  адреса, намена и врста објекта, 

- доказ о власништву над парцелом односно постојећим објектом или објектом који је у изградњи, 

- очекивани термин за прикључење на дистрибутивни систем Топлане, 

- предвиђену инсталисану снагу објекта, 

- главни машински пројекат инсталација централног грејања објекта. 

 

Члан 18. 

Топлана може од инвеститора да захтева и додатне додатне податке и документацију. Подаци  и 

документација која се уз захтев прилаже регулисани су Правилима о раду дистрибутивног система, у делу 

технички услови за прикључење и коришћење. 

 

Члан 19. 

Уколико постоје техничке могућности и уколико је уз захтев приложена документација прописана 

Правилима о раду дистрибутивног система, Топлана ће донети решење којим одобрава прикључење. 

Решењем о одобрењу дефинишу се услови за изградњу и монтажу грејне опреме, начин и место 

прикључења, услови и начин за изградњу прикључног топловода, топлотне подстанице, рок за прикључење као 

и мерно место и обрачунско место и трошкови прикључења. 

Уколико техничке могућности не постоје, односно уколико уз захтев није приложена прописана 

документација Топлана ће решењем  захтев одбити или одбацити. 

 

Члан 20. 

Топлана је дужна  да реши захтев за прикључење, у року од 30 дана од  дана пријема. 

Против решења из члана 19. став 3. ове Одлуке жалба се подноси Општинском већу општине Кикинда, у року 

од 15 дана од дана достављања. 

Одлука  Општинског већа општине Кикинда по жалби је коначна и против ње се може покренути 

управни спор. 

 

VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА/ВРЕЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 

 

Члан 21. 

Изградњу прикључног  вреловода или топловода  и топлотне подстанице врши Топлана о трошку 

купца . 

Изузетно, уколико не располаже довољним сопственим капацитетима, Топлана може   одобрити 

инвеститору да о свом трошку  ангажује другог регистрованог извођача радова. 

У случају из става 1. овог члана  изградња прикључка и подстанице, у складу са издатим одобрењем, 

уређује се уговором између Топлане и инвеститора. 

 

Члан 22. 

Радове на изградњи секундарне инсталације грејања и уградњу опреме за грејање, регулацију и 

мерење,  у случају из члана 21. став 2. ове Одлуке, може изводити  извођач радова који је регистрован и који  

поседује прописану лиценцу. 

Инвеститор је дужан  да пет дана пре почетка радова, Топлани пријави дан почетка радова и  достави 

документацију о регистрацији и лиценцама извођача радова . 

Извођење радова и уградња опреме врше се у складу са главним машинским пројектом инсталација 

централног грејања, који је претходно одобрен од стране Топлане . 
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Измене у односу на пројектовано стање, могу  се вршити само на основу претходне писмене 

сагласности Топлане издате у складу са овом Одлуком, Правилима о раду дистрибутивног система, законом и 

пратећим прописима. 

 

Члан 23. 

Инвеститор је дужан да Топлани омогући извођење радова на прикључењу објекта на дистрибутивни 

систем. 

Уколико уговором о извођењу радова на прикључењу није другачије уговорено Топлана је дужна да 

раскопани ров затрпа и затвори отворе који су настали услед извођења радова на непокретности инвеститора. 

VIII  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВРЕЛОВОДНУ МРЕЖУ 

 

Члан 24. 

Топлана је дужна да изврши све радове на прикључењу објекта на своју дистрибутивну мрежу у року 

који је уговорен, под условом да је купац испунио све обавезе утврђене одобрењем за прикључење и  уговором 

и да објекат који се прикључује поседује одобрење за изградњу. 

Секундарна инсталација грејања са припадајућом опремом може се прикључити на дистрибутивни 

систем Топлане након извршене контроле од стране овлашћеног представника Топлане и потписивања 

записника о извршеном прегледу без примедби на изведене радове и документацију. 

Одредбе члана 22. став 2. и 3. примењују се и на све радове на измени топлотне опреме и инсталација 

купца  које могу да изазову промену инсталисане снаге или промену начина рада.  

 

IX    ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 25. 

По завршеној монтажи опреме за централно грејање, изради топлотне подстанице и по прикључењу 

објекта на дистрибутивну мрежу,  инвеститор је дужан да поднесе  писмени захтев за привремену испоруку 

топлотне енергије . 

У случају  из члана 21. став 2. ове Одлуке инвеститор је дужан да уз захтев,  достави и комплетну 

атестно-техничку документацију за уграђену опрему и материјале као и оверен извештај о испитивању на 

чврстоћу инсталација и опреме издат у складу са  техничким прописима.   

Топлана почиње са испоруком топлотне енергије по издавању позитивног мишљења комисије Топлане 

за пријемну контролу секундарне инсталције, по испуњењу свих услова из издатог одобрења за прикључење и 

уговора о привременој продаји топлотне енергије. 

 

Члан 26. 

Пре почетка привремене испоруке топлотне енергије и пре закључења уговора о привременој 

испоруци топлотне енергије, будући купац је дужан да Топлани плати трошкове прикључења и накнаду за 

прикључење на систем, да измири друге трошкове везане за прикључење објекта и да у складу са тарифним 

системом достави средства обезбеђења плаћања те да са Топланом закључи уговор о привременој испоруци 

топлотне енергије. 

Износ накнада за прикључење на дистрибутивни систем утврђује се ценовноком у складу са Тарифним 

системом, према КW инсталисане снаге топлотне постанице, објекта који се прикључује на систем даљинског 

грејања, односно по инсталисаној снази објекта који се прикључује на већ постојећу подстаницу . 

Накнада за прикључење на дистрибутивни систем садржи трошкове обезбеђења производних и 

дистрибутивних капацитета Топлане. 

  Обавезу плаћања накнаде има инвеститор објекта који се по први пут прикључује на  дистрибутивни 

систем . 

Обавезу плаћања накнаде за прикључење na дистрибутивну мрежу има и купац који је био искључен 

дуже од 12 месеци . 

Инвеститор је дужан да накнаду за прикључење на дистрибутивни систем плати пре закључења 

Уговора о предаји топлоте . 

 

Члан 27. 

Даном почетка привремене испоруке из члана 25. ове Одлуке започиње пробни рад инсталација 

грејања . 

Пробни рад може да траје најдуже 2 ( две ) године. 
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Члан 28. 

Уколико се приликом вршења свих потребних испитивања током пробног рада утврде недостаци и 

одступања од важећих техничких услова до којих је дошло кривицом инвеститора, односно извођача радова, 

Топлана ће записнички утврди све недостатке и рок за њихово отклањање. 

Уколико купац не отклони утврђене недостатке у предвиђеном року, Топлана неће вршити испоруку 

топлотне енергије, или уколико је иста започета, обуставиће се одмах по утврђивању недостатака. 

 

Члан 29. 

У случајевима потребе за прикључење привремених објеката, градилишта, као и објеката за које је 

одобрен пробни рад,  може се издати одобрење за привремено прикључење објекта на одређени рок, по 

поступку и на начин предвиђен овом Одлуком за редовно прикључење.  

 

Члан 30. 

У периоду привремене испоруке топлотне енергије, рачуне за утрошену топлотну енергију плаћа 

инвеститор или купац на којег је инвеститор пренео власништво или право закупа. 

 

Члан 31. 

Топлана почиње са испоруком топлотне енергије пошто су испуњени сви услови из издатог одобрења 

за прикључење и уговора о привременој продаји топлотне енергије, а по издавању позитивног мишљења 

Комисије за пријемну контролу секундарне инсталације.  

Топлана и купац записнички потврђују почетак рада, односно почетак испоруке топлотне енергије. 

Приступ топлотној подстаници дозвољен је од тада само Топлани, која врши регулацију и подешавање 

параметара подстанице као и мерење утрошка топлотне енергије подстанице . 

 

Члан 32. 

Прикључењем опреме на своју мрежу Топлана не преузима одговорност за правилан и безбедан рад 

инвеститорове опреме и не поправља исту у случају квара, осим у случају ако је купац са Топланом закључио  

уговор о одржавању. 

Топлана услуге одржавања обрачунава и наплаћује по важећем ценовнику. 

 

Члан 33. 

По завршетку пробног рада, у трајању до две године, Топлана и купац потписују записник о окончању 

пробног рада и врше евентуалне измене уговора или закључују нови уговор. 

 

X   УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 34. 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом закључује се у писаној форми између Топлане и купца. 

Уговором о продаји топлоте уређују се обавезе уговорних страна у вези испоруке топлотне енергије. 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом се закључује на неодређено време, осим ако стране не 

уговоре другачије. 

 

Члан 35. 

Купац  топлотне енергије у смислу ове Одлуке је физичко лице, правно лице или предузетник, и то: 

- инвеститор или власник стамбеног, стамбено-пословног  или пословног објекта, 

- закупац пословних просторија у јавној својини, 

- закупац друштвеног стана или стана и просторија у државној својини, 

- носилац права коришћења на објекту или  посебном делу објекта. 

Купац из става 1. овог члана дужан је да са Топланом  закључи  уговор о  коришћењу топлотне 

енергије. 

Изузетно од одредбе  става  1. овог  члана Топлана може закључити уговор са закупцем стана или 

пословног простора којим се уређују обавезе закупца у погледу коришћења и плаћање наканде за коришћење 

топлотне енергије, уколико: 

- власника стана или пословног простора  у уговор ступи као јемац, или  

- закупац на име обезбеђења плаћања преда уредно попуњене бланко соло менице са изјавом којом 

овлашћује Топлану да у случају доцње  исту попуни  доспелим износом  и преда на наплату, или 



-  власник да писану  сагласност за закључење уговора. 

Обавезе Купца утврђене овом Одлуком и актима донетим на основу исте има  и  свако физичко лице, 

правно лице или предузетник који без закљученог уговора, посредно или непосредно користи топлотну 

енергију испоручену у објекат, у посебне делове или у заједничке делове објекта. 

За станове и пословни простор који инвеститор није продао, трошкове редовне испоруке топлотне 

енергије сноси сам инвеститор, под истим условима који важе за остале власнике станова или пословног 

простора. 

 

Члан 36. 

Уговор о снабдевању топлотном енергијом садржи: 

- податке о енергетском субјекту и купцу, 

- предајно место, 

- мерно место, 

- прикључну снагу у кW, 

- увршћеност у тарифни систем, 

- деловник трошкова за испоруку преко заједничког мерача топлоте, 

- површину објекта, висину и укупну запремину објекта, односно стана, спрат и број 

стана, 

- начин плаћања и рокове, 

- поступак рекламације и 

- друге податке који су битни за ову врсту уговора. 

 

Члан 37. 

Купац је обавезан да Топлану у року од 15 дана од дана настале промене писменим путем обавести о 

свим променама које су од значаја за извршење уговора и извршење обавеза купца, а нарочито о продаји 

објекта или стана купца, о издавању објекта у закуп, престанку закупа  или промени закупца, промени 

капацитета топлотне опреме, уградњи интерних мерача топлоте, уградњи и примени делитеља топлоте и 

преласку на обрачун према деловнику трошкова, уврштењу у деловник трошкова, пресељење на другу адресу и 

слично. 

Обавештење садржи: 

- име и презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег купца, 

- име и презиме, ЈМБГ и адресу новог купца, 

- доказ о преносу власништва (приложити), 

- број и адресу обрачунског места. 

Након пријема обавештења, Топлана ће утврдити да ли промена захтева измену уговора или промену у  

пословној евиденцији, обавестити  купца и спровести одговарајући поступак. 

Уколико се ради о промени власника објекта приљученог на систем даљинског грејања, претходни и 

нови власник су дужни да закључе уговор о преносу уговора о продаји топлотне енергије, уз сагласност 

Топлане. 

До достављања обавештења и закључења уговора о преносу уговора о продаји топлотне енергије за све 

обавезе из закљученог уговора о продаји топлотне енергије, одговоран је дотадашњи купац. 

 

XI    ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 

Члан 38. 

За потребе пословања Топлана води и ажурира евиденцију купаца. 

Евиденција купаца која се односи на физичка лица, садржи следеће податке: 

- име и презиме власника стана, ЈМБГ и адресу, 

- број телефона, фиксног и мобилног, 

- податке о запослењу, 

- податке о објекту који је прикључен на дистрибутивну мрежу и 

- број и датум закључења уговора о продаји. 

Евиденција купаца која се односи на правна лица, укључујући скупштину зграде, савет зграде, и 

предузетнике, садржи следеће податке: 

- назив фирме, седиште и тачну адресу, 

- име, презиме и функцију овлашћеног лица или предузетника, 

- број текућег рачуна, 

- порески идентификациони број, 

- матични број, 



- број телефона, 

- тачан назив и адресу објекта који је прикључен на дистрибутивну мрежу, 

-  податке о објекту или делу који је прикључен на дистрибутивну мрежу и 

- број и датум закључења уговора о продаји и извршеним изменама. 

 

XII   ПРИВРЕМЕНО ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 

Члан 39. 

Купац се може привремено искључити са система даљинског грејања на основу поднетог захтева за 

искључење, са отказним роком од 30 дана али не у току грејне сезоне . 

Захтев се мора односити на цео објекат, индивидуални, пословни или стан а подноси се у периоду од 

03. маја до 15. августа текуће године, за искључење у грејној сезони која предстоји. 

Топлана је дужна да у року од 30 дана од дана пријема, донесе одлуку по поднетом захтеву. 

Уколико купац поднесе захтев за привремено искључење након рока из претходног става, Топлана ће 

такав захтев одбацити. 

 

Члан 40. 

Купац ће бити привремено искључен под условом да је до дана привременог искључења са Топланом 

регулисао  исплату доспелог дуга за грејање. 

Топлана врши обраду поднетог захтева и у року од 30 дана доставља подносиоцу захтева обавештење 

о начину и услове који треба треба да се испуни у зависности од тога да ли ће радове на искључењу вршити 

Топлана или ће то да врши за то оспособљен субјекат кога ангажује сам подносилац захтева . 

Када Топлана констатује испуњеност услова за привремено искључење, обавестиће купца о 

прихватању захтева за привремено искључење индивидуалног објекта, пословног простора или стана са 

система даљинског грејања, које не може трајати дуже од једне године.    Услови и начин привременог 

искључења  дефинишу се у обавештењу у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

 

Члан 41. 

Привремено искључење се врши блокирањем запорних вентила у шахти на месту прикључка ( 

блиндирање ), односно блокирањем првих запорних вентила у подстаници купца, или физичким одвајањем 

инсталације купца уколико се ради о индивидуалном стамбеном или пословном објекту. 

Уколико се ради о привременом искључењу стана, оно се врши физичким одвајањем унутрашње 

топлотне инсталације купца - радијатора. 

Трошкове искључења  сноси купац. 

Привремено искључени купац је одговоран за сву евентуалну штету која настане због привременог 

искључења са система даљинског грејања, у унутрашњости објекта и стана,  услед смрзавања и пуцања 

цевовода, изливања топле воде, или било које друге штете која настане због привременог искључења. 

Привремено искључени купац је дужан да на захтев овлашћених представника Топлане омогући 

несметану контролу инсталација у свом стану, односно пословном простору. 

 

Члан 42. 

Привремено искључени купци имају обавезу плаћања  накнаде за топлотне  добитке путем инсталација 

које пролазе кроз њихове просторије и топлотних добитака од грејних површина које их окружују утврђену  

ценовником према Тарифном систему. 

Поред накнаде за топлотне добитке купац је дужан да плаћа фиксне трошкове . 

Тарифни купац нема обавезу плаћања накнаде за топлотне добитке уколико поседује индивидуални 

објекат – зграду, која у термичком погледу нема утицаја на преостале зграде-објекте и независне 

функционалне целине прикључене на заједничку топлотну постаницу. 

 

Члан 43. 

Поновно укључење купца, који је био искључен краће од 12 месеци, врши се на основу писаног 

захтева и решења Топлане. 

Топлана је дужна да у року од 30 дана од дана пријема, донесе решење по поднетом захтеву. 

Против решења из става 2. овог члана  жалба се подноси Општинском већу општине Кикинда, у року 

од 15 дана од дана уручења. 

Трошкове поновног укључења сноси купац. 

Топлана утврђује услове који треба да се испуне како би се обавило несметано укључење, без 

последица по друге купце . 
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Привремено искључени купац је дужан да поднесе доказ да је уврштен у деловник обрачуна потрошње  

( ако расподелу са централног мерача по купцима не врши сама Топлана ). 

 

XIII   ТРАЈНО ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА 

 

Члан 44. 

По протеку 12 месеци од дана привременог искључења Топлана ће обавестити купца  о трајном 

искључењу и трајно искључити објекат купца са дистрибутивног система. 

Након привременог искључења купца са дистрибутивне мреже дужег од 12 месеци Топлана није 

обавезна да чува капацитет потребан за рад топлотне опреме купца. 

 

Члан 45. 

Трајно искључење са система даљинског грејања за наредну грејну сезону врши се на основу захтева 

купца који је поднесен  у периоду од 03. маја до 15. августа текуће године. 

Икључење се врши под техничким условима и на начин који пропише Топлана. 

Трошкове искључења сноси купац. 

Трајно искључење са система даљинског грејања врши се физичким одвајањем инсталације купца од 

делова система даљинског грејања о трошку купца на месту који одреди Топлана. 

Купци у објектима колективног становања кроз чије просторије пролазе заједничке инсталације 

централног грејања имају обавезу да радницима Топлане или другог регистрованог извођача радова дозволе 

приступ инсталацијама и извођење потребних радова. 

Трајно искључени купци немају обавезе плаћања ни фиксног ни варијабилног дела трошкова грејања, 

осим  плаћања накнаде  трошкова грејања заједничких просторија . 

У случају када се искључење врши по налогу Топлане,  због дуга или због угрожавања дистрибутивног 

система, Топлана је одговорна за квалитет испоручене топлотне енергије преосталим купцима . 

У случају када искључење врши извођач радова исти  је дужан да изврши подешавање система ради 

обезбеђења квалитета грејања осталим купцима. 

 

XIV  СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 46. 

Топлана је обавезна да на предајном месту, на заједничком или индивидуалном мерном уређају у 

топлотној подстаници испоручи топлотну енергију у потребним количинама, за рад топлотних уређаја са 

инсталисаном снагом, односно према уговору о продаји топлотне енергије и овој Одлуци. 

 

Члан 47. 

Топлана је дужна да купцу испоручује топлотну енергију за грејање простора у току грејне сезоне. 

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. 

Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће се грејати у дане када 

Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру нижу од 12
о 

Ц узастопно 3 

дана. 

Изузетно, у периоду од 16. до 30. октобра и од 01. до 15. априла Топлана може прекинути испоруку 

топлотне енергије у дане за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана РХМЗ 

прогнозира средњу дневну температуру изнад 15 °Ц или вишу. Такође, енергетски субјекат може вршити и 

дневне прекиде рада уколико спољна температура пређе +15
о 
С. 

 

Члан 48. 

У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6:00 до 21:00 час, а суботом, недељом и празником 

од 7:00 до 21:00 часа и у том периоду одржава се прописана температуре грејног простора. 

При ниским спољним температурама, као и у случају поступања по ванредним мерама надлежних 

органа у циљу заштите система и обезбеђивања прописаних температура, Топлана може да продужи грејни дан 

или да врши непрекидну испоруку топлотне енергије, а да при томе рационално газдује енергијом. 

У случају ранијег започињања и/или каснијег завршетка грејне сезоне трошкови грејања падају на 

терет купаца по важећем ценовнику, односно тарифном систему. 
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У времену између 24. и 25. децембра, између 6. и 7. јануара и 13. и 14. јануара, испорука топлотне 

енергије биће продужена  до 22,00 часа, а између 31. децембра и 1. јануара до 24,00 часа, осим у случају ниских 

температура. 

 

Члан 49. 

Топлана гарантује квалитет и количину топлотне енергије на предајном месту у кућним подстаницама 

до стварно инсталисане снаге. Мера квалитета топлотне енергије на кућној подстаници су измерени протоци 

примарне воде за грејање и њена улазна и излазна температура, зависно од спољне температуре сагласно 

клизном дијаграму температура датом у Правилима о раду дистрибутивног система. 

Топлана је дужна да постиже и одржава у стамбеним и пословним просторијама купца са дозвољеним 

одступањем од ±2 ºЦ, уз поштовање услова из става 1. ове Одлуке, уколико законом или међусобним уговором 

није другачије одређено, следеће температуре: 

1. Стамбене зграде  

- дневне собе, спаваће собе и кухиње 20°Ц 

- тоалет(посебан),  предсобље и ходници стана 15°Ц 

- купатила (посебна и са тоалетом) 22°Ц 

  

2. Пословне и управне зграде  

- пословне просторије 20°Ц 

- канцеларије 20°Ц 

- продавнице и локали 20°Ц 

- хотелске собе 20°Ц. 

- ходници и степеништа 15°Ц 

- тоалети 15°Ц 

- магацинске просторије у склопу локала 10°Ц 

  

3. Школе и дечије установе  

- учионице и свлачионице 20°Ц 

- купатила и гардеробе 20°Ц 

- сале (гимнастичке и друге) 18°Ц 

  

4. Здравствене установе  

- болесничке собе и чекаонице 20°Ц 

- прегледи - рентген 22°Ц 

- операционе сале 25°Ц 



- купатила 22°Ц 

- ходници и тоалети 18°Ц 

Топлана гарантује прописану температуру у грејном простору само уколико су испуњене пројектом 

предвиђене грађевинско термичке карактеристике објекта и уколико тренутно стање унутрашње инсталације 

одговара пројектованом стању, као и уколико су унутрашње инсталације исправне, правилно димензионисане 

и регулисане. 

Утврђивање загрејаности стамбених, односно пословних просторија купца, утврђује се мерењем 

температуре на висини 1,2 м од пода, у средини просторије, три сата након почетка грејног дана, уз проверу 

отворености арматуре на грејним телима и траје 1 сат . 

 

Члан 50. 

У периоду од 1. до 10. октобра Топлана је дужна да изврши пробу функционисања свих топлотних 

извора и нових и ремонтованих постројења дистрибутивног система. 

 О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче радова и друга 

заинтересована лица преко средстава јавног информисања. 

 

Члан 51. 

Уколико су потребне измене, преправке или замене на топлотној опреми Топлане и купца, услед 

изградње, или реконструкције дистрибутивне мреже, промене режима рада  или измене технологије испоруке 

топлотне енергије, све трошкове који настану сносе Топлана и купац сваки за своју топлотну опрему. 

Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме или ако преправка није извршена 

правовремено и није временски усклађена са радовима на дистрибутивној мрежи, Топлана није дужна да врши 

испоруку топлотне енергије, све док се не испуне сви услови за поуздан и правилан рад његове опреме у новим 

условима. 

 

XV  МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 52. 

Постављање заједничког и  индивидуалног и мерача  испоручене топлотне енергије на мерно место у 

топлотној подстаници врши Топлана о трошку купца. 

Тип, капацитет и начин постављања одређује  Топлана  у складу са Правилима о раду система. 

Редовне прегледе, провере, поправке, баждарење и замене заједничких и индивидуалних мерача 

испоручене топлотне енергије на мерном месту у топлотној подстаници у складу са прописима и без посебне 

надокнаде врши  Топлана. 

Мерило топлотне енергије, заједничко, индивидуално и интерно, мора бити на ултразвучном 

принципу, имати одобрење типа, сертификат у складу са важећим прописима и жиг Дирекције за мере и 

драгоцене метале, односно другог субјекта који је по закону овлаштен за издавање сертификата и жигосање. 

 

Члан 53. 

Трошкови поправки, прегледа или замена неисправних интерних мерача  топлоте  сноси власник 

објекта односно купац . 

 

Члан 54. 

Уколико је код купца, због промене инсталисане снаге грејних тела, потребно заменити заједничког, 

индивидуалног или интерног мерача топлотне енергије, трошкове набавке и замене сноси купац. 

 

Члан 55. 

Количина топлотне енергије, мерена заједничким мерачем топлоте, утврђује се непосредно на основу 

очитавања мерача постављеног на мерном месту у топлотној подстаници без обзира на то да ли су постављени 

уређаји који се користе за интерну расподелу трошкова потрошене топлотне енергије. 

 

Члан 56. 

Код непосредног мерења количине топлотне енергије изражене су у кWх/МWх (1кWх = 3,6МЈ / 

1МWх= 3,6ГЈ). 

Члан 57. 
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За период када су заједничко, индивидуално, интерно мерило или делитељи трошкова    неисправни, а 

врши се испорука топлотне енергије, количина испоручене топлотне енергије се одређује на основу формуле са 

коефицијентима за одговарајући обрачунски период према члану 58. ове Одлуке. 

 

Члан 58. 

Испоручена количина топлотне енергије, која је зависна од спољне температуре, за обрачунски период 

када је заједничко, индивидуално или интерно мерило било неисправно или је било скинуто ради поправке, 

одређује се следећом формулом: 

 

Q = Qx x К 

 

где је: 

Q (кWх/МWх, МЈ/ГЈ) - испоручена количина топлотне енергије 

Qx (кW/МW) - инсталисана снага грејних тела за загревање простора 

К – корекциони коефицијент за обрачунски период 

К = В x З x (ту-тс ср)/(ту-тсмин) 

 

где је: 

В – број грејних сати у дану ( у нормалним данима 15 ) 

З – број грејних дана ( са неисправним мерачем или за време када је мерач био скинут ради поправке) 

ту (20°Ц) – пројектована унутрашња температура просторија; 

тс ср (°Ц) – средња спољна температура у обрачунском периоду по РХМЗ Србије; 

тсмин (-18°Ц) – најнижа спољна пројектна температура; 

 

Код купаца код којих не постоје подаци о инсталисаној снази грејних тела, већ само подаци о 

површини грејаног простора, примењује се горе наведена формула уз следећи прерачун грејне површине у 

инсталисану снагу: 1 м2 грејне површине висине 2,6 м = 140 W инсталисане снаге. У случају да је висина 

објекта већа или мања од стандардне, врши се корекција стандардне снаге на основу односа стварне висине и 

стандардне висине. 

 

Члан 59. 

Податке са заједничког и индивидуалног обрачунског мерача топлоте очитава енергетски субјект. 

Услуга очитавања мерача топлоте из претходног става овог члана је саставни део фиксног дела рачуна 

за утрошену топлотну енергију и не наплаћује се посебно. 

Услуга очитавања интерног мерача преузете  топлоте није саставни део фиксног дела рачуна за 

утрошену топлотну енергију и наплаћује се по важећем ценовнику Топлане. 

Очитавање се врши 8 ( осам ) пута годишње  почев од очитавања у октобру, пре почетка грејне сезоне 

до маја, по завршетку грејне сезоне. 

Купци прикључени на једно мерно место могу услугу очитавања интерних мерача топлоте поверити и 

другом правном лицу или предузетнику регистрованом за ту врсту услуге сходно потписаном уговору који 

сачињавају купац, правно лице овлаштено од купца и   Топлана. 

 

Члан 60. 

Купац је дужан да овлашћеном лицу Топлане омогући приступ  мерачу  топлотне енергије ради 

очитавања. 

Ако енергетски субјект услед одговорности купца није могао очитати мерач топлотне енергије, купац 

је у обавези да у року од 5 дана од дана слања обавештења  од стране енергетског субјекта омогући очитавање 

мерила. 

Ако купац у наведеном року не омогући очитавање мерила, енергетски субјект ће му обрачунати 

испоручену количине топлоте за обрачунски период у коме није могло да се очита мерило, у складу са 

одредбама члана 57. и 58.  ове Одлуке. 

 

Члан 61. 

Топлана и купац имају право провере тачности обрачунских мерила топлотне енергије.   Ако се при 

контролном прегледу установи веће одступање мерила од допуштеног, трошкове провере сноси енергетски 

субјект, у супротном, онај ко је преглед захтевао. Ако провера мерила покаже њихово веће одступање од оног  
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које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је мерило неисправно, па се за тај временски период обрачунава 

количина испоручене топлотне енергије по одредбама члана 57. и 58.  ове Одлуке. 

 

XVI  ТАРИФНИ СИСТЕМ, ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 

Члан 62. 

Тарифним системом уређују се елементи и ставови за обрачун испоручене количине топлотне 

енергије, начин обрачуна и расподеле трошкова призводње и испоруке, као и елементи за обрачун и начин 

обрачуна извршених услуга. 

Тарифни елементи за обрачун испоручене количине топлотне енергије и услуга садрже  оправдане 

трошкове пословања које чине варијабилни и фиксни трошкови пословања. 

 

Варијабилни трошкови су: 

- Трошкови енергента и горива (природни гас и топлотна енергија – ако енергетски субјект купује  топлотну 

енергију), (рачун 513) 

- Трошкови електричне енергије за рад постројења и подстаница , (рачун 513) 

- Трошкови воде и хемијске припреме воде, (рачун 513) 

- Трошкови текућег одржавања , (рачун 532) 

- Остали варијабилни трошкови. 

 

Фиксни трошкови су: 

- Трошкови материјала (рачун 511 и 512), 

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања (група конта 52), 

- Трошкови производних услуга – без трошкова текућег одржавања опреме (група конта 53), 

- Трошкови амортизације и резервисања (група конта 54), 

- Нематеријални трошкови (група конта 55), 

- Финансијски расходи (група конта 56), 

- Остали трошкови (група конта 57 и 59), 

- Ризик наплате потраживања 5% (група конта 58), 

- И други трошкови пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од 

инвестиција у енергетске објекте и одговарајућа профитна стопа - добит. 

 

Члан 63. 

Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима. 

Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови, зависно од количине преузете 

енергије, снаге и других карактеристика преузете енергије, сезонске и дневне динамике потрошње,  места 

преузимања, начина мерења и расподеле трошкова. 

 

Члан 64. 

Тарифни ставови за испоручену количину топлотне енергије за исту категорију купаца једнаки су на 

целој територији општине Кикинда. 

 

Члан 65. 

Eлементи за образовање и обрачун цена осталих услуга  утврђују се ценовником Топлане  у складу са 

Тарифним системом. 

 

Члан 66. 

Тарифни систем за обрачун испоручене количине топлотне енергије и услуге доноси Општинско веће 

општине Кикинда. 

 

Члан 67. 

За испоручену топлотну енергију и извршене услуге Топлани припада накнада у новцу. 

 

Члан 68. 

Цена топлотне енергије и услуга за тарифне купце су регулисане. 
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Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и исте се утврђују уговором о продаји 

између Топлане и квалификованог купца. 

 

Члан 69. 

Ценовником Топлане у складу са овом Одлуком и Тарифним системом утврђују се цене, начин 

обрачина, рокови и начин плаћања накнада и услуга. 

Ценовник услуга објављује се у „Службеном листу општине Кикинда― и на итернет порталу Топлане. 

 

Члан 70. 

Одлуку о ценама  топлотне енергије, накнадама и услугама, у складу са Тарифним системом, доноси 

Надзорни одбор Топлане уз сагласност  председника општине Кикинда. 

Уз захтев за давање  сагласности из става 2. овог  члана, Топлана доставља образложење које нарочито 

садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене. 

Надлежни орган Општинске управе општине Кикинда објављује захтев за давање сагласности са 

образложењем на огласној табли у згради Општине, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 

дана пре доношења одлуке. 

 

 

XVII   ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА  УТРОШЕНУ  ТОЛОТНУ  ЕНЕРГИЈУ , ДРУГЕ  

НАКНАДЕ И НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Обрачун фиксних трошкова 

 

Члан 71. 

Обрачун фиксних трошкова за испоручену топлотну енергију  врши се према: 

-прикључној или инсталисаној снази опреме купца и јединачној цени за јединицу прикључне или 

инсталисане снаге у дин/kW  зa месец, или  

- према  грејној површини просторија купца и јединачној цени у дин/м2 за месец. 

 

Обрачун варијабилних трошкова 

 

Члан 72. 

Обрачун варијабилних трошкова за испоручену топлотну енергију за индивидуалне објекте који су на 

систем директо прикључени  преко индивидуалног мерача топлоте – врши се према очитаном стању на 

индивидуалном мерачу топлоте и јединачној цени  за kWh. 

 

Члан 73. 

Обрачун варијабилних трошкова за испоручену топлотну енергију за објекте купаца  прикључене на 

систем преко заједничког мерача топлоте врши се на основу утрошене топлотне енергија измерене очитавањем 

утрошка на заједничком мерачу топлоте у КWh. 

У случају из става 1. овог члана расподела и обрачун трошкова  испоручене топлотне енергије на 

индивидуалне купце врши се: 

- на основу измерене потрошње на индивидуалним мерачима тполотр  и делитељима топлоте - уколико 

сви купци имају уграђене индивидуалне мерне уређаје истог типа, 

-  у осталим случајевима на основу Деловника трошкова, односно на основу Тарифног система ако 

Деловник није закључен. 

 

Члан 74. 

Деловник трошкова је документ којим се уређује начин мерења, обрачун и расподелa трошкова 

преузете топлотне енергије, када се испорука топлотне енергије врши преко заједничког мерача топлоте. 

Деловник трошкова закључују купци - којима се испорука топлотне енергије врши преко заједничког 

мерача топлоте и Топлана. 

Деловник  трошкова закључују и купци - којима се испорука топлотне енергије врши преко 

заједничког мерача топлоте, правно лице којем су купци уговором поверили уградњу делитеља топлоте и/или 

мерење, обрачун, и расподелу трошкова преузете топлотне енергије, и  Топлана. 
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Деловник трошкова је закључен када га прихвати и потпишу купци чија грејна површина чини 

најмање 60% од укупне грејне површине објекта којем се испорука врши преко заједничког мерача топлоте, 

правно лице из става 1. овог члана и Топлана. 

Деловник трошкова примењује се уз закључење уговора о примени Деловника трошкова између лица 

из става 3. овог члана и чини саставни део истог уговора. Свака промена деловника постаје саставни део 

Уговора и аутоматски се примењује. 

Деловник трошкова се закључује на период од најмање 2 године. 

У случају прикључења новог купца постојећој  групи купаца са уграђеним делитељима топлоте, нови 

купац је дужан да приступи Деловнику трошкова и уговору. 

Правно лице из става 2. овог члана је дужно да постојеће купце обавести о приступању Деловнику 

новог купца. Измена се уноси у Деловник трошкова везан за тај објекат и аутоматски се примењује. 

Деловник трошкова се израђује у складу са Тарифним системом. 

 

Члан 75. 

Деловником трошкова може се регулисати да се расподела трошкова испоручене топлотне енергије 

врши према  површини грејаног простора, висини објекта, инсталисаној снази грејних елемената, инсталисаној 

снази топлотне подстанице и слично . 

У деловнику трошкова одређује се удео трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког 

појединачног купца на заједничком мерном месту. Збир свих делова на једном мерном месту мора да износи 

100% . Топлотна енергија утрошена за загревање заједничких просторија обрачунава се свим купцима у складу 

са Деловником трошкова. 

У случају да Деловник трошкова није закључен, односно ако нема уграђених интерних делитеља 

топлоте, Топлана примењује деобу трошкова према заједничкој потрошњи измереној на заједничком мерачу 

топлоте  и збира грејних површина свих станова односно објеката који су прикључени на заједнички мерач 

топлоте. Добијена просечна потрошња топлоте по 1м
2
 се множи са површином грејаног простора сваког  

купца. 

Уколико се  испорука топлотне енергије врши преко заједничког мерача топлоте и делитеља 

топлоте, за део купаца који немају уграђене делитеља топлоте, потрошња се обрачунава тако што се 

потрошња топлоте по 1 м2 објекта (однос измерене потрошње на заједничком мерачу топлоте и укупне 

грејне површине објекта ) помножи са површином сваког појединачног грејаног простора купаца који нема 

уграђене делитеље топлоте и са корективним фактором за компензацију уштеда купаца са уграђеним 

делитељима, који  износи 1,6. 

У случају да је на заједничком калориметру прикључено више објеката различитих висина, врши се 

корекција на основу стварних висина објекта и просечне висине објекта – стана у Кикинди од 2,6 м,  уколико 

нису уграђени делитељи топлоте. 

Измена Деловника трошкова (са квадратног метра на делитеље топлоте и слично), може се прихватити 

само уз писмену сагласност најмање 60% купаца прикључених на једну топлотну подстаницу, односно једно 

мерно место, односно заједнички мерач топлоте и примењује се са првим следећим обрачунским периодом. 

 

Обрачунски период и рок плаћања 

 

Члан 76. 

Обрачун варијабилних трошкова и накнаде за топлотне добитке искључених купаца врши се од 

почетка до завршетка грејне сезоне. 

Обрачун и плаћање фиксних трошкова врши се током  целе године. 

Накнада за варијабилне трошкове и фиксне трошкове испоручене топлотне енергије, укључујући и 

накнаду за топлотне добитке искључених купаца обрачунава се за протекли месец. 

 

Члан 77. 

Плаћање  накнада из члана 76. ове Одлуке  врши се према испостављеном рачуну најкасније до 15. у 

месецу,  за претходни месец. 

У случају прекорачења рока плаћања, Топлана има право да зарачуна законску затезну камату на износ 

неплаћеног дуга за сваки дан закашњења. 

 

Обрачун и плаћање других накнада и накнада за извршене услуге 
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Члан 78. 

Обрачун и плаћање  других накнада и накнада  за извршене услуге купцима топлотне енергије врши се 

на начин, под условима и у роковима утврђеним ценовником, односно  уговором, када  је овом Одлуком или 

ценовником прописано да се одређене услуге врше уз закључење посебног уговора. 

У случају прекорачења рока плаћања, Топлана има право да зарачуна законску затезну камату на износ 

неплаћеног дуга за сваки дан закашњења. 

 

XVIII   РЕКЛАМАЦИЈЕ КУПЦА 

 

Члан 79. 

Купац,  односно овлашћени заступник купца,  може поднети  рекламацију  у следећим случајевима и 

следећем року : 

1. на квалитет испоручене  топлотне  енергије - одмах, односно док траје неквалитетна испорука; 

2. на количину испоручене топлотне  енергије -  15 дана од дана  испостављања рачуна са обрачуном 

количине испоручене топлотне  енергије; 

3. на неисправан рачун за испоручену топлотну енергију - 15 дана од дана  испостављања рачуна; 

4. друге услуге - 15 дана од дана достављања рачуна или извршене услуге; 

5. за  поступање супротно овој Одлуци, актима донетим на основу ње  и уговору - 30 дана од  дана 

достављања акта, или од  дана сазнања за повреду права уколико  је повреда настала без издавања 

акта.. 

По протеку рока из става 3. овог члана Топлана ће рекламацију одбацити као неблаговрему. 

У случају  одсутности или спречености, коју је  дужан да оправда, купац може поднети рекламацију из 

става 1. тачка 3, 4. и 5. и по протеку рока али не и по протеку једне године. 

 

Члан 80. 

Купац може да достави рекламацију у пословним просторијама Топлане, писаним путем или 

електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа. 

Топлана је дужна да води евиденцију примљених рекламација и да је чува најмање две године од дана 

подношења рекламација потрошача. 

Топлана је дужна  да купцу изда писану потврду или електронским путем потврди пријем рекламације, 

односно саопшти број под којим је заведена његова рекламација у евиденцији примљених рекламација. 

 

Члан 81. 

На остала питања у вези са рекламацијом купца примењују се одредбе Закона о заштити потропшача и 

ове Одлуке. 

Обраду уложених рекламација врше стручне службе Топлане. 

Одлуку о уложеној рекламацији доноси директор Топлане на основу извештаја стручних служби 

Топлане. 

 

Члан 82. 

Топлана је дужна, уколико овом Одлуком није прописан други рок,  да без одлагања, а најкасније у 

року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори купцу на 

изјављену рекламацију. 

Одговор Топлане на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о 

захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације. 

Топлана је дужна, уколико овом Одлуком није прописан други рок, да  рекламацију реши у року до 15 

дана, односно у року до 30 дана - за техничка питања, рачунајући од дана подношења рекламације. 

 

Члан  83. 

Купац који сматра да је Топлана неосновано одбацила, одбила или рекламацију није решила  у 

прописаном року, може у року од 15 дана од дана пријема одговора или протека рока, поднети пријаву 

комуналном инспектору. 

Комунални инспектор је дужан да размотри пријаву и спроведе поступак прописан законом. 

Комунални инспектор наложиће решењем Топлани  извршење утврђених обавеза и предузимање мера 

за отклањање  недостатака када утврди да Топлана није поступила  на начин и у складу са обавезана утврђеним 

овом Одлуком, актима донетим на основу исте и уговором. 
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Жалба на  решење комуналног инспектора улаже се Општинском већу општине Кикинда, у року од 15  

дана од  дана пријема. 

Против коначног решења Општинског већа корисник може покренути управни спор. 

 

Рекламација на квалитет грејања 

 

Члан  84. 

Купац, прекид грејања и кварове може пријавити на дежурни телефон или писаним путем, на начин из 

члана 80. ове Одлуке. 

Топлана је дужна, осим у случају више силе,  да најкасније у року од 24 сата од пријема  рекламације 

која се односи на прекид грејања и кварове,  записнички утврди фактичко стање, и да уколико постоје 

недостаци за које је она одговорна  одмах приступи њиховом отклањању. 

Топлана је дужна да по поднетој рекламацији даље поступа у складу са одредбама члана 80, 81. и 82. 

ове Одлуке. 

 

Члан  85. 

Купац  може рекламирати неодговарајуће температуре у грејном простору подношењем писменог 

захтева за проверу. 

Уколико се рекламација односи на неодговарајуће температуре у грејном простору у периоду дужем 

од три дана  Топлана је дужна да изврши мерење температуре у објекту купца и записнички констатује 

измерене температуре у свим просторијама објекта или стана, у року од 3 радна дана од дана подношења 

захтева. 

Уколико купац не буде у свом простору у заказано време или не омогући несметани улазак 

представницима Топлане ради мерења температуре, рекламација купца се сматра неоснованом. 

Мерење температуре у грејном простору врши се на висини 1,2 м од пода, на средини просторије, у 

време трајања грејног дана , три сата од почетка грејног дана и у дане када брзина ветра не прелази 5 м у 

секунди. Мерење траје 1 сат . 

Записник се израђује у три примерка и обавезно садржи податке о објекту купца, измереним 

температурама ( напојним и повратним температурама грејних тела и температуром грејаног простора ), 

површини грејног простора, инсталисаној снази, стању грејних тела, сату и датуму мерења, параметре у 

подстаници, спољашњу температуру и друго. Записник потписује овлашћено лице Топлане и подносилац 

рекламације, а по потреби и комунални инспектор. 

На основу записнички утврђених температура у грејном простору Топлана ће поступити на следећи 

начин: 

1. Ако је у грејном простору измерена прописана температура, Топлана ће обавестити купца   да је 

температура у грејном простору прописаног квалитета, да је рекламација неоснована и да купац сноси 

трошкове изласка и рада комисије према ценовнику Топлане; 

2. Ако је у грејном простору измерена температура мања од прописане : 

- због пројектне грешке, грешке у извођењу објекта, оштећења грејних инсталација, столарије или 

топлотне изолације објекта или услед тога што је купац сам пригушио грејање у објекту, Топлана ће 

утврдити разлоге смањеног квалитета грејања и обавестити купца о утврђеним недостацима, начину и 

одговорности за отклањање недостатака, и обавези купца да сноси и трошкове изласка и рада комисије 

према ценовнику Топлане; 

- из разлога за које одговара Топлана -  Топлана је дужна да обавести купца о разлозима  и периоду за 

који се рекламација прихвата и да купцу умањи рачун за испоручену топлотну енергију за проценат наведен у 

следећој табели: 

 

Тп 

 Тп пројектована (+20
о
Ц  

 

     

          

 стварна 17,9 16 14 12 10 8 6 4  

Тс   

 

проценат плаћања     

- 20 94,0 82,0 71,0 59,0 47,5 36,0 24,0 12,0  



- 18 93,6 81,5 69,6 57,0 45,0 32,0 20,0 8,0  

- 16 93,2 80,6 68,0 55,0 42,0 29,0 16,0 3,0  

- 14 92,8 79,6 66,4 52,7 39,0 25,0 11,0 0,0  

- 12 91,4 78,4 64,5 50,0 35,0 21,0 6,0   

- 10 91,2 77,0 62,0 46,4 31,0 16,0 0,0   

 - 8 91,0 75,5 59,6 43,0 26,0 10,0    

- -6 90,5 73,8 56,8 39,0 21,0 0,0    

- -4 89,9 72,0 53,7 34,0 16,0     

- - 2 88,8 70,0 50,0 29,0 9,0     

 0 87,6 67,0 45,0 22,0 0,0     

 2 86,5 64,0 40,0 14,0      

 4 85,2 60,0 33,0 5,0      

 6 83,5 56,0 26,0 0,0      

 8 80,0 49,5 16,0       

 10 76,4 41,0 0,0       

 12 70,0 30,0        

 14 62,0 13,0        

 16 50,0 0,0        

 18 0,0         

 20          

Умањење из претходне алинеје Топлана је дужна да врши до отклањања узрока неквалитетног грејања 

из разлога за које је она одговорна. Топлана је дужна да купца обавести о датуму отклањања узрока 

неквалитетног грејања из разлога за који је она одговорна и о датуму престанку примене умањења  рачуна. 

Одредбе из претходног става овог члана важе до датума обавезне примене обрачуна топлотне енергије 

према утрошку у kWh, односно до ступања на снагу и почетка примене Тарифног система. 

 

Члан 86. 

Трошкове Топлане проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, 

експертизе и сл.) у случају оправдане рекламације због недовољног снабдевања, сметњи на топлотној опреми 

Топлане и слично сноси Топлана, а у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања 

потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на својој топлотној опреми, трошкове сноси 

купац. 

 

XIX ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ УСЛЕД ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА, 

КВАРА, ХАВАРИЈЕ, НЕПРЕДВИЂЕНИХ ОКОЛНОСТИ И ВИШЕ СИЛЕ 

 

Члан 87. 

Топлана може  обуставити испоруку топлотне енергије у следећим случајевима: 

1. ако је стање унутрашњих кућних инсталација у објекту такво да њихов рад представља опасност за 

околину или за систем даљинског грејања, 

2. у случају извођења планираних радова на превентивном одржавању система, 

3. услед радова на отклањању сметњи и квара који се није могао предвидети, 

4. услед наступања непредвиђених околности и услед  дејства више силе. 
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У случају обуставе испоруке топлотне енергије из става 1. овог члана у трајању преко 24 часа Топлана 

је дужна да умањи рачун купцима, којим се обрачун врши према броју дана испоруке и површине објекта. 

 

1.Обустава испоруке услед  квара на унутрашњој кућној инсталацији 

 

Члан 88. 

У случају обуставе испоруке, услед  стања  унутрашње кућне инсталације у објекту које представља 

опасност по околину  или  угрожава систем даљинског грејања, Топлана ће о истом обавестити купца и 

предузети радње на отклањању квара уколико је Топлани уговором поверено одржавање инсталације. У 

противном Топлана ће обавестити купца или купце о искључењу и обавези да квар отклони  лице које купац 

ангажује. 

Уколико квар на инсталацијама и опреми купца угрожава систем даљинског грејања, Топлана је дужна 

да по налогу комуналног инспектора отклони квар на трошак купца. 

 

2. Обустава испоруке због извођења планираних радова 

 

Члан 89. 

Топлана је дужна да у средствима јавног информисања или на други погодан начин,  24 сата раније, 

обавести кориснике услуга о планираним прекидима због извођења радова и времену  њиховог  трајања. 

Планиране радове Топлана је дужна да обави у најкраћем року. 

 

3. Обустава испоруке због отклањања квара и непредвиђених околности 

 

Члан 90. 

Под непредвиђеним околностима у испоруци топлотне енергије подразумевају се: поремећаји 

снабдевања водом, гасом и електричном енергијом, поремећаји у функционисању система услед хаварија и 

кварова који се нису могли предвидети, елементарних непогода и неуобичајено ниских температура као и 

других околности које онемогућавају уредно снабдевање купца топлотном енергијом. 

Топлана је дужна да сметње и прекиде у испоруци топлотне енергије услед непредвиђених околности 

отклони у најкраћем могућем року. 

 

Члан 91. 

У случајевима из члана 90. ове Одлуке, Топлана : 

- обавештава органе локалне самоуправе о предузетим и планираним  мерама, 

- обавештава купце путем и електронских и штампаних медија о насталим околностима,  поремећају у 

функционисању система, предузетим  и планираним мерама и очекиваном времену њиховог трајања. 

 

Члан 92. 

У случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом услед више силе, хаварије, 

прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли предвидети, односно 

спречити Топлана је дужна да предузме мере на отклањању поремећаја, односно прекида грејања. 

Надзорни одбор Топлане, у складу са Планом за ванредне ситуације одобреним од стране председника 

општине, док траје поремећај у функционисању система, може изменити или ограничити снабдевање у погледу 

трајања грејне сезоне, грејног дана, висине температуре у просторијама као и приоритета у снабдевању. 

У случају из става 1. овог  члана Топлана је дужна да : 

1. у најкраћем могућем року предузме мере ради техничке заштите постројења услед деловања ниских 

температура; 

2. максималним ангажовањем свих запослених или ангажовањем трећих лица приступи отклањању 

узрока поремећаја односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању топлотном енергијом. 

 

Члан 93. 

По пријему обавештења о настанку поремећаја или непланираном прекиду испоруке Општинско веће 

општине Кикинда дужно је да: 

1) размотри предузете и планиране мере и одреди ред првенства и начин пружања услуга оним 

корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 



2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

 

Члан  94. 

Топлана не одговара за штету проузроковану услед поремећаја или прекида испоруке топлотне 

енергије из разлога наведених у члану 87. ове Одлуке. 

 

XX  НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан  95. 

Забрањено је неовлашћено прикључивање објеката, уређаја или инсталација на дистрибутивну мрежу, 

прикључни вреловод или топлотну подстаницу. 

Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо мерних уређаја,  ометање њиховог правилног рада 

или коришћење супротно условима утврђеним овом Одлуком, актима донетим на основу  ове Одлуке и 

уговором о продаји топлотне енергије.  

Забрањено је уклањање постављених пломби на мерачима топлотне енергије и свим елементима за 

регулацију у топлотној подстаници, као и других пломби.  

Ако купац преузима топлотну енергију супротно одредбама става 1, 2, и 3. овог члана, или ако утиче 

на мерне уређаје на штету Топлане, Топлана је овлашћена, да купца одмах искључи са система даљинског 

грејања и обрачуна и наплати накнаде и трошкове.  

Након исплате накнаде и трошкова, Топлана је дужна да поново укључи купца на систем даљинског 

грејања. 

 

Члан  96. 

Уколико је немогуће утврдити тачан датум насталих промена на систему из претходног члана, Топлана 

има право да обрачуна накнаде почев од дана почетка испоруке топлотне енергије у текућој грејној сезони. 

 

 

XXI  ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 97. 

Топлана може привремено обуставити испоруку топлотне енергије купцу, ако се купац не придржава 

одредби Уговора о продаји топлотне енергије и ове Одлуке, а посебно када: 

- не плаћа редовно накнаду за испоручену топлотну енергију у року од два месеца од доспелости 

обавезе, 

- не одржава унутрашње топлотне инсталације и уређаје у исправном стању и не предузима потребне 

мере у циљу спречавања настанка оштећења, квара и расипања топлотне енергије, 

- ако купац оштети своју или опрему Топлане, тако да је угрожен рад система даљинског грејања и ако 

омета снабдевање топлотном енергијом друге купце, 

- ако купац не одржава своју топлотну опрему тако да не омета снабдевање топлотном енергијом 

других  купаца, 

- ако купац не омогући Топлани сигуран приступ и рад у простору у коме је топлотна опрема купца, 

- ако купац писмено не обавести Топлану о власничком, статусном и другим променама, које утичу на 

односе између купца и Топлане у року од 15 дана од настанка промене, 

- ако купац препродаје топлотну енергију без сагласности Топлане, 

- због одржавања, односно отклањања сметњи у раду на топлотној опреми, 

- због проширења мреже, 

- ако купац у року   не закључи писани уговор о снадбевању топлотном енергијом, 

- ако истекне рок за пробни рад секундарне инсталације грејања, а топлотна опрема купца не добије 

позитиван извештај комисије за пријемну контролу секундарних инсталација грејања. 

Пре привремене обуставе испоруке топлотне енергије, купцу мора бити достављена писмена опомена 

у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака. 

Рок не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене. 

 

Члан  98. 

Топлана ће привремено обуставити  испоруку топлотне енергије купцу и без претходног обавештења, 

ако: 



- купац мења постављене протоке и температуре на опреми и утиче на исправан рад мерача топлоте,  

- купац одстрани пломбе са мерних или регулационих уређаја у прикључној подстаници, или уколико 

одстрани пломбе са грејних тела, 

- купац мења хемијске или физичке карактеристике грејне воде, 

- купац  узима грејну воду из вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања,  

- уколико  топлотна опрема угрожава околину. 

 

Члан 99. 

Поновна испорука топлотне енергије, након привремене обуставе, почеће када се отклоне разлози за 

привремену обуставу и када се Топлани измире сви настали трошкови. 

 

XXII  ОБАВЕЗЕ ТОПЛАНЕ 

 

Члан  100. 

Топлана је дужна да: 

- снабдева купца топлотном енергијом за рад топлотне опреме са прикључном снагом, на начин како је 

прописано овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије, 

- своје производне капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди њихову сталну погонску и 

функционалну способност, 

- се стара о благовременом обезбеђењу енергената , 

- обезбеди током читаве грејне сезоне сталну присутност радника одговарајуће струке и квалификације 

за руковање уређајима за производњу топлотне енергије, 

- ремонт и инвестиционо одржавање постројења и уређаја врши ван грејне сезоне, 

- обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије на начин како је прописано 

овом Одлуком, 

- по изливању грејне воде прикључној подстаници, искључи прикључну подстаницу са дистрибутивне 

мреже, 

- организује пријем рекламација и благовремено интервенисање у случају квара на својој опреми и по 

рекламацијама купца, 

- обавештава купца о стању система даљинског грејања и плановима његовог развоја, укупној 

потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и 

услуга и другим елементима од интереса за купце, 

- осавремењава системе мерења у циљу што рационалније потрошње топлотне енергије, 

- благовремено информише купце о термину када могу предузети радове на инвестиционом 

одржавању својих унутрашњих инсталација (пражењење и пуњење воде у објекту купца), 

- утврди и објави годишњи распоред очитавања мерача топлотне енергије и 

- омогући присуство купца замени мерача топлотне енергије, да сачини записник о замени, као и да 

омогући присуство купца очитавању мерача топлотне енергије у случају рекламације на правилни рад 

мерача. 

 

Члан 101. 

Топлана има право постављања, проверавања и регулације регулационе опреме у прикључној 

подстаници.  

Постављање, провера и регулација се врши у складу се радним условима из пројектне документације 

топлотне опреме купца, уговора о продаји топлотне енергије и Правила о раду дисрибутивног система. При 

томе Топлана има обавезу одржавања квалитета испоруке толотне енергије у границама утврђеним уговором и 

овом Одлуком. 

XXIII ОБАВЕЗЕ КУПАЦА 

 

Члан 102. 

Купац је дужан да: 

- не мења постављене протоке и температуре на опреми у топлотној подстаници, 

- не мења без писмене сагласности Топлане своју топлотну опрему, која би могла  проузроковати 

промене рада његове топлотне опреме, 

- омогући да у сваком тренутку топлотна подстаница буде доступна овлашћеним лицима Топлане, 

- обезбеди да се у просторији прикључне подстанице налази радна документација са шемама опреме и 

налепницама, 



- одржава простор, помоћну опрему и  приступ до просторија где се његова топлотна опрема налази, 

тако да Топлани буду обезбеђени радни услови који важе за радне просторе, 

- прати обавештења Топлане о сметњама при снабдевању топлотном енергијом установљеним на 

предајном месту, 

- не препродаје испоручену топлотну енергију, 

- омогући прикључење нових купаца са прикључног вреловода који је у његовом власништву,  

- у топлотној подстаници омогући Топлани прикључивање уређаја за даљински пренос података о 

радном стању,  

- одговара за штету насталу Топлани, која је настала због интервенција купца на топлотној опреми без 

сагласности Топлане, 

- измирује своје обавезе у складу са овом Одлуком и уговором о продаји топлотне енергије, 

- обавештава Топлану о квару мерних уређаја, 

- одговара за руковање, рад и одржавање своје топлотне опреме, 

- у периоду ван грејне сезоне отклони све уочене кварове и недостатке на деловима система даљинског 

грејања који су у његовом власништву, 

- уколико услед усавршавања система даљинског грејања дође до измена техничких услова изврши 

потребне радње на деловима система који су у његовом власништву у року који одреди Топлана, као и 

да дозволи да Топлана изврши потребне радове на деловима система који су у власништву Топлане. 

 

XXIV  СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА 

 

Члан 103. 

Топлана је дужна да кроз директну комуникацију или телефонским путем обезбеди  пријем и 

евидентирања рекламација и информише купце везане за услуге Топлане и о догађајима у систему. 

 

Члан 104. 

Топлана и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете на својој 

опреми, а које би могле утицати на нормалан рад опреме Топлане и купца. 

 

Члан 105. 

О свим планираним прекидима испоруке, Топлана је дужна да обавести купце преко средстава 

информисања  најмање 24 сата пре прекида испоруке. 

Топлана је дужна да обавести купце преко средстава информисања о непланираним прекидима 

испоруке, о њиховим узроцима и предвиђеној дужини трајања отклањања поремећаја. 

 

Члан 106. 

Топлана је дужна да корисницима топлотне енергије и услуга пружа и информације о условима и 

начину пружања услуга; о правима и обавезама корисника;  ценама и променама цене топлотне енергије и 

услуга, распореду очитавања мерила топлоте као и о решавању поднетих захтева, рекламација и пријава 

кварова. 

Топлана је дужна да информације из става 1.овог члана,  у зависности од врсте,  пружа: 

- путем штампаних и електронских  гласила; 

- објављивањем на свом порталу ове Одлуке, Правила о раду дистрибутивног система, Тарифног 

система, ценовника, распореда очитавања мерила топлоте, радног времена, бројева телефона за давање 

информација и пријаву кварова, као  и других података од значаја за информисање корисника; 

- непосредно, радним даном у току радног времена,  путем  телефона за давање информација . 

 

XV МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Члан 107. 

Забрањена је изградња објеката, као и извођење радова испод, изнад или поред објеката и инсталација 

топловода - супротно закону, техничким и другим прописима. 

Инвеститори, извођачи радова, власници, носиоци других права на непокретностима које се налазе 

испод, изнад или поред објекта и инсталација могу предузимати радове и радње уколико се истим не спречава 

или не угрожава рад и функционисање објеката и инсталација и уколико од Топлане добију сагласност и 

услове за извођење радова. 

Топлана је дужна да о захтеву за сагласност и услове  одлучи у року од 15 дана од дана пријема 

захтева. 
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Члан 108. 

Извођачу радова на изградњи и одржавању кућне инсталације, топлотне подстанице и прикључног 

вода забрањено је извођење радова мимо услова, сагласности и одобрења Топлане. 

 

XXVI   ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 109. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Топлане врши Општинска управа 

општине Кикинда. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу Oдлуке врши 

комунални инспектор Општинске управе општине Кикинда, ако поједини послови тога надзора нису законом и 

другим прописима стављени у надлежност других органа. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да: 

1.донесе решење којем купцу налаже отклањање недостатка, односно поштовање прописаних услова, 

обавеза и забрана из ове Одлуке и прописа донетим на основу ње, 

2.донесе решење којим Топлани налаже предузимање мера и активности, односно извршења обавеза 

утврђених овом Одлуком и прописима донетим на основу ње, 

3. решењем наложи  Топлани да одмах приступи радовима на отклањању квара, у случајевима 

изазваним вишом силом или услед техничких сметњи, 

4.решењем наложи Топлани отклањање квара на разводној мрежи ако ти кварови 

проузрокују сметње у загревању просторија, 

5. решењем наложи  купцу и скупштини зграде предузимање одговарајућих мера и радова на 

постројењима и инсталацијама у случају када прети опасност по живот и здравље људи, за безбедност 

објеката или постројења, 

6.  решењем наложи купцу успостављање претходног стања у случају  самовољног прикључења и  

извођења других радова, 

7. решењем наложи купцу да успостави пређашње стање у случају ако измене на опреми које доводе 

до повећања потрошње топлотне енергије или њеног коришћења противно условима из ове Одлуке, 

Правила о раду система и уговореним условима, 

8. врши преглед у просторијама подстанице као и просторијама корисника и да у вези са тим налаже 

мере у циљу отклањања уврђених недостатака, 

9. поднeсе прекршајну пријаву за прекршаје утврђене овом Одлуком као и због неизвршења решења из 

тачке од 1. до 8. овог става. 

Топлана, купци и скупштина зграде дужни су да надлежном инспектору омогуће вршење прегледа у 

просторијама и другим објектима у којима се налазе постројења и уређаји топлотне мреже, цевоводи, грејна 

тела и остали уређаји као и да му стави на располагање податке и документе којима располажу, који су 

потребни за разрешење стања ствари. 

 

XXVII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 110. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај Топлана, односно друго 

правно или физичко лице ако: 

1. прикључи на дистрибутивну мрежу објекат за чију изградњу, односно коришћење, нису прибављена 

одобрења за изградњу (члан 24. Одлуке); 

2. не снабдева купца топлотном енергијом за рад топлотне опреме са прикључном снагом, на начин како је 

прописано овом Одлуком и уговором о снабдевању топлотном енергијом (члан 91. став 1. Одлуке); 

3. своје производне капацитете не одржава у исправном стању и не обезбеђује њихову сталну погонску и 

функционалну способност (члан 11. Одлуке); 

4. не организује пријем рекламација, одговор на рекламације и благовремене интервенције  (члан 80, 81. и 82. 

Одлуке); 

5. у случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом услед више силе, хаварије, прекида у 

испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити 

не предузме мере на отклањању поремећаја, односно прекида грејања и мере ради техничке заштите 

постројења услед деловања ниских температура (члан 92. Одлуке); 



6. не обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије на начин како је прописано овом 

Одлуком (члан 100. Одлуке); 

7. не обавештава купца о стању система даљинског грејања и плановима његовог развоја, укупној потрошњи и 

динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим 

елементима од интереса за купце (члан 100. Одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице код енергетског субјекта новчаном казном у 

износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

 

Члан  111. 

Новчаном казном од 25.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 

- самовласно и неовлашћено прикључи објекат, уређај или инсталације на дистрибутивну мрежу, прикључни 

вреловод или топлотну подстаницу (члан 95. став 1. Одлуке); 

- користи топлотну енергију без, или мимо мерних уређаја, или супротно условима утврђеним уговором и овом 

Одлуком (члано 95. став 2. Одлуке); 

- изврши трајно искључење са система даљинског грејања супротно условима утврђених овом Одлуком (члан 

45. Одлуке); 

- мења постављене протоке и температуре на опреми и утиче на исправан рад мерача топлоте (члан 102.  

Одлуке); 

- уклања постављене пломбе на мерачима топлотне енергије и свим елементима за регулацију у топлотној 

подстаници, као и пломби на искљученим грејним телима - радијаторима (члан 98. Одлуке); 

- мења без писмене сагласности Топлане своју топлотну опрему, која би могла проузроковати промене рада 

његове топлотне опреме (члан 100. тачка 2. Одлуке); 

- не омогући да у сваком тренутку топлотна подстаница буде доступна овлашћеним лицима Топлане (члан 100. 

тачка 3. Одлуке); 

- не обезбеди у просторији прикључне подстанице радну документација са шемама опреме и налепницама 

(члан 100. тачка 4. Одлуке); 

- не одржава простор, помоћну опрему и приступ до просторија где се његова топлотна опрема налази, тако да 

Топлани буду обезбеђени радни услови који важе за радне просторе (члан 100. тачка 5. Одлуке); 

- препродаје испоручену топлотну енергију (члан 100. тачка 7.  Одлуке); 

- не омогући прикључење нових купаца у складу са одредбама ове Одлуке (члан 100. тачка 8. Одлуке); 

- у топлотној подстаници не омогући Топлани прикључивање уређаја за даљински пренос података о радном 

стању (члан 100. тачка 10.  Одлуке); 

- не обавести  Топлану о квару мерних уређаја (члан 100. тачка  13. Одлуке); 

- не дозволи да Топлана изврши потребне радове на деловима система који су у власништву Топлане уколико 

дође до измена техничких услова (члан 100. тачка 15. Одлуке); 

За прекршаје из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 

10.000,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 15.000,00 до 

150.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 

динара. 

 

XXVIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  112. 

Поступци за прикључење на дистрибутивну мрежу или за измене на већ прикљученим топлотним 

подстаницма купца, који су започети пре усвајања ове Одлуке, окончаће се по одредбама Одлуке о снабдевању 

топлотном енергијом ("Службени лист општине Кикинда", број 10/2010). 

 

Члан 113. 

Купци, који до дана ступања на снагу ове Одлуке, нису закључили  уговор о снабдевању  топлотне 

енергије,   дужни су да га  закључе у року од  12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Уколико купци  из става 1. овог члана не закључе уговоре у  остављеном року,    сматраће се да је 

уговорни однос настао даном почетка испоруке топлотне енергије. 

Уколико купац, из става 1. овог члана, изричито одбије закључење уговора Топлана је дужна да му 

обустави даљу испоруку топлотне енергије у периоду од 03.05. до 01.08. текуће године или по завршетку 

грејне сезоне. 
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Члан 114. 

По ступању на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе постојећих уговора о испоруци топлотне 

енергије које су у супротности са одредбама ове Одлуке. 

До усклађивања одредаба постојећих уговора о испоруци топлотне енергије са овом Одлуком 

непосредно ће се примењивати одредбе ове Одлуке  и аката донетих на основу ове Одлуке. 

 

Члан 115. 

До доношења и ступања на снагу Тарифног система сачињеног у складу са одредбама ове Одлуке и 

Ценовника донетог у складу са Тарифним системом, примењиваће се важећи  ценовник Топлане. 

 

Члан 116. 

Обавезује се Топлана да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке Општинском већу 

општине Кикинда поднесе предлог Тарифног система сачињен у складу одредбама ове Одлуке. 

 

 

Члан   117 . 

Обавезује се Топлана да у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе и 

Општинском већу општине Кикинда достави на сагласност Правила о раду дистрибутивног система. 

До доношења Правила о раду дистрибутивног система остају на снази и примењују се све одредбе 

Техничих услова за прикључење и коришћење топлоте ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 4/91, 5/06 и 15/06) 

које нису у супротности са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 118. 

До ступања на снагу Тарифног система са обавезном применом обрачуна према утрошеној количини 

топлотне енергије и цени за kWh за све кориснике, у примени ће бити обрачун цене грејања према грејној 

површини  и цени  м2. 

За обрачун по м2 грејане површине, примењују се следећи корективни фактори : 

- за стамбени простор – 1,0 ; 

- за повлашћене кориснике – 1,2  и 

- за пословни простор – 1,5 . 

Купцима који са Топланом имају закључен уговор о обрачуну према утрошеној количини топлотне 

енергије и цени за kWh испоручене топлотне енергије  обрачун ће се вршити у складу са закљученим 

уговором. 

До ступања на снагу Тарифног система са обавезном применом обрачуна према утрошеној количини 

топлотне енергије и цени за kWh за све кориснике, обрачун и наплата грејања купцима који преузимају 

топлотну енергију преко заједничког мерача топлоте, a да нису закључили Деловник трошкова, расподела 

трошкова, обрачун и наплата грејања врши се према грејној површини и цени за м2. 

. 

Члан 119. 

Топлана је дужна да у року од годину дана  од дана ступања на снагу ове Одлуке, без накнаде преузме 

од купаца уграђене исправне индивидуалне мераче топлотне енергије на одржавање, очитавање, прегледе, 

замену и баждарење уколико имају карактеристике утврђене Правилима о раду система. 

Одредбе става 1. не односе се на интерне мераче топлоте и делитеље трошкова. 

 

Члан 120. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о производњи и дистрибуцији топлотне 

енергије ("Службени лист општине Кикинда", бр. 10/2010). 

 

Члан 121. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
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210. 

 

На основу члана 69. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС―, број 22/2009, 81/2009- испр., 

64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС), члана 6.став 1. тачка 10. 

Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС―, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 31. 

тачка 14. и члана 94. става 1.Статута општине Кикинда  ("Службени лист општине Кикинда ― , број 04/2006-

пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009, 7/2010 и 39/2012 ), Скупштина општине Кикинда 

на седници дана 22.12.2014. године, донела је 

 

                        
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА  ЛИНИЈСКИХ  ИНФРАСТРУКТУРНИХ  И ЗА 

ЊИХ ПОТРЕБНИХ ОБЈЕКАТА 
                                                         

 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању накнаде за установљавање права службености ради изградње и одржавања 

линијских инфраструктурних и за њих потребних објеката (,,Сл. лист општине Кикинда ―, број 42/2013), члан 

4. мења се и гласи: 
  ,,За 2015-ту  годину се утврђује накнада у износу од 25 динара по дужном метру и 25 динара по метру 

квадратном заузете површине за место Кикинду, насељена места и грађевинско земљиште у  ванграђевинском  

реону‖. 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ,,Службеном листу општине Кикинда‖ , 

а примењује се од 01.01.2015. године. 
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211. 

      

 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 10.10.2013. године, Скупштина општине Кикинда на седници 

одржаној дана 22.12.2014. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЈУГОИСТОЧНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА 

 

Члан 1. 

Доноси се План генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда (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 дефинисана је  осовинама следећих 

улица: Косте Крнића (парцела 5319), Браће Арсенов (парцела 21596/2), Стевана Сремца (парцела 21613), 

Синђелићева (парцела 21629/1), Башаидски пут (парцела 21538/1) и границом грађевинског подручја насеља 

Кикинда дефинисаном преломним тачкама од 19 до 20 по Генералном урбанистичком плану Кикинде 

(„Службени лист општине Кикинда―, број 26/2014).  

 Овим Планом су обухваћени блокови: 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44/1, 58, 59 и 59/1 по Генералном 

урбанистичком плану Кикинде („Службени лист општине Кикинда―, број 26/2014).  

 

Укупна површина планског подручја износи око 375,40 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. Границе обухвата плана и грађевинског подручја 

                 2. Правила уређења  

                 3. Правила грађења      

  

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. 

На основу Одлуке о приступању израде Плана генералне регулације југоисточног дела насеља 

Кикинда („Сл. лист општине Кикинда―, број 26/2009), за потребе израде Плана неће се израђивати стратешка 

процена утицаја на животну средину, већ ће се користити Стратешка процена утицаја Генералног 

урбанистичког плана Кикинде на животну средину, која је саставни део Генералног урбанистичког плана 

Кикинде (―Сл. лист општине Кикинда‖, број 26/2014). 

 

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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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 



1 

 

 

 
 
 

 
 

УВОД 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 

50/13-УС), Скупштина општине Кикинда је донела Одлуку о приступању изради Плана генералне 

регулације југоистичног дела насеља Кикинда (''Службени лист општине Кикинда'' бр. 26/09) и Одлуку о 

измени и допуни одлуке о изради планова генералне регулације за делове грађевинског подручја Кикинде 

(''Службени лист општине Кикинда, бр. 39/12). 

 

За потребе израде Плана неће се израђивати стратешка процена утицаја плана на животну средину, већ ће 

се користити Стратешка процена утицаја Генералног урбанистичког плана Кикинде на животну средину. 

 

Циљ израде Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда (у даљем тексту: План) је 

утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља, као и правила уређења и грађења. 

 

Планом се утврђују: граница обухвата грађевинског подручја, просторне целине и зоне (намена површина) 

са правилима уређења и грађења, инфраструктурни правци и коридори, зоне за које се обавезно доноси 

план детаљне регулације, локације за које се ради урбанистички пројекат, као и делови насеља (локације) за 

које ће се решења тражити кроз расписивањe конкурса. 

 

За потребе израде Плана коришћена је и релевантна планска, информациона и техничка документација, као 

и подаци добијени од надлежних органа и јавних служби. 

 

У складу са Законом о планирању и изградњи, провера решења и утврђивање потребе да се приступи 

измени и допуни урбанистичког плана врши орган надлежан за његово доношење по истеку рока за који се 

доноси средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта, односно најмање сваке четири године. 

Измене и допуне урбанистичког плана врше се на начин и по поступку прописаним за његово доношење. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 

Приликом израде Концепта, на дефинисање концепције уређења простора југоисточног дела насеља Кикинда 

пресудно су утицали следећи фактори: 

-  поштовање смерница датих Генералним урбанистичким планом Кикинде из 2013. 

године; 

-  уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор; 

-  поштовање  захтева  садашњих  и  будућих  корисника  простора,  усклађених  са стручним мишљењем 

обрађивача; 

-  поштовање предходних услова добијених од надлежних органа и установа. 

 

У складу са свим горе наведеним, формирана је просторно-функционална структура предметног 

простора у оквиру које ће бити заступљене следеће урбанистиче целине и зоне: 

-  ЗОНЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЦЕНТАРА; 

-  ЗОНА СТАНОВАЊА; 

-  РАДНЕ ЗОНЕ; 

-  КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ; 

-  ЗОНА ЗЕЛЕНИЛА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ; 

-  САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ. 

 

У оквиру југоисточног дела насеља Кикинда, а у склопу планираних централних зона и зона пословања 

евидентирани су постојећи комплекси: специјализовани центар „Теrrа― (вајарска колонија) и верски 

комплекс - Капела и манастир Свете тројице на Мелином гробљу, а планиран је центар квартарних 

делатности у блоку бр. 58. 

 

У оквиру зоне становања, у обухвату плана, планирано је породично становање. 

 

Радне зоне су најдоминантнији садржај у оквиру југоисточног дела насеља Кикинда, и према делатностима 

које се могу обављати у истим, као и према геосаобраћајном положају деле се на: 

-    општу радну зону, 

-    производно-складишно-трговинску зону, 

-    секундарне и терцијарне делатности, 

-    појединачне радне комплексе. 
 

У  оквиру  предметног  простора  постоје  3  гробља,  Мелино–католичко,  Мелино- 

православно и Јеврејско гробље и налазе се у блоковима број 41 и 43. 

 

Када је реч о осталим комуналним површинама у блоку 45, непосредно уз ИГМ 

''Тоза Марковић'' налази се црпна станица канализације, док је главна-мерно- регулациона - станица (ГМРС) 

лоцирана у блоку 58. На самом североистоку предметног простора, у делу блока број 56 налази се простор 

који је резервисан за трафостаницу. У делу блока број 43 се задржавају прихватилиште за псе и сточна 

пијаца. 

 
Просторна организација функције рекреације, у будућој организацији овог дела насеља, подразумева 

постојање система рекреативних и спортских садржаја у оквиру издвојених просторних целина – градских 

рекреативних центара и јавних озелењених простора. 
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САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Основна концепција саобраћаја у овом делу насеља се заснива на задржавању свих већ дефинисаних 

уличних коридора, уз њихову реконструкцију и рехабилитацију као и утврђивање нових коридора са свим 

захтеваним елементима попречног профила. У насељским блоковима, посебно у зони железничке пруге, 

планираних и постојећих радних садржаја, планира се пробијање нових коридора, у циљу повезивања и 

употпуњавања сегмената саобраћајне мреже југоисточног дистрикта. Ширина и положај свих садржаја у 

попречном профилу, узимајући у обзир специфичност обухваћеног простора, ће бити посебно разрађивани 

како кроз одговарајуће планове детаљне регулације, тако и кроз одговарајућу техничку документацију. 

 

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана обухватају: 

-  водовод (снабдевање објеката водом и хидрантска мрежа), 

-  кишну канализацију, 

-  фекалну канализацију. 

 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и објеката питком водом, као и системе 

за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). 

 

Кишном  канализацијом  треба  омогућити  одвођење  атмосферских  вода  са саобраћајница, кровова и 

осталих површина до реципијенaта. 

 
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко постојећих колкеторских 

праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, односно до коначног реципијента. 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У  оквиру  планског  простора  планирана  је  трафостаница  110/20  kV  "Кикинда  4", значајна за напајање 

електричном енергијом насеља Кикинда. 

 
Напајање електричном енергијом планираних корисника обезбедиће се из постојећих капацитета и 

изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV, средњенапонске и нисконапонске мреже. 

 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Планира се изградња гасоводне мреже у новопланираним саобраћајницама и њено прикључење на 

постојећу гасоводну мрежу, а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас, као и 

евентуално проширење постојеће топловодне мреже. 

 

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На делу простора у обухвату плана постоји изграђена електронска комуникациона мрежа  за  потребе  

постојећих  корисника  простора.  За  потребе  нових  корисника потребно је изградити одговарајућу 

електронску комуникациону мрежу која ће омогућити квалитетно одвијање електронског комуникационог 

саобраћаја у погледу пружања најсавременијих услуга и могућности коришћења мултимедијалних сервиса. 
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ЈАВНЕ И ДРУГЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Концепција озелењавања југоисточног дела насеља ће бити усмерена на повећање и реконструкцију зелених 

површина јавног коришћења, повећање зелене површине у оквиру туристичко-спортско-рекреативних садржаја 

као зелених површина ограниченог коришћења и њихово међусобно повезивање у систем зеленила преко 

линијског. 

 

Потребно је реконструисати зелене површине у оквиру комплекса бивше касарне као парковског простора, 

изградњом шетних стаза, уношењем нових декоративних врста и вртног мобилијара. 

 
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

Ради заштите биодиверзитета овог дела насеља Кикинда, потребно је да при формирању зелених површина 

учешће аутохтоних врста буде 20% (оптимално 50%). Примену четинарских врста ограничити на максимум 

20%. При озелењавању зелених површина, избегавати примену инвазивних врста. 

 
Уколико се приликом ископавања пронађу геолошки и палеонтолошки документи (фосили, минерали, 

кристали...), који би могли да представљају заштићену природну вредност, потребно је да налазач то 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана и да предузме мере заштите од уништавања, 

оштећивања или крађе. 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Делимично деградиран квалитет животне средине предметног дела насеља захтева примену одређених 

просторно-планских мера у контексту заштите животне средине. 

 

Планом се предвиђају одређене урбанистичке мере заштите животне средине, чијом имплементацијом ће 

се, у одређеној мери, санирати и унапредити постојеће стање природних ресурса. 
 

 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

 

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

Обухват Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда је дефинисан осовинама следећих 

улица: Косте Крнића (парцела 5319), Браће Арсенов (парцела 

21596/2),   Стевана   Сремца   (парцела   21613),   Синђелићева   (парцела   21629/1), 

Башаидски пут (парцела 21538/1) и границом грађевинског подручја насеља Кикинда дефинисаном 

преломним тачкама од 19 до 20 (ГУП Кикинда, „Службени лист општине Кикинда―, бр. 26/2014). 

 

Овим Планом су обухваћени блокови: 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44/1, 58, 59 и 59/1 (ГУП Кикинда, „Службени 

лист општине Кикинда―, бр. 26/2014). 

 

Укупна површина Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда износи око 375,40 hа. 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 

Циљеви уређења и изградње југоисточног дела насеља Кикинда и основни програмски елементи су: 

- стварање просторних услова како би се за плански опредељено земљиште, кроз модуларни систем 

уређења, обезбедила могућност реализације нових садржаја и целина, као и унапређење постојећих 

просторних целина и могућност разрешења просторних конфликата; 

- дефинисање  нових  саобраћајних  површина,  нових  саобраћајница,  мирујућег саобраћаја и 

бициклистичких и пешачких токова, 

-   разграничење површина грађевинског земљишта јавне намене у складу са Законом 

и прописима, 

- дефинисање  правила  грађења  и  уређења  на  јавном  и  осталом  грађевинском земљишту, 

-   дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

-   дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 
 

 

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА HA ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

2.1.1. Концепција уређења 

 

На израду Плана утицали су следећи фактори: 

-  Поштовање смерница датих Генералним урбанистичким планом из 2013. године, 

-  Уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор, 

-  Поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним мишљењем 

обрађивача Плана, 

-  Поштовање претходних услова добијених од надлежних органа и установа. 

 

Као резултат усклађивања наведених фактора у будућој просторно-функционалној структури предметног 

простора биће заступљене функционалне целине (зоне) као и планиране јавне површине. 

 

Простор у обухвату Плана намењен је формирању функционалне целине састављене од постојећих и 

планираних садржаја који ће чинити неколико основних зона претежних намена: 

-  зона специјализованих центара, 

-  зона становања, 

-  радне зоне, 

-  зона комуналних комплекса и површина, 

-  зона зеленила, спорта и рекреације. 

 

Адекватном организацијом простора (кроз модуларни систем уређења-формирање насељских блокова уз 

поштовање постојеће саобраћајне мреже) даје се могућност крајње флексибилне организације и реализације, 

тачније, основна карактеристика организације предметног простора је флексибилност и могућност 

прилагођавања захтевима тржишта уз поштовање принципа рационалности, приоритета и правилне 

прерасподеле простора. Горе наведено могуће је реализовати уз поштовање предложеног   решења   

инфраструктурног   опремања   као   и   поштовање   високих еколошких стандарда. 
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2.1.2. Функционалне зоне 
 

Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне организације овог дела 

насеља је зонирање, што подразумева да се за сваку функцију издваја посебан простор–зона. Поред три 

основне зоне: становање, рад, рекреација, које уочавамо у постојећој матрици, у просторној структури 

резервисан је простор за изградњу (или реконструкцију) објеката јавног садржаја, као и зону за потребе 

комуналних објеката и површина. 
 

У свакој од наведених зона појављиваће се и остале функције, али као комплементарни садржаји. 
 

2.1.2.1. Специјализовани центри 

 

 
 

Специјализовани (монофункционални или полифункционални) центри су центри у којима је 

заступљена само једна или више функција. На простору у обухвату Плана евидентирани су: 
 

1. музејски комплекс „Теrrа―- вајарска колонија, који је организован у старом погону фабрике „Тоза 

Марковић― и за који је урађен План детаљне регулације музејског комплекса „Terra― (Сл.лист 

општине Кикинда бр. 13/2007) 
 

2. верски  комплекс  манастир  са  капелом  Свете  Тројице.  Црква  посвећена  Светој Тројици са конаком 

подигнута је 1887. године за време владавине Фрање Јосифа. То је задужбина Меланије Николић, која је 

заједно са својом породицом, у њему и сахрањена. Манастирски конак је обновљен и дограђен, док сама 

црква треба темељно да се обнови. Комплекс уређивати на основу услова из овог Плана. 
 

Специјализовани центар који се планира у овом делу насеља је: 
 

3. Центар квартарних делатности
1 

који је планиран у бившем комплексу војске, на самом североистоку 

југоисточног дела насеља Кикинда, а који представља простор у коме ће се прожимати садржаји 

образовања, науке, културе, здравства, социјалне заштите  и  сл.  (претежне  намене)  као  и  

трговине,  туризма,  угоститељства, комуналних делатности и сл. (пратеће намене). 

 

1 Квартарне  делатности  подразумевају  образовање,  науку,  културу,  информације,  здравство,  социјалну  

заштиту,  као угоститељство, туризм, трговину, занатство, банкарство и сл. 
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С обзиром на атрактивност локације, квалитет простора и могућност интеракције низа делатности, 

сматра се да постоје сви предуслови да у наредном планском периоду центар квартарних делатности, 

прерасте у културно-образовно-туристичко чвориште насеља Кикинда. Центар квартарних делатности ће 

се уређивати на основу Плана детаљне регулације за блок 58 и блок 59/1 у Кикинди. (Одлука о 

приступању изради Плана детаљне регулације за блок 58 и део блока 59/1 у Кикинди (касарна), 

''Сл. лист општине Кикинда'', бр. 5/2011). 

 

Појединачни специјализовани центри се могу лоцирати у склопу површина претежне намене становања, 

спорта и рекреације на местима где се утврде добри локацијски услови  (напуштени индустријски и  

други  објекти,  постојећа  приступна путна инфраструктура, могућност прикључења на постојећу комуналну 

инфраструктуру и могућност проширења капацитета комуналне инфраструктуре тј. на простору где је 

могуће задовољити све просторне захтеве). 
 

У склопу постојећих и планираних зона становања могу се лоцирати школски центри, здравствени центри и 

клинике, трговински и центри из области културе и образовања, верски објекти и комплекси, и сл. 
 

У  склопу  постојећих  и  планираних  зона  спорта  и  рекреације  могу  се  лоцирати конгресни центри, 

спортско-рекреативни центри, бањски центри и сл. 
 

У случају уређења, реконструкције и изградње специјализованих центара, у склопу површина 

претежних намена дефинисаних планом, обавезна је израда урбанистичког пројекта, пре издавања 

локацијске дозволе (нпр. у склопу зоне становања изградња објеката компатибилних намена (тачка 

3.3.1.2.)). Урбанистичким пројектом тачно дефинисати планирану намену објеката и површина, са назнаком 

објеката предвиђених за уклањање или реконструкцију, саобраћајних решења, процената изграђености на 

нивоу просторне целине, спратности објеката и услова заштите и архитектонског обликовања. 

 

2.1.2.2. Зона породичног становања 

 

 
 

Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним објектима у општим 

стамбеним зонама мањих густина (до 100 st/ha), које је смештено између зоне породичног становања 

урбаног типа и периферних зона породичног становања руралног типа и других периферних блокова. 
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У оквиру породичног становања се јављају две типологије блокова и то: блокови компактног-уједначеног типа 

(блокови број 44/1, 41 и 40/1), и блокови настали спонтаном изградњом које карактерише непостојање 

регулационих и грађевинских линија (блоку бр. 59/1 и 42). 

 

2.1.2.3. Радне зоне 

 

 
 

Радне зоне су најдоминантнији садржај у оквиру југоисточног дела насеља Кикинда, и према делатностима 

које се могу обављати у истим, као и према геосаобраћајном положају деле се на: 

-    општу радну зону, 

-    производно-складишно-трговинску зону, 

-    секундарне и терцијарне делатности, 

-    појединачне радне комплексе. 
 

У општој радној зони налазе се постојећи индустријски комплекси ИГМ ''Тоза Марковић'', ''Хемик'' и њено 

проширење није планирано, али су могућа проширења капацитета постојећих индустријских комплекса у 

оквиру постојећих граница комплекса. 

 

Производно-складишно-трговинска зона функционално припада западној радној зони насеља Кикинда 

и налази се између Башаидског друма, туристичко-спортско- рекреативних површина и пруге. У склопу 

производно-складишно-трговинске зоне могуће је лоцирати: 

-    производне делатности, 

-    секундарне и терцијарне делатности, 

-    велике трговинско услужне и складишне центре, 

Производне делатности – обухватају производне делатности и складишне просторе. Секундарне   делатности   

–   обухватају   индустрију,   рударство,   грађевинарство  и 

производно занатство. 

 

Терцијарне делатности – обухватају услужне, занатске и трговинске делатности, саобраћајне (камионски и 

аутобуски) терминале и складишне просторе. 
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Велики трговинско услужни центри су објекти који су доступни широком кругу потрошача и у којима се 

обавља промет роба на мало. 

 
С обзиром на то да су на нивоу читавог насеља значајне површине резервисане за производно-

складишно-трговинску зону, проширење овог дела радне зоне се не планира. Величину и размештај 

објеката и комплекса унутар зоне утврдити детаљном урбанистичком разрадом. 

 

За секундарне и терцијарне делатности је у југоисточном делу насеља Кикинда резервисан блок 40, 

део блока 41, део блока 43, јужни део блока 58, део блока 59 и део блока 59/1  (непосредно уз бивши 

комплекс војске). У оквиру ових радних зона могу се формирати површине намењене индустрији, 

агроиндустрији, грађевинарству и производном занатству (секундарне делатности), као и садржаји 

намењени услужној, занатској  и  трговинској  делатности,  саобраћајним  (камионски  и  аутобуски) 

терминалима и складишним просторима (терцијарне делатности). 

 

Поред радних садржаја који су конципирани као зоне, у оквиру обухвата плана постоје и појединачни 

радни комплекси. То су мањи производни и услужни капацитети који у првом реду немају негативан утицај 

на животну средину (загађење воде, ваздуха и земљишта, бука, вибрације) и који задовољавају услове 

изградње у смислу величине парцеле, степена изграђености, приступа на јавни пут, компатибилности са 

околним садржајима, усклађености са окружењем у амбијенталном смислу и сл. 
 

Планом се предвиђа задржавање постојећих појединачних радних коплекса, без потребе за формирањем 

нових површина намењених овом садржају. 

 

2.1.2.4. Зона комуналних комплекса и површина 

 

 
 

 

У оквиру предметног простора постоје 3 гробља, Мелино–католичко, Мелино- православно и Јеврејско 

гробље и налазе се у блоковима број 41 и 43. Ова гробља се задржавају на постојећим локацијама у 

постојећим просторним оквирима. С обзиром да су недовољно опремљена и уређена, потребно је уложити 

више напора и средстава у њихово опремање и уређење. 

 

У оквиру гробаља допунити постојеће и формирати нове зелене површине специјалне намене. 
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Када је реч о осталим комуналним површинама у блоку 45, непосредно уз ИГМ 

''Тоза  Марковић''  налази  се  црпна  станица  канализације,  док  је  главна-мерно- 

регулациона- станица (ГМРС) лоцирана у блоку 58. На самом североистоку предметног простора, у делу 

блока број 56 налази се простор који је резервисан за трафостаницу. У делу блока број 43 се задржавају 

прихватилиште за псе и сточна пијаца. 

 

Ово су комунални садржаји који немају велике просторне захтеве, али имају специфичне услове и параметре 

за изградњу. 

 

2.1.2.5. Зона зеленила, спорта и рекреације 

 

 
 

Просторна  организација  функције  рекреације  у  будућој  организацији  овог  дела насеља, подразумева 

постојање система рекреативних и спортских садржаја у оквиру издвојених просторних целина – градских 

рекреативних центара и јавних озелењених простора. 

 

Зона спорта и рекреације се налази на две локације у оквиру Плана и то у делу блока 

44 – ''Плава бања'', и делу блока 41 – стадион ''Жак''. 

 

Део блока бр. 44, односно део зоне спорта, рекреације и зеленила представља активан рекреативни простор 

купалишта „Плава бања―. На постојећи садржај наслања се неизграђено грађевинско земљиште које се може 

ангажовати за ширење постојећег комплекса и формирање недостајућих садржаја и зеленила. 

 

Стадион ''Жак'', се у наредном планском периоду задржава на постојећој локацији, уз неопходно одржавање 

и осавремењивање у складу са савременим тенденцијама и потребама становништва. 

Све слободне површине у склопу зоне спорта, рекреације и туризма треба да буду парковски озелењене и 

уређене, а сви комплекси морају бити одговарајуће комунално 

опремљени. Такође треба да буду заштићени од ветра и добро повезани са осталим 

деловима насеља. 
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2.1.3. Биланс површина 

 

РЕД. ПОВРШИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА ПОВРШИНА 
БР.  ha % 

1. ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА 12,29 3,27 

 Специјализовани центри 12,29 3,27 

 Комплекс ''Terra'' 3,78 1,01 

 Центри квартарних делатности 8,31 2,21 

 Верски комплекс 0,20 0,05 

2. ЗОНА СТАНОВАЊА 34,48 9,18 

 Породично становање 34,48 9,18 

3. РАДНЕ ЗОНЕ 145,48 38,75 

 Општа радна зона 41,46 11,04 

 Производно-складишно-трговинска зона 28,52 7,60 

 Секундарне и терцијарне делатности 80,68 21,49 

 Појединачни радни комплекси 5,02 1,34 

4. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ 12,98 3,46 

 Гробље 4,99 1,33 

 Остале комуналне површине 7,99 2,13 

5. ЗОНА ЗЕЛЕНИЛА, СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 96,17 25,62 

 Туристичко-спортско рекреативне површине 73,47 19,57 

 Заштитно зеленило 1,16 0,31 

 Парк 4,38 1,17 

 Парк-шума 16,77 4,47 

6. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 74,00 19,72 

 Улични коридори и коридор железнице 74,00 19,72 
 

УКУПНО 
  

375,40 
 

100 

 

 

2.2. ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

На графичком прилогу бр. 2.8. и 2.8.А су приказане урбанистичке целине, укупно девет, за које је 

предвиђена даља планска разрада, кроз израду планова детаљне регулације, због потребе за разграничењем 

садржаја јавне намене од осталих намена, као што је потреба за формирањем нових уличних коридора-

континуиране саобраћајне матрице, односно приступних улица до будућих садржаја у овом делу насеља. 

 

Прва целина за коју је предвиђена израда Плана детаљне регулације је зона радних садржаја и центар 

квартарних делатности у источном делу насеља, односно блок бр. 58 и део блока бр. 59/1. (Одлука о 

приступању изради Плана детаљне регулације блока бр.58 и дела блока 59/1 (касарна) (''Службени лист 

општине Кикинда'', бр. 5/2011)). 

 

Друга целина за коју је предвиђена даља планска разрада, кроз израду Плана детаљне регулације, је зона 

породичног становања, планиране радне зоне, и зона зеленила, спорта и рекреације - парк шума, а 

обухвата блок бр. 59 и део блока бр. 59/1. 
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Трећу целину чини зона радних садржаја у централном делу обухвата Плана (делови блокова број.  41  и  

43)  (одлука о  усвајању Плана детаљне регулације за  делове блокова број 41 и 43 (''Службени лист 

општине Кикинда'', бр. 17/2005) и Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације за делове блокова 

број 41 и 43 (''Службени лист општине Кикинда'', бр. 22/2012)). 

 

Четврту целину чини зона радних и комуналних садржаја у централном делу обухвата Плана (делови 

блокова број. 41 и 43 (сточна пијаца и прихватилиште)) Одлука о приступању изради Плана детаљне 

регулације за делове блокова бр. 41 и 43 (сточна пијаца и прихватилиште) (''Службени лист општине 

Кикинда'', бр. 5/2011)). 

 
Пету целину чини зона радних садржаја у централном делу обухвата Плана (део блока број. 43). 

 

Шесту целину чини зона специјализованог центра ―Terra― (делови блокова број.44/1 (Одлука о усвајању 

Плана детаљне регулације музејског комплекса у Кикинди. (''Службени лист општине Кикинда'', бр. 

13/2007)). 

 
Седма целина за коју је предвиђена даља планска разрада, кроз израду Плана детаљне регулације, обухвата 

делове блокова бр. 44 и 45, односно спортско-рекреативни комплекс и отворене спортске терене. 

 

Осму целину чини зона радних садржаја у источном делу обухвата Плана (део блока број 45). 

 
Девету целину чине саобраћајни коридори у оквиру становања (блок број 44/1). 

 

 

2.3. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Предвиђени рокови за израду (доношење Одлуке о приступању изради) Планова детаљне регулације су до 

четири године од дана доношења овог Плана. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде Плана детаљне регулације, пре израде плана 

детаљне регулације, забрањена је градња нових објеката и извођење радова којима се мења стање у 

простору. 
 

Дозвољена је градња објеката и извођење радова којима се не мења значајно стање у простору, тј. 

чијом изградњом се побољшавају услови рада и живота. 
 

На простору за који је прописана обавеза израде плана детаљне регулације, пре израде плана 

детаљне регулације, дозвољена је реконструкција и адаптација постојећих објеката чија је намена у 

складу са планираном претежном наменом. 
 

На простору за који је прописана обавеза израде плана детаљне регулације, пре израде плана 

детаљне регулације, дозвољено је текуће одржавање постојећих објеката чија намена није у складу са 

планираном претежном наменом. 

 
Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова живота и рада сматра се: 

 
1) За стамбене грађевине: 

а)  Обнова, санација  и  замена  оштећених и  дотрајалих  конструктивних  делова 

грађевине у постојећем габариту, 
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б)  Реконструкција свих врста инсталација, 

в)  Доградња санитарних просторија до 12 m2, 

г)  Адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор. 

 

2) За остале грађевине: 

а)  Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова, 

б)  Доградња санитарија, гардероба, остава до мах 50 m2, 

в)  Пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање животне средине, 

г)  Замена дострајалих инсталација и уређаја, 

д)  Реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина. 
 
 
 

2.4. ОПШТА  И  ОРЈЕНТАЦИОНА  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  ЗА  ДЕЛОВЕ ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ДАЉА ПЛАНСКА РАЗРАДА 
 

Планом је дефинисана генерална намена површина на нивоу урбанистичких целина (погледати граф. 

приказ бр. 2.2.). Генерална намена представља преовлађујућу или доминантну намену у неком простору. 

Поред доминантне намене, у одређеном простору (зони, блоку, парцели) могу се наћи и други објекти 

(комплекси) компатибилних намена. 

 

2.4.1. Општа правила уређења за даљу планску разраду 
 

Општа правила за даљу планску разраду су дата као основни појмови и опште одреднице, усмеравајућег 

карактера, које важе за урбанистичке целине и зоне у обухвату Плана за све урбанистичке планове нижег 

реда, који представљају његову даљу планску разраду. Општа правила се односе на компатибилне намене 

у простору, урбанистичке показатеље, типологију насељских блокова, парцеле, објекте, интервенције  на  

постојећим  објектима  и  опште  појмове  и  одреднице  везане  за претежне намене. 

 

Опште одреднице везане за претежне намене 

 
- становање  је  компатибилно  са  јавним  објектима  и  комплексима  (из  области здравства, социјалне 

и дечије заштите, образовања, културе), верским објектима, канцеларијским, комерцијалним и 
угоститељским објектима, трговином, угоститељством, занатством, услугама и др. делатностима које не 
угрожавају функцију становања непосредно, као и спортским објектима; 

- специјализовани центри и центри квартарних делатности су специфични простори у којима се 
комбинују различите намене, али у којима није примерена изградња економских, производних и сличних 
објеката чије су делатности бучне и који имају велике просторне захтеве у погледу саобраћаја, 

- радне зоне подразумевају просторне целине резервисане за производне комплесе, а компатибилне су са 
комуналним садржајима, сервисима, трговинским и пословним центрима и сл. Неопходно планирање 

зелених површина и услужних садржаја у функцији радних комплекса. У оквиру радних зона могући су, 
у мањем обиму, становање и угоститељство (као повремено и без пратећих садржаја – стан за власника 
или чувара, ресторан за запослене и госте предузећа и сл.), 

- објекти спорта, рекреације и угоститељства су компатибилни свим наменама, укључујући и зоне 

јавних зелених површина и заштитног зеленила; 
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- станице за снабдевање горивима (пумпе за течно гориво и гасне станице) се могу градити уз 
постојеће јавне путеве у свим зонама, ако су задовољени локацијски услови и прописане законске 
обавезе, уз израду процене утицаја на животну средину; 

- нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни, комерцијални, 
услужни, занатски, производни, комунални и др. објекти), могу се градити у свим зонама, ако нису 
у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови животне 
средине, као ни други урбанистички параметри који важе у конкретној зони; 

- улични  коридори  (са  јавном  саобраћајном  и  комуналном  инфраструктуром) прожимају 
целокупно грађевинско подручје, а остале саобраћајне површине (колски и пешачки прилази, 
манипулативни платои и паркинзи) су саставни део свих насељских зона; 

 
Велик број различитих активности се може организовати и одвијати хармонично једна поред друге тако да 

конфликт-контакт буде детаљно испланиран на детаљном нивоу (у плану детаљне регулације). Позитивно је 

што спектар различитих садржаја, призора и звукова даје јединственост и карактер простору, међутим 

различите функције имају и различите потребе. Нису све комбинације прикладне (на пример, отпад 

аутомобила непосредно уз парк) тако да је неке намене боље лоцирати у блокове за појединачне намене. 
 

При планирању пожељно је урадити процену усклађености постојећих и предложених намена, а затим 

позиционирати сваку намену тако да се промовише компатибилност и избегне конфликт. 

 

2.4.2. Орјентациони урбанистички показатељи за даљу планску разраду 

 

2.4.2.1. Прва целина - за коју је предвиђена даља планска разрада је зона радних садржаја и центар 

квартарних делатности у источном делу насеља, односно блок број 

58 и део блока бр. 59/1. 
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Урбанистички показатељи 

 

Породично становање 

Густина насељености до 100 ст/hа 

Индекс изграђености 1,6 

Индекс заузетости макс. 40% 

Проценат зеленила мин. 30% 

Дозвољена спратност главног објекта од П до П+1+Пк или П+М 

Дозвољена спратност помоћног објекта П 
 

Специјализовани центри 

Индекс изграђености 3,5 

Индекс заузетости макс. 70% (објекти и колско - 

манипулативне површине) 

Проценат зеленила мин. 30% 

Дозвољена спратност главног објекта од П до П+2+Пк 

Спратност помоћног објекта П 
 

Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле мин. 600,0 m2 

Ширина уличног фронта мин 20,0 m 

Индекс изграђености 2,1 

Индекс заузетости макс. 70% (објекти и колско- 

манипулативне површине) 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

Спратност складишног објекта П или П+1 

Спратност помоћног објекат макс. П 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Породично становање 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекте дефинисати у форми слободностојећи, прекинути и непрекинути низ, двојни или полуатрјумски 

објекти. 

 
Специјализовани центри 

Блокови отвореног, компактног или мешовитог типа. 

Објекте дефинисати у форми слободностојећи, прекинути и непрекинути низ, двојни објекти. 

 
Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова 

заштите. 
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2.4.2.2. Друга целина - за коју је предвиђена даља планска разрада, кроз израду Плана детаљне 

регулације, је зона породичног становања, планиране радне зоне, и зона зеленила, спорта и рекреације - 

парк шума, а обухвата блок бр. 59 и део блока бр. 59/1. 

 

 
 

Урбанистички показатељи 

 

Породично становање 

Густина насељености                                        до 100 ст/hа 

Индекс изграђености                                        1,6 

Индекс заузетости макс. 40% 

Проценат зеленила мин. 30% 

Дозвољена спратност главног објекта од П до П+1+Пк или П+М 

Дозвољена спратност помоћног објекта П 

 
Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле                        мин. 600,0 m2 

Ширина уличног фронта                                   мин 20,0 m 

Индекс изграђености                                        2,1 

Индекс заузетости                                            макс.    70%     (објекти    и     колско- 

манипулативне површине) 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта                             П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

Спратност складишног објекта                          П или П+1 

Спратност помоћног објекта                              макс. П 
 

 

Зона зеленила спорта, рекреације и угоститељства 

Индекс заузетости 30% (не урачунавају се отворени 

спортски терени) 

Спратност објеката                                           макс. П+1+Пк 

Озелењене површине, спортски 

терени и колско-манипулативне пов.                 70% 
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Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Породично становање 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекте дефинисати у форми слободностојећи, прекинути и непрекинути низ, двојни или полуатријумски 

објекти. 

 
Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

 

2.4.2.3. Трећу целину чини зона радних садржаја у централном делу обухвата Плана 

(делови блокова број. 41 и 43) 

 

 
 

Урбанистички показатељи 

 

Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле                        мин. 600,0 m2 

Ширина уличног фронта                                   мин 20,0 m 

Индекс изграђености                                        2,1 

Индекс заузетости                                            макс.    70%     (објекти    и     колско- 

манипулативне површине) 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта                             П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

Спратност складишног објекта                          П или П+1 

Спратност помоћног објекат                              макс. П 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
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2.4.2.4. Четврту целину чини зона радних садржаја у централном делу обухвата 

Плана (делови блокова број. 41 и 43) 

 

 
 

 

Урбанистички показатељи 

 

Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле                        мин. 600,0 m2 

Ширина уличног фронта                                   мин 20,0 m 

Индекс изграђености                                        2,1 

Индекс заузетости                                            макс.    70%     (објекти    и     колско- 

манипулативне површине) 

 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

 
Спратност складишног објекта                          П или П+1 

Спратност помоћног објекта                              макс. П 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
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2.4.2.5. Пету целину чини зона радних садржаја у централном делу обухвата Плана 

(део блока број. 43) 

 

 
 

 

Урбанистички показатељи 

 

Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле                        мин. 600,0 m2 

Ширина уличног фронта                                   мин 20,0 m 

Индекс изграђености                                        2,1 

Индекс заузетости                                            макс.    70%     (објекти    и     колско- 

манипулативне површине) 

 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

 
Спратност складишног објекта                          П или П+1 

Спратност помоћног објекта                              макс. П 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-

технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
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2.4.2.6. Шесту целину чини зона специјализованог центра ―Terra― (део блока бр.44/1) 
 

 
 

Урбанистички показатељи 

 

Музејски комплекс “Terra“ са пратећим садржајима 

 

Индекс изграђености 0,6 

Индекс заузетости 30% 

 

Становање 

 

Индекс изграђености 1,3 

Индекс заузетости 50% 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Блокови  отвореног  (комплекс  Terra)  и  компактног  и  мешовитог  типа.  Углавном постојећа 

типологија блокова, парцела и објеката. 

 

2.4.2.7. Седма целина за коју је предвиђена даља планска разрада, кроз израду плана детаљне регулације, 

обухвата делове блокова бр. 44 и 45, односно спортско- рекреативни комплекс и отворене спортске 

терене. 
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Урбанистички показатељи 

 

Објекти спорта, рекреације и угоститељства 

Индекс заузетости макс. 30% (не урачунавају се отворени спортски 

терени) 

Спратност објеката макс. П+1+Пк 

Озелењене површине мин. 40% 

 

Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Објекти спорта, рекреације и угоститељства 

Блокови отвореног типа. 

Објекте градити као слободностојећи или у комбинацијама у зависности од планираног просторног 

размештаја садржаја. 

 

2.4.2.8. Осму целину чини зона радних садржаја у источном делу обухвата Плана 

(део блока број. 45) 

 

 
 

Урбанистички показатељи 

 

Радне зоне 

Површина грађевинске парцеле мин. 600,0 m2 

Ширином уличног фронта мин 20,0 m 

Индекс изграђености 2,1 

Индекс заузетости макс. 70% (објекти и колско- 

манипулативне површине) 

Проценат зеленила мин. 30% 

Спратност пословног објекта П+2+Пк 

Спратност производног објекта П или П+1 или у зависности од 

технолошког процеса 

Спратност складишног објекта П или П+1 

Спратност помоћног објекта макс. П 
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Типологија блокова, парцела и објеката 

 

Радне зоне 

Блокови компактног или мешовитог типа. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-

технолошког  процеса  производње  и  задовољавања  прописаних  услова 

заштите. 
 

 

2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанистичко-архитектонске разраде постојећих радних 

комплекса за које је решена приступна инфраструктура, али имају сложену архитектонско-просторну 

структуру, (граф.прилог 2.8.); а за формирану грађевинску парцелу, пре издавања локацијске дозволе. 

 

Израда урбанистичког пројекта је обавезна и у случају уређења, реконструкције и изградње 

специјализованих центара у склопу површина претежних намена дефинисаних планом (у склопу зоне 

становања изградња објеката компатибилних намена (тачка 3.3.1.2.)). 

 
На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког 

пројекта, забрањена је градња нових објеката и извођење радова којима се мења стање у простору. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког 

пројекта, дозвољена је реконструкција и адаптација постојећих објеката, у складу са условима из 

овог Плана, а чија је намена у складу са планираном претежном наменом. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког 

пројекта, дозвољено је текуће одржавање постојећих објеката, у складу са условима из овог Плана, а 

чија намена није у складу са планираном претежном наменом. 
 

 

2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ 

АРХИТЕКТОНСКИ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС 

 

У обухвату Плана нису дефинисане локације за које се обавезно расписује јавни 

архитектонскиилиурбанистичкиконкурс, као основ за даљу реализацију, али се могу радити,  ако  се  утврди  

интерес.  Конкурси  се  расписују за  јавне,  репрезентативне објекте и садржаје од значаја за локалну или 

ширу заједницу. 
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2.7. РЕГУЛАЦИОНЕ    ЛИНИЈЕ    УЛИЦА    И    ЈАВНИХ    ПОВРШИНА    И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ HA ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, 

НИВЕЛАЦИОНЕ KOTE УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

2.7.1. План регулације 

 

Планом регулације дефинисане су регулационе линије планираних уличних коридора. (графички прилог 

број 2.4.). 

 

Нове регулационе линије уличних коридора су дефинисане постојећим и 

новоодређеним међним тачкама. 

 

Списак координата новоодређених међних тачака 

 

Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7460526.83 5075508.95 12 7459594.88 5074706.8 

2 7460514.54 5075466.28 13 7459437.09 5074589.51 

3 7460504.64 5075446.23 14 7459365.79 5074533.87 

4 7460457.47 5075402.42 15 7459292.78 5074472.23 

5 7460383.41 5075335.74 16 7460064.18 5075565.26 

6 7460298.63 5075266.93 17 7459853.91 5075198.30 

7 7459982.94 5074997.23 18 7459780.74 5075182.90 

8 7459954.33 5075008.68 19 7459525.63 5075474.77 

9 7459914.52 5074958.96 20 7459456.44 5075294.30 

10 7459787.47 5074857.62 21 7459529.69 5074209.12 

11 7459586.66 5074717.08    

 

Постојеће површине јавне намене задржавају досадашњу регулацију. 

 

2.7.2. План нивелације 

 

У обухвату Плана се задржавају постојеће коте нивелете осовина саобраћајница као и нагиби нивелете 

осовина саобраћајница. 
 

За израду генералног нивелационог приказа коришћена је следећа документација: катастарски планови у 

размери Р = 1 : 1000 и 1 : 2500  и катастарско—топографски план у размери Р=1:1000. 
 

Подручје које је обухваћено овим Планом се налази на апсолутној надморској висини од 79,50 до 81,50 m. 
 

Генералним нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 

- коте прелома нивелете осовина саобраћајница, 

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница, 

- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,03 % - 0,59 %). 

 

За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб саобраћајница дефинитивно 

утврдити након геомеханичких испитивања замљишта и геодетског снимања терена. 
 

Код  израде  и  реализације  пројекта  обавезно  је  преношење  висина  са  постојеће 

Државне нивелманске мреже. 
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2.7.3. Парцелација, препарцелација 

 

2.7.3.1. Парцелација 

 

На основу новоодређених регулационих линија, деобом се од постојећих парцела у обухвату 

Плана образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену. 

 

2.7.3.2. Препарцелација 

 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се образују 

нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне намене. 

 

2.7.4. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте 

 

Површине јавне намене у обухвату Плана чине парцеле уличних коридора и образују се од следећих 

парцела: 

-  целе парцеле: 9357, 9356/3, 9538/27, 9538/28, 9511/2, 9509. 

-  делова парцела: 9348/1, 9351/2, 9351/1, 9526, 9529, 9531, 9532, 9533, 21475, 9535, 

9538/5, 9538/7, 9538/13, 9538/21, 9536, 9510, 9538/7, 9530, 21619, 9538/11 и 

9538/8 . 

 

Површине јавне намене су и уређене зелене површине - заштитно зеленило, парк у бившем комплексу 

војке, парк-шума уз комплекс ''Terre’’ намењене пасивној и активној рекреацији, коридор железнице, стадион 

''Жак'' и комунална површина у источном делу обухвата Плана. 
 

 

2.8. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 

ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

2.8.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

У оквиру предметног простора у наредном временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко 

капацитета путног-друмског и железничког саобраћаја. 

 

Основна концепција саобраћаја у овом делу насеља се заснива на задржавању свих већ дефинисаних 

уличних коридора, уз њихову реконструкцију и рехабилитацију као и утврђивање нових коридора са свим 

захтеваним елементима попречног профила. У насељским блоковима, посебно у зони железничке пруге, 

планираних и постојећих радних садржаја, планира се пробијање нових коридора, у циљу повезивања и 

употпуњавања сегмената саобраћајне мреже југоисточног дистрикта. Ширина и положај свих садржаја у 

попречном профилу, узимајући у обзир специфичност обухваћеног простора, ће бити посебно разрађивани 

како кроз одговарајуће планове детаљне регулације, тако и кроз одговарајућу техничку документацију. 

 

Железнички саобраћај ће се и даље задржати у оквиру утврђених коридора, са интенцијом укључивања у 

саобраћајни подсистем југоисточног дистрикта, кроз постојеће и евентуално планиране капацитете, што ће 

такође бити тема планске и пројектно-техничке документације. 



25 

 

 

 
 

Основу саобраћајног система овог дела насеља чиниће путни-друмски саобраћај, а његов најважнији 

сегмент ће бити траса ДП II реда бр. 100
2 

функционално дефинисана као главна насељска саобраћајница 

(ГНС). Траса општинског пута, Кикинда - Банатска Топола, као и Башаидски друм, заједно са ДП бр. 100
2
, 

као главне насељске саобраћајнице у оквиру утврђених коридора, чиниће основу путног саобраћајног 
система југоисточног саобраћајног дистрикта Кикинде. 

 
У експлоатационом смислу, концепцијски се планира рехабилитација, реконструкција и одговарајуће 

опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом 

даље реализације (кроз пројектовање и техничку документацију) мора се дати одводњавању са коловозних и 

осталих саобраћајних површина. 
 

Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања-пробијања нових коридора, захтеваће 

одређена прилагођавања, узимајући у обзир хијерархијски ниво саобраћајница, њихов положај у мрежи као 

и могућности – простор који ће бити условљен постављеним захтевима из планова вишег реда и 

конфигурацијом терена. 
 

Како југоисточни део насеља, као и цело насеље, има повољне геоморфолошке особине, постоје изванредне 

просторне могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја. 
 

Изградњом, модернизацијом постојећих капацитета (пешачке стазе, бициклистичке траке) као и 

изградњом нових, безбедност кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови видови немоторних 

кретања били би основни начини савладавања унутарнасељских растојања. 
 

У оквиру коридора (постојећих / планираних) саобраћајница посебно ће се обратити пажња на 

реализацију ових капацитета. 

 

За југоисточни саобраћајни дистрикт насеља Кикинда важе следећи параметри: 

 

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза 

Главна нас. саобраћајница 20 m 7,0 m (мин 6,6 m) 

сабирна нас.саобраћајница 16 m 6,0 m 

приступна нас.саобраћајница 12 m 6,0 m(мин 5,5 m) 

 

2.8.2. Водопривредна инфраструктура 
 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана обухватају: 

-  водовод (снабдевање објеката водом и хидрантска мрежа), 

-  кишну канализацију, 

-  фекалну канализацију. 
 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и објеката питком водом, као и 

системе за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). Обзиром да 

постојећа мрежа у великој мери, ни пречником ни положајем  не  задовољава  садашње  потребе,  

потребно  је  предвидети  полагање цевовода у свим новопланираним улицама, као и реконструкцију и 

замену цевовода тамо где је то неопходно. Цевоводи су изграђени од разних материјала: азбест- цемента, 

пластике, гвожђа, олова, и сл. често су недовољних пречника, на основу чега се закључује да је неопходна 

реконструкција и доградња великог дела цевовода. 

 

2 По претходној категоризацији овај пут је носио ознаку државни пут II реда бр. 123 
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Наведени проблеми имају за последицу честе кварове на мрежи, недовољне притиске у цевима на крајевима 

мреже, а посебан проблем представља неадекватан квалитет воде за пиће. Неке цеви су због материјала од 

којег су изграђене, штетне по здравље људи, као на пр. оловне и азбест-цементне цеви. 

 

Новопланирану мрежу везати у прстен како би се обезбедило квалитетно снабдевање, како би се избегло 

стварање уских грла у потрошњи. Проширење водоводне мреже у овом делу насеља вршиће се у складу са 

динамиком планираном у комуналном предузећу, а према усвојеном Идејном решењу. 

 

Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко постојећих 

колекторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, односно до коначног реципијента. 

Такође, потребно је преиспитати капацитете постојећих колектора како би се новопланирана канализациона 

мрежа могла укључити на насељски систем. 

 

Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса   

канализационих  водова   се   планира   дуж   новопланираних  саобраћајница користећи расположиве 

просторе и падове терена. Техничко решење канализационог система засниваће се на гравитационом 

одводу отпадних вода до црпних станица, одакле ће се прикупљена отпадна вода пумпањем пребацити до 

колекторских праваца, и даље до постројења за пречишћавање. 
 

Индустријске  отпадне воде и уопште загађене воде из производних процеса решаваће се посебним 

системима. Зависно од врсте и типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 

предтретман у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и 

роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', бр. 67/11 и 48/12), па ће се тек онда упустити у 

насељски канализациони систем. 
 

Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и 

осталих површина до реципијенaта. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент 

након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након 

третирања на одгаварајућем уређају. 
 

Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар овог дела насеља и 

индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне 

услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се 

изграђена делом рационално уклапа у будуће решење. 

 

Подручје обухваћено овим Планом припада сливном подручју Наковског канала. Прикупљена атмосферска 

вода се колектором Ø 1200 mm и Ø 1400 mm у ул. Стевана Сремца, одводи до отвореног канала. Даље се 

атмосферска вода одводи главним одводним  каналом  до  Наковског  канала  као  реципијента.  Главни  

колектор  у  Ул. Стевана Сремца и Синђелићевој улици функционише, уз услов да се изливно место 

очисти. Сливу Наковског канала припадају следеће улице: 

-       Косовска Ø 1200 mm и Ø 1400 mm; 

-       Део И. Л. Рибара Ø 1200 mm и Ø 1400 mm; 

-       Вука Караџића (у делу улице постоји отворени канал и цевоводи Ø 400 mm и Ø 600 

mm), изведен дубље од пројектованог; 

-       Милоша Великог Ø 500 mm и Ø 600 mm изведен дубље од пројектованог; 
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-       Део Саве Текелије (од Генерала Драпшина до улива у гл. колектор) Ø 400 mm и Ø 

800 mm; 
-       Део Чанадске и Браће Средојев (од Ђ. Јакшића до улива у гл. колектор) Ø 400 mm 

и Ø 600 mm и Ø 800 mm, канализација издигнута у односу на пројектовано; 

-       Душана Васиљева (изведена од Ђ. Јакшића до улива у гл. колектор); 

-       Део Карађорђеве (изведена од Браће Богарошки до улива у гл. колектор); 

-       Генерала Милутиновића Ø 600 mm и Ø 800 mm. 
 

Ово подручје се одводњава преко 2 канала која одводе вишак воде из насеља. То су канали који се у 

евиденцији Вода Војводине воде као Н-8-а и Н-8-б. Канал Н-8-а одводи вишак воде из дела ''Старо 

Вашариште'' до канала Наковског главни, налази се у предметној зони од стационаже km 0+722 до km 

0+900 и нема обезбеђену парцелу на којој се налази. Канал Н-8-б одводи вишак воде из дела Мелино 

гробље, око старе депоније до Наковског главног канала од стационаже km 0+785 до km 1+465, а такође и 

овај канал нема обезбеђену парцелу на којој се налази. 

 

Обиласком терена утврђена је да су изливи колектора у мелиорационе канале полузатрпани, присутно 

прикључење фекалних колектора на систем, запуњеност шахтова и сл. Међутим, ипак се може закључити 

да је са грађевинског аспекта, канализациони систем у добром стању и може да фунционише уз одређене 

интервенције. 

 

Планирана канализациона мрежа при пројектовању и извођењу трасе може претрпети и одређене измене 

(правац тока и сл.) у односу на предложено решење, уколико се при изради Главног пројекта, а на 

основу ажурних катастарско-топографских подлога, утврди да је неопходно због рационалнијег решења. 

 

2.8.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

У  оквиру  планског  простора  планирана  је  трафостаница  110/20  kV  "Кикинда  4", значајна за напајање 

електричном енергијом насеља Кикинда. 

 

Напајање електричном енергијом планираних корисника обезбедиће се из постојећих капацитета и 

изградњом нових трафостаница 20/0,4kV. 

 

Да би се простор у обухвату плана привео планираној намени и да би се стекли технички услови за 

прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је 

изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система (средњенапонска мрежа, 

нисконапонска мрежа, дистрибутивнe трансформаторскe станицe, прикључак). 

 

У деловима где је планирано породично становање, радне зоне, комунални садржаји и спортско-

рекреативне површине мрежа ће се у потпуности каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж 

улица. 
 

У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу 

продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном 

мрежом. 

 

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских водова који ће 

међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним 

трансформаторским станицама. 
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Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на 

слободностојећа армирано - бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних 

коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико 

се ови грађевински елементи буду градили на регулационим линијама парцела. 
 

Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора пратити и изградња 

одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и пратеће средњенапонске мреже. 
 

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално, по потреби, 

изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном монтажно-бетонске, 

зидане и стубне трафостанице где постоји постојећа надземна електроенергетска мрежа. 

 

Који тип дистрибутивне трансформаторске станице (стубна, монтажно-бетонска, зидана или узидана) ће 

бити усвојен за изградњу, пресудно ће зависити од типа средњенапонске мреже на коју се нова 

трансформаторска станица мора прикључити (надземна или подземна мрежа). 
 

Нове стубне трансформаторске станице ће бити прикључиване искључиво на надземну средњенапонску 

мрежу, док ће монтажно-бетонске, зидане или узидане трансформаторске станице, подземним средњенапонским 

водовима, бити прикључиване на подземну или надземну средњенапонску мрежу. Нове стубне 

трансформаторске станице (са могућношћу прикључења највише пет нисконапонских извода), уколико већ нису 

обухваћене у плановима изградње Електродистрибуције ''Зрењанин'', градити у оним блоковима где постоји 

већ изграђена надземна нисконапонска и средњенапонска мрежа и где се може изградити нова надземна 

средњенапонска мрежа. 

 

Нове монтажно-бетонске (зидане) трансформаторске станице, градиће се као слободностојећи објекти. Могуће 

је изградити типске једноструке монтажно бетонске (са могућношћу уградње једног енергетског 

трансформатора назначене снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и 

двоструке монтажно-бетонске (са могућношћу уградње до два енергетска трансформатора назначене снаге до 

630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода) трансформаторске станице. 
 

Зидане и узидане трансформаторске станице могу се градити са већим инсталисаним капацитетима од 

монтажно-бетонских (у назначеној снази и у броју уграђених енергетских трансформатора). Овакве објекте је 

пожељно градити у постојећим и новим блоковима са великом густинама породичног становања, затим у зонама 

пословања, а посебно у радним и индустријским зонама. Простор за изградњу зидане или узидане 

трансформаторске станице је потребно обезбедити у зависности од траженог капацитета објекта. Поред објеката 

свих нових дистрибутивних трансформаторских станица обавезно предвидети слободан простор за изградњу 

слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије мреже јавног 

осветљења. Приступ надлежних служби Електродистрибуције објектима трафостаница мора се омогућити за 

потребе експлоатације и одржавања таквих објеката. 

 

Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и реконструкцијом постојећих обезбедиће се 

довољно капацитета за све потрошаче. 

 
Дуж нових саобраћајница и пешачких стаза изградити мрежу јавне расвете. 
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Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у  облику  

Фарадејевог  кавеза,  према  класи  нивоа  заштите  објеката,  у  складу  са 

''Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења'' (''Службени лист 

СРЈ'', бр. 11/96). 
 

У   наредном  планском  периоду  потребно  је   стимулисати  развој  и   коришћење обновљивих извора 

енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и 

животне средине. 
 

У оквиру радних зона могу се градити производни енергетски објекти обновљивих извора енергије (соларна 

енергија, биомаса, биогас, ком. отпад и сл.) мањих капацитета, који ће се на јавну електроенергетску мрежу 

прикључивати преко средњенапонске, односно нисконапонске мреже. Соларне електране се могу градити 

као засебни објекти (комплекси), постављањем соларних панела на тло, стуб, или постављањем  соларних  

панела  на  објекте  преко  носача.  Производни  енергетски објекти ће се прикључивати кабловским 

водовима на јавну електроенергетску мрежу у складу са условима надлежне Електродистрибуције. 
 

Соларни панели се могу постављати на кровове објеката у оквиру осталих зона. Произведена енергија 

(електрична, топлотна) се може користити за сопствене потребе, а такође и конектовати у јавну 

електроенергетску мрежу (електрична енергија). 
 

За обезбеђење резервног напајања потрошача који захтевају непрекидно напајање електричном енергиојм, 

осим напајања из јавне електроенергетске мреже, могу се користити агрегати. 

 

2.8.4. Гасоводна инфраструктура 
 

На простору обухвата плана постоје гасоводи виског притиска МГ-01, ПВ-1, РГ-03-04 и 

РГ-03-03 и ГМРС "Кикинда". 
 

На простору обухвата плана постоји гасоводна мрежа средњег притиска ГМ-01-01, дистрибутивна гасна 

мрежа од челичних и ПЕ цеви различитих пречника, МРС широке потрошње, МРС "Касарна" и МРС-е за 

друге потрошаче. 
 

На простору обухвата плана НИС Погон Северни Банат Кикинда, има једну бушотину 

Кв-27 са својим цевоводом пречника 73 mm. 
 

На простору обухвата плана потоји изграђена топловодна инфраструктура. 
 

Планира се изградња гасоводне мреже у новопланираним саобраћајницама и њено прикључење на 

постојећу гасоводну мржу, а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас, као и евентуално 

проширење постојеће топловодне мреже. 
 

Минералне сировине 
 

Нафтно гасна поља у експлоатацији 

На  простору  обухвата  плана  налази  се  нафтно-гасно поље  ―Кикинда  -  варош‖  и 

―Кикинда  –  варош-југ‖  у  експлоатацији,  као  и  одобрени  истражни  простор  НИС- 

НАФТАГАСА на основу Решења Покрајинског секретеријата за рударство и минералне сировине истражни 

простор број 5071. 

 

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термоминералних вода), планирано је да 

се настави са даљом експлоатацијом постојећих бушотина као и истраживање, експлоатација и коришћење 

хидрогеотермалне енергије дозволи на простору у обухвату, а да се истраживање нафте и природног гаса не 

дозволи. 
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2.8.5. Електронска комуникациона инфраструктура 
 

На делу простора у обухвату плана постоји изграђена електронска комуникациона мрежа  за  потребе  

постојећих  корисника  простора.  За  потребе  нових  корисника потребно је изградити одговарајућу 

електронску комуникациону мрежу која ће омогућити квалитетно одвијање електронског комуникационог 

саобраћаја у погледу пружања најсавременијих услуга и могућности коришћења мултимедијалних сервиса. 
 

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 

У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу пружања 

нових сервиса корисницима, као и повећање броја телефонских претплатника кроз даљу децентрализацију 

ЕК мрежа. 
 

У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима и обезбеђења нових 

услуга претплатницима приступну мрежу градити применом приступних претплатничких концентрација 

типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни 

мултиплексер). Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са централном локацијом, или међусобно, планирати 

оптичким кабловима. 
 

У оквиру децентрализације транспортне мреже планира се међусобно повезивање свих удаљених 

претплатничких степена оптичким спојним кабловима у „прстенасту― структуру, што ће додатно 

обезбедити квалитет, растерећење и поузданост и непрекидност рада комплетног система веза на овом 

простору. Децентрализација приступне ЕК мреже подразумева скраћење претплатничке петље по бакарним 

кабловима и даљу изградњу оптичких каблова у оквиру приступне мреже што ближе корисницима. 

Полазећи од постојећег стања, транспортна мрежа ће се градити фазно, уз максимално коришћење 

расположивих ресурса и у случајевима када је неопходно, реализацијом привремених техничких решења, 

која ће се временом уклапати у циљну архитектуру ЕК мреже. 
 

Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку повезивањем правних 

лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и осталих претплатника, у циљу потпуне 

дигитализације система и могућности пружања најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса 

(говор, подаци, мултимедијални сервиси, итд). Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица 

мобилне телефоније. 
 

Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране резервне цеви пречника 40 

mm, које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у постојећу кабловску канализацију. 
 

У циљу обезбеђења нових ЕК прикључака и преласка на нову технологију развоја у области 

електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 

канализације. 
 

У наредном планском периоду развој мобилних комуникација, засниваће се на примени најсавременијих ЕК 

технологија, у циљу пружања најсавременијих услуга и сервиса, у скаладу са европским стандардима. 

 

До караја планског периода постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће инсталирати 

комутационо-управљачке центре на локацијама које омогућавају оптимално повезивање за фиксном ЕК 

мрежом на подручју обухвата Плана. На истом подручју базне станице мобилних комуникација ће се 

градити у складу са плановима развоја оператера мобилних комуникација. 
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За  међусобно  повезивање  комутационо-управљачких  центара  и  контолора  радио базних станица, 

користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио релејне станице ће бити на 

локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и радио релејних станица биће инсталирани у постојећим 

објектима уз минималне адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта) или 

на земљи (контејнерска варијанта). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће бити 

монтиране на типским носачима, који се фиксирају за постојеће грађевинске објекте, или на посебним 

слободностојећим антенским стубовима. 

 

2.8.6. Зелене површине 

 

Озелењавањем југоисточног дела насеља ће се повећати учешће зелених површина јавног коришћења, 

формираће се зелене површине ограниченог коришћења у оквиру туристичко-спортско-рекреативних 

садржаја и међусобно ће се повезати у континуиран систем зеленила преко линијског уличног зеленила. 
 

Реконструисаће се зелене површине у оквиру комплекса бивше касарне и уредити као парковски простор, 

изградњом шетних стаза, уношењем нових декоративних врста и вртног мобилијара. 
 

На неизграђеном грађевинском земљишту у делу блоку 59 и у делу блока 42 поред комплекса ''Теrra'', 

ће се формирати нове зелене површине у виду парк-шуме. За озелењавање ових површина препорука је 

коришћење врста аутохтоног порекла уз мању примену декоративних врста и вртног мобилијара. 
 

Зелене површине ограниченог коришћења ће пратити садржаје основне намене (породично становање, 

радне површине, спортско-рекреативни садржаји, верски комплекс). У овом делу насеља ће бити 

заступљене зелене површине у оквиру туристичко-спортско-рекреативних садржаја. На постојећи садржај 

купалишта ''Плава бања'' наслања се неизграђено грађевинско земљиште на које ће се проширити постојећи 

комплекс и формирати недостајући садржаји и зеленило. 
 

Зелене површине специјалне намене ће се формирати као заштитно зеленило и у оквиру насељских 

гробаља. Стара гробља која немају услова за проширење и нису у функцији, временом треба реконструисати 

у спомен-гробља и паркове. 
 

 

2.9.   СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА 

ИЛИ ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ JE ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 

инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску  мрежу,  

гасоводну  мрежу  и  електронску  комуникациону  мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну 

мрежу се обавезно изводе према техничким условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за 

одређену комуналну инфраструктуру. 

Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева могућност колског 

прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону, 

електро, гасну (или топловодну), електронску комуникациону и ТВ кабловску мрежу. 
 

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени   минимални   

степен   комуналне   опремљености  грађевинског  земљишта, односно обезбедити прикључке на ону 

комуналну инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање објеката одређене намене. 
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Степен  комуналне  опремљености  грађевинског  земљишта,  који  је  потребан  за издавање локацијске 

и грађевинске дозволе, дат је по зонама и целинама у обухвату Плана, за које се локацијска дозвола издаје 

директном применом овог Плана: 

1. Зона породичног становања саобраћајна, водоводна, канализациона и електроенергетска 

инфраструктура; 

2.   Комплекс  верског  објекта  и  гробља  -  саобраћајна, водоводна,  канализациона и 

електроенергетска; 

3. Радне зоне и комплекси - саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска инфраструктура и 

електронска комуникациона инфраструктура; 
 

 

2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ  

НАСЛЕЂА,  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  И  ЖИВОТА  И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

2.10.1. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра 

 

2.10.1.1. Заштићена природна добра 

 

У обухвату Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда не постоје евидентирана 

заштићена природна добра. 

 
Уколико се приликом ископавања пронађу геолошки и палеонтолошки документи (фосили, минерали, 

кристали...), који би могли да представљају заштићену природну вредност, потребно је да налазач то 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана и да предузме мере заштите од уништавања, 

оштећивања или крађе. 

 

2.10.1.2. Заштићена непокретна културна добра 

 

Стручњаци Међуопштинског завода за заштиту споменика културе из Суботице су обиласком терена, а 

приликом израде услова за Генерални план Кикинде (''Службени лист општине Кикинда'', бр. 9/10) и услова 

за План детаљне регулације блокова 58 и део блока 59/1 и увидом у документацију и евиденцију Завода, 

утврдили непокретна културна добра: објекте под претходном заштитом и прописали услове заштите. 

 

Евидентирана и заштићена непокретна културна добра на подручју обухвата Плана су разврстана у три 

категорије и чине их: 

-  3 добра која уживају претходну заштиту, 

-  1 градитељски објекат амбијенталног значаја, 

-  2 гробља, 

-  1 јавни споменик и спомен обележје. 

 

Добра под претходном заштитом 

 

Објекти од посебне вредности под претходном заштитом: 

- Комплекс старог погона фабрике ''Тоза Марковић'', КО Кикинда, кат. парц. бр. 20715 

 

Објекти од вредности под претходном заштитом: 

-  Капела ''Свете тројице'' на Мелином гробљу 

- Комплекс објеката Војске Србије, КО Кикинда, кат.парцела бр. 5323 
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Услови и мере заштите за добра која уживају претходну заштиту 

 

- Очување   оригиналног   хоризонталног   и   вертикалног   габарита,   примењених материјала, 

конструктивног склопа. 
- Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера (декоративног материјала и сл.) 

- Очување    или    рестаурација   изворног    изгледа,    стилских    карактеристика, декоративних 

елемената и аутентичног колорита објеката. 
- На   овим   објектима   се   не   дозвољава   надоградња,   али   је   дозвољено осавремењивање 

објеката у циљу бољег коришћеља што подразумева оне интервенције, које се морају извести уз 
услове и под надзором надлежне установе заштите. 

 

Градитељски објекти амбијенталног значаја 

 

- Стадион ''Жак'', КО Кикинда, кат. парц. бр. 9539 

 

Услови и мере заштите за градитељске објекте- амбијенталног значаја 

 

- Очување   оригиналног   хоризонталног   и   вертикалног   габарита,   примењених материјала, 

конструктивног склопа. 
- Очување    или    рестаурација    изворног    изгледа,    стилских    карактеристика, декоратоивних 

елемената и аутентичног колорита објеката. 

- На овим објектима се не дозвољава надоградња, али је дозвољено осавремењивање објеката у циљу 
бољег коришћења што подразумева следеће интервенције, које се морају извести уз услове и под 
надзором надлежне установе заштите. 

 

Гробља 

 

- Мелино гробље 

- Јеврејско гробље 

 

Услови и мере заштите за гробља 

 

Пошто је у граду основано ново централно гробље, а претходна полако губе своје функције,у наредном 

периоду треба извршити валоризацију свих гробаља. Треба одредити: 

- које су значајне личности које почивају у Кикинди и њихово гробно место се чува стално, 

-    које су гробнице које се због естетске вредности не смеју дирати, 

-    треба урадити партерно решење за сва гробља како би функционисала као парк, 

-    гробља треба оградити, 

-    калварију и свете слике у капелама по могућности би требало што пре рестаурирати. 

Првенствено се односи на слике крижног типа. 

- 

Јавни споменици и спомен обележја 

 

- Скулптура у простору „Лала на лудаји‖ улаз у Кикинду код ''Тозе Марковић'' 
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2.10.2 Општи и посебни успови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 
 

Општи услови и мере заштите живота и здравља људи 
 

Услови живота становништва умногоме зависе од читавог низа утицаја природног и антропогеног дејства, 

који појединачно али и синергијски, делују на појединца и заједницу људи. 
 

Aктивности и мере предвиђене Планом, које је неопходно континуално спроводити, су у складу са законском 

регулативом и стратегијама развоја свих секторских политика на територији Републике, као и низа 

националних програма и акционих планова. 
 

Као приоритетна мера истиче се управљање природним вредностима и заштитом животне средине, који ће 

допринети интегралној заштити становништва на територији насеља. 
 

Мере заштите живота сваког појединца проистичу из Закона о здравственој заштити, којим је дефинисано 

да се друштвена брига за здравље становништва остварује на нивоу Републике, аутономне покрајине, 

општине, односно града, послодавца и појединца. Законом су дефинисане активности и мере којима се у 

оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује здравствена заштита, која обухвата: 

-  очување  и  унапређење  здравља,  откривање  и  сузбијање  фактора  ризика  за настанак обољења, 

стицање знања и навика о здравом начину живота; 

-  спречавање, сузбијање и рано откривање болести; 

-  правовремену  дијагностику,  благовремено  лечење,  рехабилитацију  оболелих  и повређених; 

-  информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање 

и за остваривање права на здравље. 
 

Кроз ове активности, а захваљујући спровођењу мера пореске и економске политике којима се подстиче 

развој навика о здравом начину живота, обезбеђује се адекватна друштвена брига о здрављу становништва. 

Такође, у области заштите здравља од загађене животне средине се дефинишу мере заштите и превентиве од: 

-  штетних утицаја проузрокованих опасним материјама у ваздуху, води и земљишту; 

-  одлагања отпадних материја; 

-  опасних хемикалија; 

-  извора јонизујућих и нејонизујућих зрачења; 

-  буке и вибрација. 
 

Такође, као  мера  заштите живота  и  здравља људи  дефинисана је  и  неопходност вршења систематских 

испитивања животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пиће, воде за пиће и 

других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и 

рекреативне потребе, ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног 

квалитета (мониторинг). 
 

Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, на територији Републике и јединица локалних 

самоуправа неопходно је дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и пожара. 
 

Законом о заштити животне средине дефинисано је да је ризик одређени ниво вероватноће  да  нека  

активност,  директно  или  индиректно,  изазове  опасност  по животну средину, живот и здравље људи, а 

удес - изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних 

материја, обављањем активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или 

дуготрајном неадекватном чувању. 
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У том смислу, у циљу заштите здравља становништва, неопходно је поштовати мере заштите животне 

средине, живота и здравља људи дефинисане низом законских и подзаконских аката. 
 

Општи услови и мере заштите од пажара, елементарних непогода, техничко- 

технолошких несрећа и ратних дејстава 
 

Планирањем будуће просторне организације насеља мора се водити рачуна о смањењу повредивости, а 

повећању отпорности у ванредним условима. Овај циљ се постиже кроз стриктно поштовање 

урбанистичких и других услова и норматива. На основу: географских, морфолошких, хидролошких, 

демографских и других карактеристика насеља Кикинде, може се извући закључак да подручје обухвата 

Плана може бити угрожено од: пожара, поплава и подземних вода, метеоролошких појава (атмосферског 

пражњења, олујних ветрова, града и снежних падавина), геолошких појава (земљотреса), техничко-

технолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава. 

 

Заштита од пожара обезбедиће се: 

-   поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом, обезбеђивањем потребног капацитета насељске водоводне 

мреже, тј. обезбеђивањем проточног капацитета и притиска за 

ефикасно гашење пожара; 

-   градњом  саобраћајница  према  датим  правилима  (потребне  минималне  ширине, 

минимални радијуси кривина и слично); 

- поштовањем  прописа  при  пројектовању  и  градњи  објеката  (удаљеност  између производних, 

складишних и објеката специјалне намене, услови складиштења лако 

запаљивих течности, гасова и експлозивних материја и сл.). 

 

Заштита од поплава и подземних вода обезбедиће се: 

- поштовањем основне намене површина, очувањем интегритета Кикиндског канала, детаљне каналске 

мреже и припадајућих објеката; 

-   поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и  изградње хидротехничких 

објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.). 

 

Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града) 

обезбедиће се: 

-   извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом; 

-   заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила; 

- заштита од града обезбедиће се противградним станицама, са којих се током сезоне одбране од града 

испаљују противградне ракете. 

 
Заштита од геолошких појава (земљотреса) обезбедиће се: 

-   прорачуном на отпорност за земљотрес јачине минимално 70 MCS за све објекте; 

- поштовањем регулационих  и  грађевинских линија,  односно,  прописане  минималне ширине саобраћајних 

коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се 

обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 

 

Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се: 

-  предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или разарајућа по здравље 

људи и животну средину (тло, воду, ваздух, биљни и животињски свет или њихове особине); 

- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у осигураним подручјима, у 

циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне услове 

применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад; 
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-  паркирање цистерни, грађевинских и других машина и возила вршити само на уређеним местима, уз 

предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима; 

- разношење чврстог отпада, спречити његовим  систематским прикупљањем и депоновањем на за то 

уређеним депонијама; 

-  уколико  дође  до  хаварије  возила  које  носи  опасне  материје  у  прашкастом  или 

грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу која обавља операцију 

уклањања опасног терета и асанацију коловоза; 

-  уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити саобраћај, алармирати надлежну 

служба и специјализоване екипе за санацију несреће. 
 

Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава обезбедиће се: 

-  изградњом склоништа допунске заштите отпорности до 50 kPa код изградње: објеката у радним зонама и 

комплексима, школа, здравствених установа, објеката за културне, спортске и друге јавне манифестације, као 

и стамбених објеката веће спратности, тј. за све планиране објекте чији капацитет прелази више од 50 лица - 

корисника објекта; 

-  за збрињавање људи у изузетним ситуацијама, могу се, такође, користити површине парка, заштитног 

зеленила, отворених спортских терена и другог неизграђеног простора; 

-  поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

-  на  основу  услова,  које  су  инвеститори  планираних  објеката  дужни  да  траже  од 

Министарства одбране Републике Србије – надлежног одсека за одбрану у Кикинди. 

 

2.10.3. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине 
 

Планом су предвиђене мере и активности у циљу санације постојећег стања и даљег развоја насеља у складу 

са основним принципима одрживог развоја. 
 

Концепт заштите животне средине у Плану предвиђа низ мера и услова заштите животне средине које имају  

превентивни и санациони карактер. Предвиђеним мерама морају се испоштовати следећи услови: 

-  водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и објеката питком водом; 

- све отпадне воде пречишћавати на уређају за пречишћавање, ради постизања потребног квалитета 

отпадне воде, пре упуштања у реципијент; 

-  обезбедити одвођење атмосферских вода посебном цевастом уличном мрежом; 

- очувати квалитет ваздуха насеља формирањем јединственог регистра извора загађивања у насељу, 

заменом застарелих технологија у индустријској производњи савременим, повећањем и повезивањем 

свих зелених површина у систем зеленила; 

-  одлагати комунални отпад у складу са Стратегијом управљања отпадом. 
 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или 

материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу 

загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана 

Законом о интегрисаном спречавању и  контроли  загађивања  животне  средине  ("Службени гласник  РС",  

број 

135/04). 

 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине прописано је да ће, за 

постојећа постројења и активности оператер, прибавити дозволу најкасније до 2015. године у складу са 

Програмом усклађивања појединих привредних грана са одредбама овог закона. 2008. године донета је 

Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 

("Службени гласник РС", број 108/2008) којом се утврђују рокови у оквиру којих се подносе захтеви за 

издавање интегрисане дозволе, по врстама активности и постројења. 
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Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у 

једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту: севесо постројење), регулисана су Законом 

о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) и другим подзаконским 

актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или 

се њима рукује. 

 

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може прописати израду 

Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', број 135/04), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 

135/04), Правилником о садржини  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (''Службени  

гласник Републике Србије'', број 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 84/2005). 

 

2.10.4. Општи и посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 

особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности 

 

Овим Планом дају се општи услови којима се површине и објекти јавне намене и објекти за јавно 

коришћење чине приступачним, односно, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, 

хендикепираних и инвалидних лица (у даљем тексту: особе са посебним потребама у простору). 

 

Површине јавне намене јесу простори одређени планским документом за уређење или изградњу јавних 

објеката или јавних површина (улице, тргови, паркови и др.) за које се утврђује општи интерес. 

 
Објекти за јавно коришћење јесу: објекти државне и локалне управе, социјалне и здравствене установе и 

објекти, дечије установе, школе, објекти културе, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни 

објекти, саобраћајни терминали и други објекти намењени јавном коришћењу. 

 

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких прелаза, места за 

паркирање и других површина у оквиру улица, шеталишта, тргова, паркова, скверова и игралишта, по којима 

се крећу особе са посебним потребама, прилаз до објекта, хоризонталне и вертикалне комуникације у 

јавним и стамбеним објектима са 10 и више станова, морају се обезбедити услови за несметано кретање 

особа са посебним потребама у простору, у складу са Правилником техничким стандардима приступачности 

("Службени гласник РС", бр. 19/2012). 

 

2.10.5. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

У   наредном  планском  периоду  потребно  је   стимулисати  развој  и   коришћење обновљивих извора 

енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и 

животне средине. 

 

Један од приоритета енергетског развоја је рационална употреба квалитетних енергената и повећање 

енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника 

енергетских услуга. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tea.TEA-2000.000/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/11890.htm%23zk135/04%23zk135/04
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tea.TEA-2000.000/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/11890.htm%23zk36/09%23zk36/09
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Нерационална потрошња енергије је, у највећој мери, последица значајног коришћења енергије, посебно 

електричне, у домаћинствима и јавним и комерцијалним делатностима, првенствено за потребе грејања. 
 

Основни   циљ   је   повећање   енергетске   ефикасности   у   секторима   зградарства, индустрије, саобраћаја 

и комуналних услуга, што је од значаја са економског аспекта и заштите  животне  средине,  а  све  у  

контексту  одрживог  коришћења  и  очувања природних ресурса. 
 

У циљу истог потребно је: 

- детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти енергетских услуга) у 

секторима индустрије, саобраћаја, зградарства и комуналних услуга; 

-  побољшање постојећег и даљи развој система даљинског грејања, развој гасоводне мреже, која ће 

омогућити супституцију коришћења електричне енергије и класичних фосилних енергената; 

-  пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих, уз 

поштовање принципа енергетске ефикасности; 

-  утврђивање  ефеката  мера  које  се  спроводе  у  погледу  рационалне  употребе енергије; 

-  унапређење и развој статистичких података и енергетских индикатора за праћење енергетске 

ефикасности; 

-  замена класичних сијалица тзв. штедљивим; 

-  оснивање подстицајних фондова за реализацију програма и пројеката енергетске ефикасности на 

локалном нивоу; 

-  унапређење технолошког нивоа индустријских предузећа; 

-  обнова целокупног возног парка. 
 
 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Правила грађења се доносе за зоне у обухвату плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле 

као основ за издавање локацијске дозволе. 

 

Правила грађења се примењују за: 

-  зоне и објекте за које се издају локацијске дозволе на основу услова из овог Плана, 

-  објекте који се налазе у зонама одређеним за детаљну разраду Плановима детаљне регулације, а за које је 

могућа реконструкција односно адаптација, 

- објекте који се налазе у зонама одређеним за детаљну разраду Урбанистичким пројектима, а за које је 

могућа реконструкција односно адаптација. 
 

 

3.1.  ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 
 

Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима: 

  замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) 

може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и ако се новим објектом неће угрозити објекти, 

засади или други садржаји на суседној 

парцели; 

   реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 

нарушити услови дати овим Планом; 



39 

 

 

 
 

   ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се 

не може дозволити доградња постојећег објекта; 

   адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом. 
 

 

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ ЦЕНТРА- 

МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ 
 

3.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити односно врста и намена објеката чија je 

изградња забрањена 
 

Дозвољена је изградња објеката чија је намена у функцији манастирског комплекса: 

конаци, трпезарије, библиотеке, наткривене терасе, помоћни објекти и сл. 
 

Врста објекта: слободностојећи, у прекинутом низу и полуатријумски. 
 

Забрањена је изградња економских објеката: објеката за потребе пољопривредне производње, објеката за 

држање стоке, сточних стаја, испуста за стоку, ђубришних јама-ђубришта, пољских клозета, пушница, 

сушница, кошева, амбара, надстрешница за машине и возила, складишта хране и објеката намењених исхрани 

стоке. 

 

3.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

3.2.2.1. Правила парцелације и препарцелације 
 

Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је 

изграђена или планом предвиђена за изградњу. Неопходно је да испуњава планом прописане услове за 

изградњу. На једној грађевинској парцели може се вршити изградња једног или више објекaта, према 

условима за одређену зону градње. Приступ јавној саобраћајној површини може бити директан или 

индиректан, преко приватног пролаза. 

 

3.2.3. Формирање грађевинске парцеле 
 

Формирање нових грађевинских парцела врши се тако да новоформирана парцела има правилну 

геометријску форму, што ближу правоугаонику или другом облику прилагођеном  терену,  као  и  

величину  прилагођену  планираној  намени  и  типу изградње. Парцела мора обухватати, осим објекта, 

потребне саобраћајне, манипулативне и паркинг површине и припадајуће зеленило. Све нове 

грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на јавну саобраћајну површину, директно или 

индиректно - преко приватног пролаза. 

 

3.2.4. Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле највећи 

дозвољени индекс заузетости или изграђености највећу дозвољену висину или спратност 

 

Положај објекта у односу на регулацију 
 

Растојање грађевинске линије од регулационе линије за слободностојеће објекте је од 

0,0 m до 5,0 m. 
 

Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију. 
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Код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од грађевинске парцеле мање 

од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним странама планирати отвори стамбених просторија. 

    растојање између два суседна објекта на истој грађевинској парцели износи мин. 

4,0 m за приземне и 4,5 m за спратне објекте, 

  објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен 

директан или индиректан приступ на јавни пут, 

 

Дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости 

 

Урбанистички показатељи Зона урбане обнове и реконструкције 

Индекс изграђености грађ. парцеле 1,6 

Индекс заузетости грађ. парцеле Мах 60% 

% Зеленила мин 30% 

 

Дозвољена спратност и висина објекта 
 

Спратност главног објекта: од П (приземље) до максимално П+1+Пк 

Висина главног објекта је максимално 9,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно од 

коте заштитног тротоара објекта до слемена максимално 12,0 m. 
 

Спратност другог објекта уз главни објекат: од П (приземље) до максимално П+Пк. Дозвољена је изградња 

подрумске етаже ако постоје услови за то. Висина објекта је максимално 7,50 m од коте заштитног 

тротоара објекта до венца. 
 

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража до максимално 20 m
2

) максималне 

спратности П (приземље), а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца. 
 

Висина другог и помоћног објеката на парцели не може да прелази висину главног објекта. 
 

 

3.3.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

Зона становања је компатибилна са објектима из области здравства, социјалне и дечије заштите, образовања, 

културе, верским објектима, канцеларијским, комерцијалним и угоститељским објектима, мањим 

производним погонима, трговином, угоститељством, занатством, услугама и др. делатностима, које не 

угрожавају функцију становања непосредно, као и спортско рекреативним објектима. 

 

3.3.1. Врста и намена објеката који се могу градити односно врста и намена објеката чија je 

изградња забрањена 

 

3.3.1.1. Грађевинске парцеле намењене породичном становању 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

главни објекат, други објекат и помоћни објекат. 

 

Други објекат као и помоћни се може градити уколико величина и положај парцеле то омогућавају. 
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Намена главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени 

објекат који не угрожава становање. 

 

Врста главног објекта: слободностојећи, у непрекинутом низу, у  прекинутом низу, полуатријумски, 

двојни. 

 

Намена другог објекта: стамбени објекат, пословни објекат, пословно-стамбени, летња кухиња, економски 

објекат, гаража и оставе веће од 20 m
2

. 

 
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 

50% површине објекта. 

 

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава 

становање) износи од 50 до 70%. 

 

Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације, трговине, канцеларије атељеи, 

занатске радионице и сл.) је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70% (у склопу чисто 

пословног објекта може се планирати простор за становање-боравак апартманског типа). 

 

Намена помоћних објеката: остава мање од 20 m
2

, ограде, бунари и септичка јама 

(прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу). 

 

Просторије попут остава за огрев, гаража и летњих кухиња могу се планирати и у саставу основног 

објекта или другог објекта на парцели. 

 

На грађевинској парцели намењеној породичном становању ограничена је и забрањена: 

   Ограничена је изградња објеката за потребе пољопривредне производње, објеката за држање стоке. 

   Забрањена је изградња занатских радионица које загађују простор и извор су буке: 

пилана, металостругарских радионица, радионица хемијских производа и сличних објеката 

   Забрањена је изградња септичких и водонепропусних септичких јама у зонама где је изведена насељска 

канализацијаи где постоје услови за прикључење. 

 

3.3.1.2. Грађевинске парцеле намењене објектима компатибилних намена 

 

На грађевинским парцелама у склопу зоне становања могу се градити објекти чија је 

намена компатибилна са становањем: 

-  објекти јавне намене- специјализовани центри из области: здравства, социјалне и заштите, образовања, 

културе, верски објекти, канцеларијски, комерцијални, 

-  мањим производним погонима, 

-  трговином, 

-  угоститељством, 

-  занатством, услугама. 

 

На  грађевинским  парцелама  намењеним  објектима  компатибилних  намена могу се градити: 

главни објекат и помоћни објекат. 

 

Врста објеката: слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу, 

полуатријумски. 
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3.3.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле у овој зони су следећи: 

-  За  слободностојеће  објекте  минимална  ширина  парцеле  је  12,0  m, минимална површина је 300,0 

m
2

; 

-  за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0 m, минимална површина је 

450,0 m2; 

- за објекте у прекинутом низу минимална ширина фронта парцеле је 10,0 m, а минимална 

површина парцеле је 250 m
2

. 

- за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте минимална ширина фронта парцеле је 6,0 m, а 

минимална површина парцеле је 200 m
2

. 

-  Најмања ширина грађевинске парцеле за пословне објекте у непрекинутом низу је 

12,0 m, а за слободностојеће пословне је 16,0 m. 
 

Најмања ширина грађевинске парцеле за пословне објекте у непрекинутом низу је 

12,0m, а за слободностојеће пословне је 16,0 m. 
 

На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања до 10% од најмање површине или ширине 

утврђене овим условима, може се утврдити изградња или реконструкција објекта спратности до П+1 

(приземље и једна етажа), индекса заузетости до 60 %. 

 

3.3.3. Положај oбjeкaтa у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи 

дозвољени индекс заузетости или изграђености, највећа дозвољена висина или спратност 

 

Положај објекта у односу на регулацију и у осносу на границе грађевинске парцеле 

 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом 

линијом или се повлачи на 5 m. 

Испади на фасади нису дозвољени. 

Степенице за прилаз стамбеном и пословном делу објекта не смеју да прелазе регулациону линију. 

 
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

-  транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m; 

-  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 3,0 m; 

-  конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 
 

Гаража се може поставити на регулациону линију под условом да кровне равни гараже имају пад у 

сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже. У 

оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу. 
 

Други објекат – помоћни (гаража...) или пословни објекат гради се на минимално 0,5 m од границе суседне 

парцеле уз границу парцеле претежно северне оријентације, или на удаљености минимално 1,0 m од 

границе суседних парцела уз границу парцеле претежно јужне оријентације. 
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Одвођење атмосферских падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради 

објекат. 
 

Дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости 
 

Урбанистички показатељи Зоне ретких насеља малих густина 

Густина насељености до 100 ст/hа 

Индекс изграђености 1,6 

Индекс заузетости мах 40% 

% Зеленила мин 30% 

 

Дозвољена спратност и висина објекта 
 

Спратност главног објекта: од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). 
 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 
 

Висина главног објекта је максимално 9,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно од 

коте заштитног тротоара објекта до слемена максимално 12,0 m. 
 

Спратност пословног/производног објекта уз главни стамбени објекат је максимално П+1 

(приземље+једна етажа). Дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то. Висина 

објекта је максимално 7,50 m од коте заштитног тротоара објекта до венца. 
 

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража до максимално 20 m
2

) максималне 

спратности П (приземље), а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца. 
 

Висина другог и помоћног објекта на парцели не може да прелази висину главног објекта. 
 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

У зони породичног становања, у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из 

области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности. 
 

1. На грађевинској парцели намењеној породичном становању са објектима услужне, занатске и 

производне делатности (стамбени и производни део парцеле) могу се градити: 
 

У оквиру производног/пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

- производног односно занатског објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који 

својим деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама - неће негативно утицати на примарну 

функцију - становање). Објекат градити као слободностојећи (минимална удаљеност од суседне парцеле 

уз коју се гради је 1,5 

због услова осунчања суседних башта), 
 

Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине максимално 2,2 m уз услов да је ограда 

транспарентна. 
 

У оквиру пословног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред делатности 

предузетништва и пољопривреде је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме 

нарушити зона становања. 
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2. На грађевинској парцели намењеној породичном становању за пољопривредна домаћинства (стамбени 

и економски део парцеле) могу се градити: 

    У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 

  основни  објекат:  породични  стамбени  објекат,  стамбено-пословни  објекат, пословно-стамбени 

објекат. 
 

    У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

  сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта. 

  пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и објекти 

намењени исхрани стоке и др.; 
 

У оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и 

трговина, с тим да се обављањем те делатности не смеју нарушити функције у зони становања. 
 

Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима: 

   да су изграђени од тврдог материјала, 

   да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (мин 5,00 m од улице када је у питању парцела са 

нагибом терена према јавном путу - навише), 

   да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа, 

   да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити удаљено од стамбених објеката 

и водозахватних бунара мин 20,0 m, 

   да су смештени у економском делу грађевинске парцеле, 

   објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода. 
 

Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за кукуруз), дуж 

границе са суседом врши се под следећим условима: 

     Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом 

објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или 

четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено 

двориште). На зиду који је лоциран на 

заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су 

искључиво у функцији вентилације или осветљења растојања минималне висине парапета h=1,80 m, 

површине до 0,8 m
2

. 

     Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити 

мин. 0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање парцелације са уским 

фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,00 m. 

     Изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m од свих 

заједничких међа. 
 

У непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, цркве, амбуланте итд.) у кругу од 50 m не 

могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе. 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 

m. За грађевинску парцелу намењену породичном становању са делатностима занатства или пољопривреде 

колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m. 
 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место 
тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место, односно једно паркинг место на 

70 m
2  

пословног простора, односно у складу са нормативима за одређени простор. 
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Заштита суседних објеката 
 

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 

које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. 
 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону линију више 

од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се 

она поставља на грађевинску односно регулациону линију. 
 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

  транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m, 

  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 3,0 m, 

  конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 
 

Грађевински  елементи  као  еркери,  доксати,  балкони,  улазне  надстрешнице  без стубова, на нивоу 

првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

  на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

  на делу објекта према бочном дворишту  (најмање растојања од 0,5 m) - 0,5 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

    на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,5 m) - 0,9 m, али 

укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

    на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 

суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 
 

Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице 

висине преко 0,9 m улазе у габарит објекта. 
 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно 

регулациону линију) рачунајући од  основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то: 

  стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине 

тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m, 

    шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m. 

 

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену и ако је међусобни размак између објеката једнак и 

мањи од 4,0 m на страни објекта која се налази на међи дозвољава се отварање отвора висине парапета 

1,80 m или постављање отвора застакљеним непрозорним стаклом без могућности отварања (светларници). 
 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских 

падавина са кровних површина се мора решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 
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Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у боји по избору пројектанта, или обложене фасадном 

опеком, природним или вештачким каменом итд. 

 

Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције. 

 
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода  поткровне  

етаже  до  тачке  прелома  кровне  висине,  а  одређује  се  према конкретном случају. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
 

 

3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У РАДНИМ ЗОНАМА 

 

У простору обухвата Плана се налазе комплекси: Нис нафтагас и Житопромет који се уређују на основу 

овог Плана. 

 

3.4.1. Врста и намена објеката који се могу градити 

 

У склопу ових комплекса се могу градити производни објекти, складишни објекти пословни и други 

објекти компатибилних намена (сервиси, складишта, трговински комплекси, дистрибутивни комплекси, 

трговинско-транспортни центри и други објекти компатибилних намена). 

 

У оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима у радној зони дозвољена је изградња 

главних објеката: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: 

пословно-производни објекат, пословно- складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-

производно- складишни објекат. 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у прекинутом и непрекинутом низу,   а   све   у   

зависности   од   техничко-технолошког   процеса   производње   и задовољавања прописаних услова 

заштите. 

 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, 

типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно 

решење) и сл. 

 

3.4.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје 

који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног 

индекса изграђености и степена заузетости земљишта. 

 

Површина  грађевинске парцеле  износи  минимално  600,0  m
2   

са  ширином  уличног фронта минимално 

20,0 m. 
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Услови за образовање грађевинских парцела су следећи: 

   више  објеката  који  чине  функционалну целину  могу  бити  на  једној  или  више грађевинских 

парцела; 

   појединачни објекат може бити на једној грађевинској парцели исте површине као 

објекат или површине увећане за површину заштитног тротоара; 

   грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућују изградњу 

објекта у складу са решењима из Плана, правилима грађења и 

техничким прописима; 

   парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела уредити Пројектом 

парцелације и препарцелације 

 

3.4.3. Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи 

дозвољени индекс заузетости или изграђености, највећа дозвољена висина или спратност 

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 

Положај постојећих објеката је на већ утврђеним грађевинским линијама. У случају градње нових објеката 

поштовати следећа правила. 

 

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса грађевинска 

линија може да се поклапа са регулационом линијом, односно, може у односу на њу да буде одмакнута за 

минимално 5,0 m. Објекти који се смештају на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити 

грађени на грађевинској линији. 

 

Организацију  дворишта  радног  комплекса  треба  усмерити  ка  северној,  односно западној страни. Са 

тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0 

m. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су задовољени услови 

противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 m, 

тј.  већи од половине вишег објекта. 
 

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 

10,0  m.  Евентуално  дозвољена  је  удаљеност  на  минимално  6,0  m  ако  је  на грађевинској парцели 

омогућен кружни ток саобраћаја. 
 

Индекс изграђености и индекс заузетости грађевинске парцеле 
 

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и 

саобраћајницама је 2,1. 

Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 70 %. 
 

Највећа дозвољена спратност 
 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 

  пословни:   макс.   П+2+Пк   (приземље+две   етаже+поткровље).   У   изузетним 

случајевима дозвољава се и  већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере 

већих комплекса П+6 (приземље+шест етажа), 

  производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 

процес производње, 

  складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 
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Изградња помоћног објекта – (остава, типске трафостанице и сл.) дозвољена је максималне спратности П 

(приземље). 
 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 
 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се 

дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне 

заштите. 
 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 
 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња 

пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. 
 

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња стамбене јединице, при одређивању локације објекта 

на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза 

објекту, без укрштања са прилазом радном делу. 
 

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на 

регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и 

транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код 

комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 
 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и 

транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 m. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено је 

преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је 

обезбеђена проточност саобраћаја. 
 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски 

прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 

Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. 
 

У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

  минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0m, односно 7,0 m тамо 

где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова, 

  за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг 

простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило минимално 3,0 m х 6,0 m, 

односно у зависности од величине теретног возила). 
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Заштита суседних објеката 
 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна 

средина. 
 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 

m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску линију. 
 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

    транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 

2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m, 

  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 2,5 m, 

    конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 
 

Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, 

а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 

којој се гради објекат. 
 

Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса 

од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско  дрвеће,  листопадно  дрвеће  или  шибље)  

умањио  би  буку  и  задржао издувне гасове и прашину. 
 

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. Избор биљних врста 

одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, а  

такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се 

обезбеди изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, изолација 

пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја сунца. 
 

Одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради нивелацијом саобраћајних 

површина. 
 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или 

савременији начин. 
 

Обавезна је израда косог крова,а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. 

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са 

нагибом крова.Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта, а такође могу бити од 

фасадне опеке или других савремених материјала који су тренутно у употреби (политирана керамика, 

Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде и сл.). Висина надзитка поткровне етаже износи 

највише 2,2  m  рачунајући од  коте пода  поткровне етаже до  тачке прелома кровне висине, а одређује 

се према конкретном случају. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се 

тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. радног 

комплекса. 



50 

 

 

 
 

3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У КОМУНАЛНИМ ЗОНАМА 
 

За комуналне садржаје: Мелино католичко и Мелино православно гробље, Јеврејско гробље, комплекс 

трансформаторске станице 110/20 кV, комплекс главне мерно регулационе станице и мерно регулационе 

станице; које се налазе у оквиру предметног простора на површинама одређеним за спровођење из овог 

Плана, уређење комплекса, реконструкција постојећих и/или изградња нових објеката вршиће се на 

основу овог Плана као и применом важеће законске регулативе, односно важећих правилника, који 

конкретне области уређују. 
 

За све комуналне садржаје и комплексе који се налазе  у оквиру предметног простора на површинама 

одређеним за спровођење из Плана детаљне регулације или Урбанистичког пројекта, уређење комплекса, 

реконструкција постојећих и/или изградња нових објеката ће се прописати предметним Плановима. 
 

3.5.1. Гробља 
 

У оквиру југоисточног дела насеља Кикинда се налазе три гробља за која се услови издају директно из 

Плана, а све у складу са Законом о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС‖, број 20/77). 

 

Код  изразито  архитектонске  концепције  гробља  однос  површина  за  сахрањивање према осталим 

садржајима је 60:40%, односно, функционална подела треба да се састоји од следећих односа: 

- 60% намењено гробним местима 

- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор 

- 16% површине за саобраћајнице 

- 3% трг за испраћај 

- 1% остали садржаји. 
 

Међутим, ако се ради о пејсажној концепцији гробља однос површина за сахрањивање према осталим 

садржајима је онда 40:60%. 
 

Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, околина треба да буде 

достојанствена, мирна са превагом зелене боје разних нијанси. У појасу зеленила формирају се места за 

одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба тежити постизању јединственог обележавања 

гробова. 
 

Уз  комплекс  гробља  треба  уредити  адекватан  простор  за  паркирање  возила  и бицикала, као и 

простор за одлагање отпада. На одређеним местима поставити чесме са водом. 

 

3.5.2. Трансформаторска станица 110/20 kV 
 

Мин. парцела за изградњу комплекса трансформаторске станице 110/20 kV и високонапонског разводног 

постројења треба да буде око мин. 100X80m; 

 
Садржај комплекса: 

-    Разводно постројење 110 кV 

-    Релејне кућице 

-    Трансформатори 110 кV и уљна јама 

-    Командна зграда са 20kV постројењем 

-    Интерне саобраћајнице, пешачке и манипулативне површине 

-    Ограда комплекса 
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РП 110 kV 

 

- На плато се поставља постројење за спољњу монтажу, кога чине: напонски и струјни трансформатори 110 

kV, растављачи 110 kV, сабирнички системи, прекидачи 110kV, одводници пренапона и изолатори, 

енергетски трансформатори 110 kV. 

- 110 kV постројење сачињавају: 

 

Обликовање и материјали 

 

За носаче апарата и портала предвидети бетонске темеље, а за трасе каблова одговарајуће кабловске канале, 

пролазе и шахтове. За трансформаторе предвидети одговатајуће темеље опремљене решетком на целој 

површини каде за прихват уља. Предвидети водонепропусну уљну јаму са потребном канализацијом од 

темеља трансформатора до уљне јаме. 

 

Командна зграда са 20 kV постројењем 

 

Намена: Опрема  и  уређаји 20  kV  постројења, као  и  уређаја  за  трансформацију, мерење,  заштиту,  
сигнализацију,  и  управљање  читавог  постројења  налазе  се  у командној згради. У командној згради 

налазе се санитарне и помоћне просторије. Објекат  градити  од  чврстог  стандардног  материјала:  сендвич  

зидови  од  опеке  и блокова са хоризонталним и вертикалним
 армирано-бетонским серклажима и одговарајућом термо и хидро изолацијом. 

Фасаду извести у "natur" бетону и "robau" опеци.  Кровна  конструкција је  дрвена,  а  кров  коси,  нагиб  

крова  30-35
0

.  Кровни покривач – цреп; 

 

Остало објекти који се могу градити у комплексу 

 

- канцеларијски простор 

- радионица за електро и машинску делатност 

- простор за смештај опреме за испитивање и машину за третирање уља 

- магацински простор 

- цистерне за складиштење уља 

- уљна канализација и уљна јама 

- инфраструктурне инсталације 

- антенски стуб 
 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 

Грађевинска линија за планиране објекте у односу на регулациону линију одмакнута је мин. 5,00 m. 

Највећа дозвољена спратност 
 

  макс. П+1+Пк (приземље+ етажа+поткровље), 
 

Хоризонтални габарит 
 

Тачан габарит утврдиће се идејним, односно главним грађевинским пројектом. 
 

Саобраћајне и манипулативне површине 

 

-  Обезбедити колски прилаз објекту мин. ширине 5.0m са приступне саобраћајнице и пешачки прилаз; 

-  Колско-манипулативне и пешачке површине извести од бетона, бехатона и сл.; 
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Комунална опремљеност 

 

-  Обезбедити прикључак на водоводну и канализациону мрежу; 

-  Обезбедити по потреби прикључење на електронску комуникациону мрежу. 
 

Хортикултурно уређење 
 

-  Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели адекватно озеленити и хортикултурно 

уредити; 
 

Ограда комплекса 
 

-  Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору са 

суседом. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Мин. висина 

ограде је око 2,0 m. 
 

3.5.3. Главна мерно регулациона станица и мерно регулациона станица 
 

На простору обухвата плана постоје ГМРС"Кикинда", МРС широке потрошње. 
 

Услови за уређење и изградњу ГМРС и МРС су: 

-  индекс заузетости парцеле је макс. 70% 

-  индекс изграђености парцеле је макс. 0,7 

-  спратност објеката је макс. П 

-  зелене површине су мин. 30% 

-  комплекс оградити заштитном оградом, висине мин. 2,0m, а удаљеност заштитне ограде од ГМРС/МРС 

мора бити мин. 3,0 m 

-  минимална  удаљеност  МРС  у  објектима  од  чврстог  материјала  од  стамбених, пословних и 

производних објеката, радионица и складишта запаљивих материјала износи у зависности од притиска: 

до 7 bar је 10,0 m, а од 7 до 13 bar је 15,0 m. 
 

 

3.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ЗЕЛЕНИЛА; СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

 

3.6.1. Стадион „Жак“ 
 

У оквиру зоне спорта и рекреације се налази стадион „Жак―, који је градитељски објекат од амбијенталног 

значаја, за који се услови за реконструкцију и текуће одржавање издају директно из овог Плана, а уз 

претходно прибављене услове надлежног завода за заштиту споменика културе. 

 

Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима: 

  замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) 

може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и 

ако се новим објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној парцели; 

   реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 

нарушити услови дати овим Планом; 

   ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се 

не може дозволити доградња постојећег објекта; 

   адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим 

Планом. 
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У оквиру сваког спортско-рекреативног комплекса треба обезбедити довољан број паркинг места за 

очекиван број посетилаца и запослено особље, затим потребне сервисне саобраћајнице, као и прилазе 

возилима специјалне намене. 

 

Спортско-рекреативни комплекс треба озеленити парковским зеленилом у складу са просторним 

могућностима. Функција зеленила је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено-

социјална. На местима окупљања посетилаца треба применити парковска решења применом декоративних 

врста. 

 

3.6.2. Зеленило 

 

Зелене површине јавног коришћења 
 

Паркови 
 

Парк од свих зелених површина има највећи ефекат остварења функција побољшања микроклимата и 

организације одмора и рекреације становништва. То је зелена површина која композиционо чини целину 

у којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале композиоционе елементе: (пољане, платое са 

местима за одмор, игру деце и забаву, рекреацију). У том смислу треба уредити постојећи парк уз бивши 

војни комплкес. 

 

Зонирањем површина могу се издвојити следеће функционалне зоне од укупне површине парка: 

   миран одмор и шетња, 

   дечија игралишта (за предшколски узраст). 

 

У оквиру парковске површине не могу се градити објекти чија је функција супротна основној функцији 

парка. 

 

У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине. Парк опремити вртно - 

архитектонским елементима и уредити у вртно - пејсажном или мешовитом стилу. Најмање 70% површине 

парка треба да буде под зеленилом. 

 
Парк-шуме 

 

Основна намена овог простора је одмор, спорт, рекреација и забава, што подразумева опремање неопходним 

мобилијаром за рекреацију и одмор излетника у природи. Највећи део простора ће имати намену парка, који 

ће се формирати у пејзажном стилу, са  врстама већих  декоративних својстава, а  други део  ће  

представљати шуме  са шетним стазама и пикник површинама. 

 

Уколико се ради о разноликим садржајима, ангажовањем већег простора, разрада планских поставки путем 

израде урбанистичких пројеката ће омогућити боље спровођење Плана. За све објекте који могу на било 

који начин угрозити животну средину обавезна је израда Студије процене утицаја. 
 

Улично зеленило 
 

Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде од  колског  

саобраћаја  и  створе  повољне  санитарно-хигијенске и  микроклиматске услове и повећају естетске 

квалитете градског пејсажа. Од укупне површине уличних коридора, око 30% треба да је под зеленилом. 
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Формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од шибља у свим улицама у којима  дрвореди  

нису  формирани  и  у  којима  постоји  довољна  ширина  уличног профила. 
 

У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. 

Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради безбедности 

саобраћаја дрвеће садити на 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање 

стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7,0 m што зависи од избора врста. Растојање између 

дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0 m. 
 

Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за кретање 

саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и 

повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања. 
 

За сваку улицу у којима не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи 

кестен, јавор, софора и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба водити рачуна о 

карактеру улице, правцу доминантног ветра, као и смени фенолошких аспеката. Цветњаке не треба 

лоцирати на целој дужини траке улице, већ само на појединим деловима (у близини станица јавног 

саобраћаја, код пешачких прелаза, на раскрсницама). При избору врста за улично зеленило треба водити 

рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке особине), саднице буду прилагођене условима раста у 

уличним профилима и инфраструктурним коридорима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет 

земљишта, прашину, гасове и др). 

 

Зелене површине ограниченог коришћења 

 

Туристичко-спортско-рекреативне површине 
 

Туристичко-спортско-рекреативне  површине  ће  створити  услове  за  организовање мањих туристичких 

садржаја и реализацију пасивног и активног одмора и рекреације. Зеленило спортско-рекреативних 

површина треба да чини 40-50% од укупне површине комплекса и треба да буде решено као парковско 

зеленило. Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са 

осталим деловима насеља. Зеленило спортско рекреативних површина треба да буде распоређено тако да 

створи сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-

хигијенска и друштвено-социјална. 
 

У односу на општу норму од 25 m
2  

по становнику унутар градског зеленила, активна рекреација 

учествује са 18% или 4,5 m
2

/станов. (дечија игралишта за узраст до 6 година 1%, за децу од 6-14 година 
5%, и терени за омладину и одрасле 12% од укупног норматива). 

 

Зеленило туристичко- рекреативних садржаја,  треба да чини мин 70% комплекса и да буде решено као 

парк- шума. За озелењавање изабрати аутохтоне врсте (јасен, топола и врба). 

 

У  циљу  потпуније  архитектонско  –  урбанистичке  разраде  и  дефинисања  услова уређења и грађења за 

комплексе са спортско рекреативним садржајима овим планом налаже се израда урбанистичког пројектa и 

плана детаљне регулације. 

 
Општи услови за уређење и изградњу спортско-рекреативних објеката и садржаја су: 
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-  индекс заузетости парцеле је макс. 40%
3
 

-  индекс изграђености је макс. 1,0 

-  спратност објеката је макс. П+1+Пк 

-  зелене површине су мин. 40%4 
 

Зелене површине специјалне намене 
 

Заштитно зеленило 
 

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине 

- ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења и неповољног дејстава саобраћаја, 

везивање земљишта, заштита од ерозије. 
 

Заштитно зеленило ће бити формирано првенствено на деградираном земљишту, на теренима са већим 

нагибом ради њихове стабилизације   и у оквиру комуналних површина (извориште и пречиштач отпадних 

вода). 
 

Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима 

и условима заштите природе. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и 

новостворене станишне услове, првенствено аутохтоне лишћарске врсте. Препоручују се сладеће врсте: 

храст, липа, јасен, јавор, граб, црвена зова. 
 

Зелене површине гробља 
 

Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса формирати појас 

заштитног зеленила (ширине од 10-15,0 m). Код изразито архитектонске концепције гробља однос 

површина за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%, док је код пејсажне 40:60%. 
 

Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, околина треба да буде 

достојанствена, мирна са превагом зелене боје разних нијанси. У појасу зеленила формирају се места за 

одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба тежити постизању јединственог обележавања 

гробова. 
 

Услови за уређење зелених површина 
 

Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности нужно је: 

-  Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим 

Планом; 

-  Поштовати  проценат  заступљености  разних  категорија  зеленила  у  зонама  и целинама основних 

намена у насељу; 

- За делове који се налазе у обухвату Плана и у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити 

опште поставке дате овим Планом; 

-  У деловима нобухвата који се даље не разрађују урбанистичком документацијом, озелењавање ће се 

спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и осталом техничком документацијом у 

складу са Законом. За озелењавање је неопходна   геодетска   подлога   са   снимљеном   хоризонталном   

и   вертикалном 

представом терена и комплетном инфраструктуром. Озелењавање ускладити са подземном и надземном 

инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина. 
 
 

3 У индекс заузетости се не рачунају отворени спортски терени 

4 У зелене површине се рачунају и отворени травнати спортски терени 
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-  Обавезна  израда  главних пројеката озелењавања за  зеленило уличних  коридора, парка, парк-шуме и 

заштитног зеленила, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов 

просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

-  Озелењавање  ускладити  са  подземном  и  надземном  инфраструктуром  према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина; 

   Дрвеће садити на минималној удаљености од: 

- водовода 1,5 m 

- канализације 1,5 m 

- електрокабла 2,0 m 

- тт и кабловске мреже 1,5 m 

- гасовода 1,5 m 

-  Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице I класе минимум 4-5 година старости. 
 

При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се, одредбама Закона о 

јавним путевима, а уз водотоке Закона о водама. 
 
 

3.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

3.7.1. Правила за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре на површинама јавне намене 
 

3.7.1.1. Правила за изградњу мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 
 

Путни-друмски саобраћај за потребе југоисточног дела насеља Кикинда, и у будућности ће се обављати 

преко: 

-  трасе државног пута II реда бр. 100
5

, Банатско Аранђелово – Мокрин – Кикинда – 

Војвода Степа – Бегејци – Неузина – Селеуш – Алибунар – Банатски Карловац – Делиблато – Ковин, који сече 

предметни простор у источном делу обухваћеног простора и укршта се са регионалном пругом. 

-  трасе општинског пута, Кикинда - Банатска Топола, који сече предметни простор, 

центрично га половећи на приближно једнаке делове; такође се укршта са регионалном пругом. 

-  насељске саобраћајнице -   Башаидског друма, која се просторно пружа ка западу 

обухваћеног простора, ограничава простор са постојећим радним садржајима и комплексима и која се такође 

укршта са регионалном пругом. 
 

Предметне трасе категорисаних путева кроз југоисточни саобраћајни дистрикт Кикинде су функционално 

дефинисане као главне насељске саобраћајнице (ГНС). Као такве су главни носиоци и апсорбери свих 

саобраћајних токова који гравитирају ка овом делу насеља и даље ка окружењу. 
 

Систем сабирних и приступних насељских саобраћајница ће осим доступности свим садржајима и парцелама, и 

смештаја свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине предметне зоне, омогућити и сабирање и 

разливање токова на делу обухваћене мреже као и алтернативне трајекторије приступа у ситуацијама када то 

неће бити могуће преко главног носиоца путног саобраћаја - ГНС. Утврђивањем и 

изградњом/реконструкцијом траса предметних категорисаних путева кроз југоисточни део насеља, 

побошљаће се функционисање насељског саобраћаја, повезаност са централним садржајима и осталим 

деловима насељима. 

 

5По претходној категоризацији овај пут је носио ознаку државни пут II реда бр. 123 
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Овим мерама  доћи ће до комплетирања саобраћајне мреже насеља, утврђене кроз ГУП Кикинде са новом 

хијерархијском структуром насељских саобраћајница. 
 

Општи услови за изградњу саобраћајница путне мреже6 

 

 ПРИСТУП
НА 
УЛИЦА 

САБИР
НА 
УЛИЦ
А 

ГРАДСК
А 
МАГИСТР
АЛА 

ГРАДСКА 
САОБРАЋАЈН
ИЦА 

ГРАДС
КИ 
АУТОП
УТ 

ПУ ПУ-с СУ-о С
У 

ГМ-с ГМ ГГМ-п ГГМ ГА-дп ГА 

УРБАНЕ 
ЦЕЛИНЕ 

саставни део путне 
мреже урбаних 
целина 

не пролази 
кроз урбане 
целине ИВИЧНА 

КОНТРОЛА 
САДРЖАЈА 

да могућ
е 

не 

КОНТРО
ЛА 
ПРИСТУ
ПА 

нема делимичн
а 

потпун
а 

ДИРЕКТАН 
КОЛСКИ 
ПРИСТУП 

 
дозвоље

н 

дозвољен само у 
изузетним 
случајевима 

 
забрањен 

АКТИВНОСТ 
БОРАВКА НА 
УЛИЦИ 

висок 
ниво 
функциј
е 

средњи ниво функције низак ниво функције  
нема 

СНАБДЕВ

АЊЕ 

ИВИЧНИХ 

САДРЖАЈ

А 

слободно са коловоза регулисано(а) 
са коловоза 

(проширења) 

регулисано(
а) 

са проширењем 
и/или индиректно 

 
нема 

(а) – код посебних возних трака за аутобус искључиво индиректно кроз локалну мрежу 
 

Главна насељска саобраћајница (ГНС) следећи смернице из ГУП Кикинде мора да обезбеди: 
 

1. програмски услови: 
 

   рачунска брзина Vrac = 50 - 80 km/h; 

   капацитет по једној саобраћајној траци Qdoz = (500) 700 - 1400 (PAЈ/h/ts); 

   ниво укрштања са осталим елементима уличне мреже – површински; 

   ниво укрштања са осталим системима саобраћаја (железница) – у нивоу; 

   светлосна саобраћајна сигнализација – координисана; 

   паркирање возила уз саобраћајнице – дозвољено. 
 

2. пројектни елементи (без тежих просторних ограничења): 
 

   број саобраћајних трака – мах. 2+2; 

   средња разделна трака – пожељна уколико просторни услови омогућавају; 

   зауставна трака - пожељна уколико просторни услови омогућавају; 

   подужни нагиб – ipod = 6-8 %; 

   мин. R = (75) 250-600 m, рачунато на ipk 6%; 

   мин. дужина прегледности 120 m. 

 

Сабирна насељска саобраћајница (СНС) следећи смернице из  ГУП Кикинде мора да обезбеди: 
 

1. програмски услови: 
 

   рачунска брзина Vrac = 30 - 70 km/h; 

   капацитет по једној саобраћајној траци Qdoz = (300) 500 - 900 (PAЈ/h/ts); 

   ниво укрштања са осталим елементима уличне мреже – површински; 

   светлосна саобраћајна сигнализација – на укрштајима са ГНС - сигнални критеријум безбедност пешака; 

   паркирање возила уз саобраћајнице – дозвољено. 
 
 
 
 

6 Смернице за саобраћајну инфраструктуру су преузете из ГУП Кикинда 



 

 

 
 

2.   пројектни елементи (без тежих просторних ограничења): 
 

   број саобраћајних трака – мин. 2 (1+1); 

   подужни нагиб – ipod = 7-10 %; 

   мин. R = 50 - 250 m, рачунато на ipk 4 %; 

   мин. дужина прегледности 90 m; 
 

Приступна насељска саобраћајница (ПНС) следећи смернице из ГУП 

Кикинде мора да обезбеди: 
 

1.   програмски услови: 
 

   рачунска брзина Vrac  ≤ 30 km/h; 

   светлосна саобраћајна сигнализација – на укрштајима са мрежом вишег нивоа - 

сигнални критеријум безбедност пешака; 

   паркирање возила уз саобраћајнице – дозвољено; 
 

2.   пројектни елементи (без тежих просторних ограничења): 
 

   број саобраћајних трака – 2; 

   подужни нагиб - ipod = 10-14 %; 

   мин. R = услов проходности; 

 
У наредној табели дати су хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница, са утврђеним 

просторним нивоима функционалности у југоисточном саобраћајном дистрикту градске мреже. 
 

Функција Тип 

опслуживање 
локације 

сабирање 
токова 

саобраћајно 
повезивање 

даљинско 
повезивање 

брзо 
повезивање 

основни мешовити 

 
* 

 
* 

 
□ 

 
● 

 
* 

 
ГНС 

главна 
магистрала 

 
□ 

 
● 

    
СНС 

сабирна 
улица 

 
● 

 
* 

    
ПНС 

приступна 
улица 

 

● главна функција 

□ споредна функција 

* само изузетно 
 

Главна насељска саобраћајница (ГНС) у улицама Чанадској, Стевана Сремца и делом у Браће Арсенов ће по 

функцији и изграђености бити најважнији саобраћајни капацитет у оквиру предметне зоне. Са 

одговарајућом изграђеношћу и опремљеношћу (ширина коловоза 7,0 - мин. 6,6 m) сав интерни саобраћај 

на нивоу зоне ће се кумулисати и дистрибуирати ка осталим насељским блоковима и окружењу. 
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Табела профила функције и нивоа функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у југоисточном делу 

насељу Кикинда 
 

ГЛАВНА 

НАСЕЉСКА 

САОБРАЋАЈНИЦА 

(ГНС) 

НИВО ФУНКЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИЈА 

САОБРАЋАЈНОГ 

ПОВЕЗИВАЊА 

САОБРАЋАЈНО 

ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

(МОТ.ВОЗИЛА) 

ЈАВНИ ГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ 

(ПОВРШИНСКИ) 

П/О X 

 

П/О X 

 

О/П X 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ О/П X 
 

ПЕШАЧКИ 

САОБРАЋАЈ 

(ПОДУЖНИ) 

О/П X 

ПАРКИРАЊЕ О X 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 

(ПОПРЕЧНИ) 

АКТИВНОСТИ 

БОРАВКА У 
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ 

О/П X 

 

О X 

КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ X 

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ 
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО) X 

 
 
 
 

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 
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Сабирне саобраћајнице (СНС) – улица Вашариште (Браће Средојев), део улице Милоша Великог и 

новоформирана улица, ће омогућити кретање интерног теретног сабраћаја, и повезиваће значајне целине у 

оквиру предметне зоне са главном насељском саобраћајницом. 



 

 

П
 -

 п
о
в
е
з
и

в
а
њ

е
 

О
 -

 о
п

с
л

у
ж

и
в
а
њ

е
 

Б
 -

 б
о

р
а
в
а
к
 

В
р

л
о

 н
и

з
а
к
 

Н
и

з
а
к
 

С
р

е
д

њ
и

 

В
и

с
о

к
 

В
р

л
о

 в
и

с
о

к
 

 
 
Страна 1404                  Број 32                  „Службени лист општине Кикинда“                  22.12.2014. године 

 

Табела профила функције и нивоа функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у југоисточном делу 

насељу Кикинда 
 

САБИРНА НАСЕЉСКА 
САОБРАЋАЈНИЦА 

(СНС) 
СУ 

НИВО ФУНКЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ 
ПОВЕЗИВАЊА 

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 
(МОТ.ВОЗИЛА) 

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 

(ПОВРШИНСКИ) 

БИЦИКЛИСТИЧКИ 

САОБРАЋАЈ 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 
(ПОДУЖНИ) 

О/П X 

 

О/П X 

 

О X 

 

П/О X 

 

О X 

ПАРКИРАЊЕ О X 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 

(ПОПРЕЧНИ) 

АКТИВНОСТИ БОРАВКА У 

УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ 

О/П X 
 

О/Б X 

КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ О/Б X 
 

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ X 
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО) 

 
 

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 
 

 
Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи, ће омогућити  доступност  

до  свих  садржаја  и  објеката,  уз  примену  одговарајућих режимских захвата где се за то укаже потреба. 
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Табела профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС) 

у југоисточном делу насељу Кикинда 

 

ПРИСТУПНА 
НАСЕЉСКА 

САОБРАЋАЈНИЦА (ПНС) 
ПУ 

НИВО ФУНКЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ О X 

ПОВЕЗИВАЊА 

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ О X 

(МОТ.ВОЗИЛА) 

ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ О X 
(ПОВРШИНСКИ) 

БИЦИКЛИСТИЧКИ О X 

САОБРАЋАЈ 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ Б X 
(ПОДУЖНИ) 

ПАРКИРАЊЕ О X 

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ Б 
(ПОПРЕЧНИ) X 

АКТИВНОСТИ БОРАВКА У Б 
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ X 

КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ Б X 

ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ 
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО) X 

 
 
 
 
 

ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 
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3.7.1.1.1. Услови за уређење, изградњу и реконструкцију саобраћајне инфраструктуре 

 

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Главних пројеката за све саобраћајне 

капацитете уз поштовање одредби: 

- Закона о јавним путевима ("Службени  гласник Републике Србије", 101/05, 123/07, 

101/11 и 93/12), 

- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  ("Службени  гласник  Републике 

Србије", број 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-УС), 

- Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13), 

- Закона о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 60/98, 

и 36/99), 
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да испуњавају путни 

објекти и други  елементи јавног пута ("Службени гласник  РС", бр. 50/11), 

- Правилника  о  ближим  саобраћајно-техничким и  другим  условима  за  изградњу, одржавање и 
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени гласник РС", бр. 20/96, 18/04, 
56/05 и 11/06), 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга, 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Државни пут II реда 

 

Заштитни појасеви: 

 

-  заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 

10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну), 

-  појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 

ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није 

дозвољено отварање рудника, каменолома и 

депонија отпада. 

 

Општински пут 
 

Заштитни појасеви: 
 

-  заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5 

m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну), 

-  појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се 

ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (5 m) и у којој није 

дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада. 
 

Државни пут II реда бр.100 са следећим програмско-пројектним елементима: 
 

-  коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора, 

-  коловоз ширине 7,1 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,3 m ивичне траке), 

-  рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 50 km/h 

-  носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини), 

-  једнострани нагиб коловоза, 

-  укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице, 

-  паркирање у оквиру коридора дозвољено 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tea/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/948.htm%2320/96%2320/96
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Општински пут са следећим програмско-пројектним елементима: 
 

-  коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора, 

-  коловоз ширине 6,0 m тј. (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х 0,2 m ивичне траке), 

-  рачунска брзина Vrac = 60 km/h, у насељу 50 km/h 

-  носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 60 kN по осовини), 

-  једнострани нагиб коловоза, 

-  укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице, 

-  паркирање у оквиру коридора дозвољено 
 

Главна насељска саобраћајница (траса ДП II реда бр. 100, општински пут): 
 

Потребно је планирати реконструкцију главне насељске саобраћајнице – трасе државних путева и 

саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима: 

-   постојећа регулација главне насељске саобраћајнице 18,0; 

-   рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 50 km/h 

- коловоз има ширину 7,1 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и ивичним тракама 

(ивичњацима) од 0,3 m - траса ДП; 

- коловоз има ширину 6,0 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин.  2,75 m и ивичним тракама 

(ивичњацима) од 0,2 m – траса општинског пута; 

-   носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин.оптерећење 

115 kN по осовини) - траса ДП; 

-   носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин.оптерећење 60 

kN по осовини) - траса општинског пута; 

-   нагиб коловоза је једностран; 

- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу ивично или сепарисано; 

-   бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког 

другог  материјала) обострано са  ширином од  мин.  1,0  m  као  једносмерне, по диспозицији на 

графичком прилогу; 

-   пешачке стаза са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону линију по диспозицији на 

графичком прилогу; 

- реконструкцију постојећих (изградњу нових) аутобуских стајалишта извршити по следећим 

препорукама: 

  ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m), 

  дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0 m за 

два или зглобни аутобус, 

  коловозна  конструкција  аутобуског  стајалишта  мора  бити пројектована  и 

изведена  за  осовинско  оптерећење  као  и  код  коловоза  главне  насељске саобраћајнице -

државног пута, 

  одводњавање стајалишта са падом од 2% од ивице коловоза државног пута. 
 

Сабирне насељске саобраћајнице: 
 

-   задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних саобраћајница. У 

деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 

16,0 m; 

-   рачунска брзина  Vrac = 30 - 70 km/h, 

- коловоз сабирне саобраћајнице је широк 6,0 m (мин. 5,5 m) у зависности од значаја у мрежи насељских 

саобраћајница; 

-   носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак 

саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини). 

-   нагиб коловоза је једностран; 



 

 

 
 

- паркирање  у  коридорима  сабирних  саобраћајница  организовати  ван  коловоза 

(ивично или сепарисано-зависно од конкретне ситуације); 

- вођење  интензивних  пешачких  токова  вршити  по  пешачким  стазама  (ширина 

1,5 m) уз регулациону линију. 

 

Приступне насељске саобраћајнице: 
 

- приступне  саобраћајнице  изводити  за  двосмерни  и  једносмерни  саобраћај  у зависности од 

мобилности у зони и дужине улице. У деловима насеља где се уводи нова регулација минимална 

ширина уличног коридора је 12,0 m; 

- рачунска брзина Vrac ≤ 30 km/h, 

- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 3,0 m (2 х 2,75) или за једносмерни 

саобраћај са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако 

се за њима укаже потреба); 

- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 

60 kN по осовини); 

- паркирање  путничких  возила  у  регулационом  профилу  ивично  и  изузетно  на коловозу ако 

просторне могућности дозвољавају; 

- нагиб коловоза је једностран; 

- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и 

безбедност; 

- пешачку стазу изводити са ширином од мин. 1,2 m уз регулациону линију. 
 

Коридор железнице 
 

Услови за једноколосечне пруге и индустријске колосеке су: 

-  пружни  појас  је  простор  између  колосека,  као  и  поред  крајњих  колосека  на одстојању од  8,0  m  

ван  грађевинског подручја насеља, односно 6,0  m  унутар 

насеља, рачунајући од осе крајњих колосека, где није дозвољена градња, осим за 

објекте у функцији пруге; 

-  заштитни пружни појас у ширини од 200,0 m (са обе стране рачунајући од осе крајњих колосека), 

где је дозвољена изградња по селективном приступу и по условима железнице; 

-  у заштитном пружном појасу минимална удаљеност објеката, зграда, постојења од 

осе крајњег колосека је 25,0 m, осим објеката у функцији железничког саобраћаја; 

-  размак  између  железничке  пруге  и  пута  потребно  је  да  износи  мин.  8,0  m 

(за постављање свих постројења и уређаја за обављење саобраћаја на прузи и путу) 

рачунајући од  осовине крајњег колосека до најближе тачке горњег строја пута 

(банкина); 

-  укрштање насељске путне мреже са регионалном железничком пругом извести са путним прелазима 

у нивоу уз обавезно осигурање са одговарајућом (вертикална, 

хоризонтална, светлосна и опрема) саобраћајном сигнализацијом. 

 

3.7.1.2.Правила за изградњу мрежа и објеката водопривредне инфраструктуре 
 

-  Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у 

зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта); 

-  Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи 

прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се 

врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих 

објеката (мин. 0,5 m); 



 

 

 
 

-  Није   дозвољено   полагање   водоводне   мреже   испод   објеката   високоградње; минимално одстојање 

од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност објеката; 

-  Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице цеви, а на месту 

прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег 

цевовода; 

-  Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 DN; 

-  На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 

1,0m са сваке стране; 

- На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних хидраната; 

-  Приликом  реализације  водовода  треба  се  придржавати  техничких  прописа  за 

пројектовање, извођење и одржавање мреже; 

-  По  завршеним  радовима  на  монтажи  и  испитивању  мреже  треба  извршити катастарско 

снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ 

Кикинда; 

-  Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова; 

-  Израдити главне пројекте за реконст. постојеће и изградњу нове водоводне мреже; 

-  Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'', Кикинда, а на пројекте 

наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог; 

- За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним радним и  

радно-пословним зонама потребно је  обезбедити воду из 

сопствених изворишта - бунара, а воду за санитарно-хигијенске потребе 

прикључењем на јавни водовод; 

-  Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикључком  објекта  на  јавни водовод; 

-  Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП ''6. октобар'', Кикинда; 

-  Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за 

водомер, закључно са мерним уређајем; 

-  Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП, а у складу са 

техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а; 

-  Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак; 

-  Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm; 

- Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у породичним стамбеним објектима, пословним 

просторијама, гаражама, по правилу, постављају се у засебно изграђена  склоништа  ван  објекта  или  

унутар  објекта,  а  у  вишепородичним стамбеним објектима у заједничким просторијама, у специјално 

изграђеним касетама за смештај водомера; 

-  Код стамбено-пословних објеката обавезно је раздвајање инсталација са монтажом засебних водомера за 

стамбени и за пословни део објекта; 

-  Код изградње нових зграда вишепородичног (колективног) становања потребно је 

обезбедити да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се мора поставити у 

заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту 

којим би се мерила кумулативна потрошња воде; 

- Индивидуални водомер са арматуром у вишепородичном стамбеном објекту, по правилу, мора бити 

смештен у  касети -  ормарићу, који је  причвршћен за  зид, 

сачињен  од  метала  или  другог  погодног  материјала,  а  лоциран  у  заједничким просторијама; 



 

 

 
 

-  Склониште у које је смештен индивидуални водомер, а налази се ван објекта на парцели  корисника,  

мора  се  изградити  од  цигле  или  бетона,  мин.  димензија 

100 cm x120 cm x150 cm; 

-  Код надградње и реконструкције зграда колективног становања водоснабдевање нових  стамбених  

јединица  врши  се  преко  заједничког  постојећег  водомера,  уз израду нових унутрашњих исталација, 

тако да се омогући постављање водомера за 

сваку  нову  стамбену  јединицу,  приликом  реконструкције  комплет  унутрашњих инсталација 

објекта; 

-  Код изградње пословних објеката површине преко 150 m
2 

код којих је потребна изградња  само  

унутрашње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и 

условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера 

DN 50 mm; 

-  Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска 

мрежа врши се прикључење објеката пречником макс. DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 

mm. 
 

Општи услови за изградњу канализације отпадних вода 
 

-  Трасу мреже канализације отпадних вода (фекалне канализације) полагати између две регулационе 

линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или 

обострано зависно од ширине уличног фронта); 

-  Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да задовољи   прописана   

одстојања   у   односу   на   друге   инсталације   и   објекте 

инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се 

врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих 

објеката; 

- Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од 

темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност објеката; 

-  Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5  m, мерено од горње ивице цеви, (уз 

испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на 

постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода; 

-  Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 DN; 

-  На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 

1,0 m са сваке стране; 

-  На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-

200 DN, а макс. 45,0 m; 

-  Приликом  реализације  фекалне  канализације  треба  се  придржавати  техничких 

прописа за пројектовање, извођење и одржавање мреже; 

-  По  завршеним  радовима  на  монтажи  и  испитивању  мреже  треба  извршити катастарско 

снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ 

Кикинда; 

-  Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова; 

-  Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове мреже; 

-  Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'', Кикинда, а на пројекте 

наведених хидротехничких објеката пробавити сагласност истог предузећа; 

-  Одвођење  вода  решаваће  се  сепаратном  канализационом  мрежом,  тако  да  се посебним  

прикључком  прихватају  и  одводе  фекалне  отпадне  воде,  а  посебним 

сувишне атмосферске воде; 



 

 

 
 

-  Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП ''6. октобар'', Кикинда; 

-  Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту; 

-  Прикључење  објекта  на  фекалну  канализацију  врши  се  на  основу  одобрења  за 

прикључење, које издаје Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове; 

- Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, 

важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а; 

-  Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на 

канализациону мрежу, ако је она изграђена; 

-  Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm; 

-  Ревизионо окно лоцира се на 1,0 m од регулационе линије парцеле, а мора се изградити од цигле или бетона са 

постављањем ливено-гвозденог поклопца у нивоу коте терена; 

-  Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу или, до 

изградње исте, путем септичких јама; 

-  Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала и одржавана тако да се отпадне воде не 

изливају око ње, а посебно не на земљиште суседних објеката или на јавне површине; 

-  Није дозвољена изградња септичких јама на јавним површинама; 

-  Након прикључења на фекалну канализацију обавезно је испразнити, дезинфиковати и затворити септичку јаму 

уз обавештење комуналној инспекцији; 

-  Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на 

канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских 

отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију; 

-  Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на фекалну канализацију под 

условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде; 

- Ради заштите објеката корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних успорима у уличној 

канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и 

сл.) не може бити испод коте нивелете улице, а изузетно се може одобрити прикључење објеката, чији су 

санитарни уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји 

(заштитне уређаје уграђује корисник и исти је саставни 

део кућне инсталације). 
 

Општи услови за изградњу атмосферске канализације 
 

-  Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице, а 

делимично као отворену, у зависности од техничко-економске анализе; 

-  Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или испод 

коловоза по осовини коловозне траке; 

-  Кишну канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање 

спојева; 

-  Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота дна новог канала буде 

виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се прикључење у горњој трећини; 

-  Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно 

сепаратору уља и масти; 

-  Одвођење  атмосферских  вода  из  радних/индустријских зона  и  комплекса  вршити 

искључиво преко сепаратора уља и масти; 

-  Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и 

стандардима; 

-  Улив  атмосферских вода  у  реципијенте извести  путем  уређених  испуста,  који  су 

осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала. 
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3.7.1.3. Правила за изградњу мрежа и објеката електроенергетске инфраструктуре 
 

-  Електроенергетску   мрежу   градити   у   складу   са   Правилником   о   техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона; 

1 kV do 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 18/92); 

-  Код подземне ЕE мреже дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,0 m; 

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, 

најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV; 

-  При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 

90 ; 

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при 

укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

-  Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 

хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m; 

-  Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације; 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 

0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 
 

Услови за изградњу jавног осветљењa 
 

-  Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза; 

-  У делу где је електроенергетска мрежа грађена надземно, расветна тела поставити на 

стубове електроенергетске мреже; 

-  Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. Услови за 

изградњу трафостаница 20/0,4 kV 
 

-  Дистрибутивне трафостанице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити као монтажно-

бетонске или стубне, а на осталим површинама типа стубне, монтажно-бетонске, зидане или узидане, у 

складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа; 

-  Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

-  Mонтажно-бетонске трафостанице ће  се  градити  као  слободностојећи објекти, а могуће је изградити 

једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 

нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу 

прикључења до 16 нисконапонских извода); 

-  За изградњу монтажно-бетонске ТС потребно је обезбедити слободан простор макс. димензија 5,8 m х 

6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 m х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске 

трафостанице; 

-  За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне ТС се мора обезбедити слободан простор 

димензија 4,2 m х 2,75 m за изградњу темеља портала и постављање заштитног уземљења; 

-  Поред објеката трафостаница на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор  за  

изградњу  слободностојећег  ормана  мерног  места  за  регистровање 

утрошене електричне енергије јавног осветљења. 
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Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV 
 

-  Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана и услова 

надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и 

заштиту и др, трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 

kV. 
 

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 

-  За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак, 

који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ); 

-  Електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити подземно у складу са датим условима за 

изградњу подземне електроенергетске мреже. 

 

3.7.1.4. Правила  за  изградњу  мрежа  и  објеката  гасоводне,  нафтоводне  и топловодне 

инфраструктуре 

 
За уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у Правилнику о 

техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима ("Службени гласник 

РС", бр. 37/13), Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 

притиска већег од 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 37/13), Правилнику о техничким нормативима за 

пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак  до  4  bar  

(''Службени  лист  СРЈ'',  бр.  20/92),  Правилнику  о  изградњи постројења  за  запаљиве  течности  и  о  

ускладиштавању  и  претакању  запаљивих течности (''Службени лист СРЈ'', бр. 20/71 и 23/71), као и 

интерним техничким правилима ЈП ''Србијагас''. 

 

Ако гасовод или нафтовод пролазе близу друтих објеката или су паралелни са тим објектима, одстојање не 

сме бити: 

-  мање од 5,0 m од државних путева II реда и општинских путева, рачунајући од 

спољне ивице путног појаса; 

-  мање од 10,0 m од државних путева I реда, рачунајући од спољне ивице путног појаса; 

-  мање од  50,0  cm  од  других подземних инсталација и  мелиорационих објеката, 

рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта; 

-  мање од 10,0 m од регулисаних водотока и канала, рачунајућн од ножице насипа. 

 

Ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, бунара, извора и изворишних подручја, као и ако је 

паралелан са водотоцима, потребно је прибавити сагласност од установа надлежних за послове 

водопривреде, а ако пролази близу електроенергетских постројења и водова, одстојање мора бити у складу 

са нормативима прописаним у одговарајућим српским стандардима. 

 

Ако се цевовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице, мора се употребити 

заштитна цев одговарајуће чврстоће и пречника, који је најмање за 

100 mm већи од спољашњег пречника цевовода. 

 

Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од ширине 

коловоза за по 1,0 m са једне и са друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса. 
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Заштитне цеви, које се постављају ради преузимања спољних оптерећења, морају се прорачунати на 

чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том делу саобраћајнице. 

 

При укрштању гасовода и нафтовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима угао између осе цевовода 

и осе препреке мора да износи између 90° и 60°. 

 
У појасу ширине од 5,0 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено је садити биље 

чији корени досежу дубину већу од 1,0 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 

m. У том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално бити проходан за приступ тешких возила 

у случају интервенција на гасоводу. 

 

У појасу ширине 30,0 m на једну и другу страну од осе гасовода и нафтовода, забрањено је градити зграде 

намењене за становање или боравак људи, без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и 

без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан. 

 
Изузетно од горе наведене одредбе, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у 

појасу ужем од 30,0 m, ако је градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања 

гасовода и ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од гасовода 

мора бити: 

-  за пречник гасовода до 125 mm – 10,0 m; 

-  за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm – 15,0 m; 

-  за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm – 20,0 m и 

-  за пречник гасовода већи од 500 mm – 30,0 m. 

 

Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима наведеним у наредној табели: 

 

Објекти у саставу гасовода 
Мерно-регулационе станице 

 У објекту од 

чврстог 

материјала 

 Под надсрешницом и на 

отвореном 
 до 30.000 m3/h изнад 30.000 m3/h За све капацитете 

Стамбене, пословне и фабр. зграде, 

радионице и складишта запаљ. материјала 

 
15 m 

   
25 m 

   
30 m 

Електро неизоловани надземни водови  Висина стуба далековода + 3,0 m  
Трафо станице    30 m    
ДП I реда 20 m   20 m   30 m 

ДП II реда и 

општински 

путеви 

   10 m    

Остали путеви 6 m   10 m   10 m 
Водотоци 5 m   5 m   5 m 
Шеталишта и паркиралишта 10 m   15 m   20 m 
Остали грађ. објекти 10 m   15 m   20 m 

 

Минимална дубина укопавања гасовода и нафтовода високог и средњег притиска износи: 

-  у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m, а изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 

m, али на деоницама краћим од 50,0 m и на местима где нема 

опасности од великих оптерећења; 

-  при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 

-  при укрштању са улицама је 1,3 m и 

-  на обрадивим површинама је 1,0 m. 
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Удаљеност укопаног гасовода и нафтовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и 

ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака. 
 

Минимално дозвољено растојање гасовода и нафтовода високог и средњег притиска до ближе ивице темеља 

објекта је: 

-  1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и 

-  3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar. 
 

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1,0 m за гасоводе 7-13 bar, 

ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта. 
 

Када се гасовод и нафтовод високог и средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда, 

његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 0,5 m. 
 

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода и нафтовода високог и 

средњег притиска са другим подземним инсталацијама је: 

 

 Паралелно вођење (m) Укрштање (m) 

Нафтовод, продуктовод 0,8 0,3 

гасовод 0,5 0,3 

водовод 0,5 0,3 

вреловод или топловод 0,7 0,3 

канализација од бетонских цеви 0,7 0,3 

ПТТ инсталације 0,6 0,3 

ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3 

високонапонски водови 0,5 0,5 

нисконапонски водови 0,5 0,3 

вишегодишње дрвенасто растиње 1,0 HE 

шахтови 0,3 HE 

 

Приликом  укрштања  гасовода  и  нафтовода  са  саобраћајницама,  водотоцима  и каналима, 

гасовод/нафтовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе 

препреке и осе гасовода/нафтовода може бити од 60° до 90°. 
 

Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на 

посебним темељима. Растојања од других објеката су: 

 

 Улазни притисак до 7 barа Улазни притисак од 7 до 13 barа 

до зграда и других објеката 10,0 m 15,0 m 

до (ивице) пута 5,0 m 8,0 m 

до надземних ЕЕ водова 1,5 пута висина стуба 
 

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност 

ограде од спољних зидова МРС мора бити мин. 3,0 m. Ограда мора бити висока најмање 2,0 m. 

 

За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 20/92) и Правилником о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за 

радни притисак до 4 bar (''Службени лист СРЈ'', бр. 20/92). 
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Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6-1,0 m, у зависности од услова терена. Изузетно 

дубина укопавања може бети минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере 

заштите. 

 

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање 

износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода 

са подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 

m. 

 

Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са путевима и улицама  је  1,0  m.  

Забрањено  је  изнад  гасовода  градити,  као  и  постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне 

објекте. 

 
У близини гасовода ископ се мора вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће  се  поправити  о  

трошку  инвеститора.  Такође,  евентуална  измештања  гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 
 

Гасне котларнице 

 

При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90). 
 

Топловод 
 

Дубина полагања топловода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу 

између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема 

зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних 

канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се 

полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 

 
При паралелном вођењу дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално светло растојање 

износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног 

топловода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред 

темеља 1,0 m. 

 
Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако 

се прорачуном докаже да то није потребно. 

 

Минимална дубина укрштања топловода са путевима и улицама је 1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са 

индустријским колосецима 1,0 m. 

 

При укрштању топловода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора 

бити између 60
о  

и 90
о

. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. 
 

Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 

мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 
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Бушотине 
 

-  удаљеност од бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене, јавних 

објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине, 

-  од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање  30  m,  а  од  

других  јавних  саобраћајница, шумских  и  пољских  путева 

најмање 15 m, 

- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, конфигурације терена и 

врста шуме. 

 
Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и постројења од 

најистакнутијег дела у правцу мрења. 

 

3.7.1.5. Правила за изградњу мрежа и објеката електронске комуникационе инфраструктуре 

 

-  Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе 

комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). 

-  Комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница; 

-  Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,2 m или постављањем каблова у микроровове; 

-  Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте; 

-  При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV 

најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. 

-  При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао 

укрштања око 90 ; 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално 

растојање мора бити најмање 0,5 m; 

-  При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода 

хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном 

вођењу комуникационог кабла са канализацијом; 

-  При   укрштању   електронског   комуникационог   кабла   са   цевоводом   гасовода вертикално растојање 

мора бити најмање 0,4 m; 

-  При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 

хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4  - 1,5 m, у 

зависности од притиска гасовода; 

-  У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску комуникациону мрежу   и   преласка   

на   нову   технологију   развоја   у   области   електронских 

комуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем канализације, од 

планираног окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе опреме унутар парцела 

корисника; 

 

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и уређаја: 
 

- МСАН-а уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и осталих јавних 

површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за 

паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине 

за изградњу IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем 

на јавну инфраструктуру. 
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Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

Прикључење на јавну електронску комуникациону мрежу 
 

-  У  циљу  обезбеђења  потреба  за  новим  ЕК  прикључцима  и  преласка  на  нову технологију развоја 

у области електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима 

путем ЕК канализације од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске 

комуникационе опреме унутар парцела  корисника,  или  до  објекта  на  јавној  површини.  Димензије 

новопројектованог окна треба да буду 1,5х2,0х1,9 m. 
 

3.7.2. Правила за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре на површинама осталих намена 
 

3.7.2.1. Правила за изградњу мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 
 

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно причључак на јавну саобраћајницу, минималне 

ширине 2,5 до 4,0 m, уз сагласност управљача - јавног комуналног предузећа, које је задужено за насељске 

саобраћајнице, односно државне путеве. 
 

3.7.2.2. Правила за изградњу мрежа и објеката водопривредне инфраструктуре 
 

-  Прикључење  главног  објекта  на   водоводну  мрежу  извести  према  условима надлежног 

комуналног предузећа; 

-  Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели 

корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије; 

-  Где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а у складу 

са условима противпожарне заштите; 

- Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног комуналног 

предузећа; 

-  Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода; 

-  Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену 

каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле; 

-  Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса; 

-  Све  зауљене  воде  пре  упуштања  у  атмосферску  канализацију  пречистити  на 

сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 
 

3.7.2.3. Правила за изградњу мрежа и објеката електроенергетске инфраструктуре 
 

Целокупну електроенергетску мрежу градити подземно по правилима грађења 

подземне електроенергеске мреже. 
 

Производни енергетски објекти: 
 

- Могу се градити у радним зонама. Садржаји у функцији енергетског производног 

објекта:производни објекат који производи енергију (топлотну, електричну) и др., соларни колектори, 

трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски и нисконапонски 

подземни водови; 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском 

комуникационом инфраструктуром; 

-   Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 



 

 

 
 

- Електроенергетску   мрежу   и   осталу   неопходну   инфраструктуру   у   функцији производног 

енергетског објекта каблирати. 

 

3.7.2.4. Правила за изградњу мрежа и објеката гасоводне инфраструктуре 

 

Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

- Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од надлежног дистрибутера 

гаса – ЈП ''Србијагас'' РЈ Дистрибуција Кикинда; 

-  Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна; 

-  Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m; 

-  Локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса, гасовод се води испод тротоара, 

бетонираних платоа или испод канала за одвод атмосферске 

воде, на дубини 1,0 m од дна канала или ригола; 

-  Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална 

прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре; 

-  Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев 

или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно (при томе се мора обезбедити 

природна вентилација канала, заштитне 

цеви или подземног пролаза); 

-  Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m; 

-  Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и  EK 

мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m; 

-  Положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски; 

-  Дистрибутивни гасовод се не полаже испод објеката високоградње; 

-  Мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на места где нема природне вентилације; 

мора бити удаљен од електричног ормарића мин. 1,0 m, као 

и од отвора на објекту (прозора, врата) мин. 1,0 m, мерено по хоризонтали. 

 

Бушотине 

 

-  удаљеност од бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене, јавних 

објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине, 

-  од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање  30  m,  а  од  

других  јавних  саобраћајница, шумских  и  пољских  путева 

најмање 15 m, 

- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, конфигурације терена и 

врста шуме. 

 

Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и постројења од 

најистакнутијег дела у правцу мрења. 

 

3.7.2.5. Правила за изградњу мрежа и објеката електронске комуникационе инфраструктуре 

 

Целокупну електронску комуникациону мрежу градити подземно по правилима грађења подземне 

електронске комуникационе мреже. 



 

 

Страна 1420                  Број 32         „Службени лист општине Кикинда“                  22.12.2014. године 

 
 

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката 

 

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе мреже и 

опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и 

антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама 

привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника или у оквиру комплекса 

појединачних корисника; 

-  Слободностојеће антенске стубове, као  носаче антена  по  могућности градити у радним зонама 

и на периферији насеља; 

-  Слободностојећи  антенски  стубови,  као  носачи  антена,  не  могу  се  градити  у 

комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично; 

-  Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни; 

-  Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 

-  Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV; 

-  До  комплекса за  смештај  мобилне  комуникационе опреме  и  антенских  стубова  са антенама 

обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице; 

-  Слободне површине комплекса озеленити. 

 
 

3.8. ЕТАПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

 

 

Након усвајања Плана генералне регулације југоисточниг дела насеља Кикинда од стране СО Кикинда, 

а на начин и по поступку предвиђенoм Законом, предузимају се следеће радње: 

      Израда Планова детаљне регулације, 

      Израда Урбанистичких пројеката за прописане целине, 

      Разграничење планираног градског грађевинског земљишта за јавне намене, 

      Израда Пројеката за парцелацију, препарцелацију, 

      Издавање Извода из Планова детаљне регулације, 

  Израда пројектно - техничке документације за објекте инфраструктуре и остале објекте и 

зелене површине. 

У оквиру реализације предметног Плана могућа je етапност изградње. Предметним Планом се 
предвиђа изградња нових саобраћајних и инфраструктурних коридора, изградња нових објеката, 

уређење и реконструкција постојећих радних и напуштених комплекса, могућност реконструкције 

других објеката. 
 
 

За реализацију и изградњу садржаја предвиђених Планом неопходна су знатна финансијска средства, па 

се самим тим предвиђају следеће етапе: 

 

Прва етапа реализације су активности на изградњи и реконструкцији бившег војног комплекса   и   

изградњи   припадајућих   нових   саобраћајних   и   инфраструктурних коридора. 

 

Друга етапа реализације су активности на изградњи других планираних комплекса и реконструкцији 

постојећих комплекса. 

 
Трећа етапа реализације су активности на изградњи и реконструкцији саобраћајних, 

инфраструктурних коридора и зелених површина. 
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212.  

 

 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 10.10.2013. године, Скупштина општине 

Кикинда на седници одржаној дана 22.12.2014. године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА БЛОК 58 И ДЕО БЛОКА 59/1 У КИКИНДИ (КАСАРНА) 

 

 

Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације за блок 58 и део блока 59/1 у Кикинди (у даљем тексту: 

План детаљне регулације), према Елаборату израђеном од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине―, 

Нови Сад. 

 

Члан 2. 

Граница подручја обухваћеног Планом детаљне регулације дефинисана је: са северне стране - 

регулационом линијом северне стране Улице Стевана Сремца, парцела бр. 21613, са источне стране - 

регулационом линијом источне стране Улице браће Арсенов, парцела 21596/2 и источном међом парцеле 

бр. 5321/3, са јужне стране - јужном међом железничке пруге, парцела бр. 21479/1 и са западне стране – 

западном међом државног пута II реда бр. 100, парцела бр. 2161/6.  

 

Укупна површина планског подручја износи око 51,76ha.  

 

Члан 3. 

План детаљне регулације одређен је Елаборатом који садржи: 

Текстуални део 

           Увод 

I   Полазне основе плана  

      1. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана и 

II  Плански део, који садржи:  

                 1. Границе обухвата плана и граница грађевинског подручја 

                 2. Правила уређења  

                 3. Правила грађења      



 

 

  

Графички део 

                 1. Постојеће стање Плана детаљне регулације 

                 2. Планска решења Плана детаљне 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 

детаљне регулације на животну средину (―Службени лист општине Кикинда‖, број 30/2014). 

 

Члан 5. 

План детаљне 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 детаљне регулације и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Кикинда―. 
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НАЗИВ ПЛАНСКОГ 

ДОКУМЕНТА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 58 И ДЕО 

БЛОКА 59/1 У КИКИНДИ (КАСАРНА) 
 

 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА КИКИНДА 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: Павле Марков 
 

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за стамбено-комуналне послове, 

урбанизам и привреду 



 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ ЈП Завод за урбанизам Војводине, 

ПЛАНА: Нови Сад, Железничка 6/III 
 

 

ДИРЕКТОР: Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. 
 

 

Е –БРОЈ: 2502 
 

 

ОДГОВОРНИ 

УРБАНИСТА: Оливера Сенковић, дипл.инж.арх. 
 

 

СТРУЧНИ ТИМ: Оливера Сенковић, дипл.инж.арх. 

Мина Миличић, дипл.инж.арх.-мастер 

Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх. Далибор 

Јурица, дипл.инж.геод. Зоран Кордић, 

дипл.инж.саобр. Зорица Санадер, 

дипл.инж.елек. Бранко Миловановић, 

дипл.инж.мел. Милан Жижић, дипл.инж.маш. 

мр Љубица Протић Еремић, дипл.инж.хорт. Драган 

Морача, техничар 

Драгана Матовић, оператер 

Аљоша Дабић, копирант 
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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 



 

 

 
 
 
 
 
 

УВОД 
 
 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације блока број 58 и дела блока 59/1 (у даљем тексту План) је 

План генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда ("Службени лист општине Кикинда'', бр.      ), 

којим су дефинисана основна просторна решења, правила уређења и грађења, дефинисани коридори основних 

инфраструктурних система и критеријуми заштите животне средине. 
 

План је урађен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок 58 и део блока 59/1 у Кикинди 

(касарна), (''Службени лист општине Кикинда'', брoj 5/11), и концепта Плана детаљне регулације блока број 58 и 

дела блока 59/1, чија је стручна контрола  извршена  на  седници  Комисије  за  планове  општине  

Кикинда,  одржане 

18.06.2013. године. У План су уграђени подаци и услови добијени од надлежних органа, јавних предузећа и 

других надлежних институција. Такође, План је израђен у складу са 

Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 

планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10, 16/11). 

 
Планом су дефинисани: концепција уређења и подела простора на посебне целине и зоне, регулационе линије 

улица и осталих јавних површина, грађевинске линије, трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила грађења по зонама, као и мере и услови заштите. 
 
 
 
 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 

Циљеви уређења и изградње предметног простора су: 

   спровођење одредби Генералног урбанистичког плана Кикинде кроз усклађивање са реалним потребама 

и програмским елементима, показаним интересима будућих корисника простора и ситуацијом на терену, 

   дефинисање просторних услова за изградњу нових комплекса и садржаја, 

   дефинисање нових колско-манипулативних површина и мирујућег саобраћаја, 

   дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропијацији, 

   дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене, 

  дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње на грађевинском земљишту претежне намене, 

   дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру, 

   дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Плана је заснован на: 

   смерницама Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда, 

   претходним условима добијеним од надлежних органа и институција, 

  исказаној  иницијативи  за   изградњу  на   датом  простору,  дефинисаним  и претпостављеним 

захтевима будућих корисника, усклађеним са стручним мишљењем 

обрађивача Плана. 

1 



 

 

Према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама простор обухваћен Планом је 

подељен на четири урбанистичке целине, у склопу којих се издвајају зоне. 
 

Простор који чини целину А утврђен је као функционална целина у чијем саставу су: 

   Зона постојећег и планираног становања 

   Зона радних комплекса (секундарне делатности) 

   Зона заштитног зеленила 
 

Простор целине Б подељен је у две зоне: 

   Зона квартарних делатности 

   Зона зелене површине – парк 

 

Целина Ц састоји се из две зоне истих делатности: 

   Зоне секундарних и терцијарних делатности 
 

Целина Д састоји се из једне зоне: 

   Зоне секундарних и терцијарних делатности 

 

САОБРАЋАЈ 

 

Зона саобраћајница састоји се од: 

   постојећих саобраћајница 

   планираних саобраћајница 

   железничке пруге 

 

Постојеће приступне саобраћајнице чине: коридори приступних насељских саобраћајница у постојећој регулационој 

ширини која служи за постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне 

инфраструктуре и зеленила. 

 

Планиране приступне саобраћајнице чине: коридори приступних саобраћајница у својој планираној ширини 

који служи за постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне 

инфраструктуре и зеленила. 

 

Да би се реализовала планирана ширина саобраћајнице неопходно је установити нову регулацију. 

 
Планираним инфраструктурним опремањем омогућиће се адекватан саобраћајни приступ планираним комплексима и 

могућност прикључака на све видове инфраструктуре. 

 

У склопу ове зоне такође се планира постављање линијског-заштитног зеленила, које би у зависности од ширине 

појаса и избора врста имало и заштитну функцију између зона (визуелну, звучну и сл.). 

 
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Планирана је реконструкција водоводне мреже у блоковима 58 и 59/1, и у улици браће Арсенов, као и на путу 

за Руско Село, где се постојећи цевовод замењује новим од полиетилена, одговарајућег пречника. 

 

Канализационим  системом   је   омогућено   одвођење  санитарних  отпадних   вода   до постројења за 

пречишћавање отпадних вода. Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном 

подручју, дуж постoјећих саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена. 
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EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Напајање електричном енергијом планираних корисника обезбедиће се из постојећих капацитета и нове 

трафостанице у обухвату плана. 
 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 
 

На простору обухвата плана постојећа гасоводна мрежа средњег притиска ГМ-01-01, дистрибутивна гасна 

мрежа од челичних и ПЕ цеви различитих пречника, МРС широке потрошње и МРС "Касарна" се 

задржавају, са тим да ће постојећа МРС "Касарна" сада служити новим потрошачима у предметном блоку. 
 

На простору обухвата плана НИС Погон Северни Банат Кикинда, има једну бушотину Кв-27 са својим 

цевоводом пречника 73mm, која остаје на овој локацији до краја свог експлоатационог века. 
 

За планиране потрошаче у обихвату плана, планира се изградња гасоводне мреже у новопланираним 

саобраћајницама и њено прикључење на постојећу гасоводну мржу, а према условима и сагласности 

надлежног дистрибутера за гас. На предметном простору се не планира изградња нових бушотина. 
 

На простору обухвата Плана се налази, одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења 

Покрајинског секретеријата за рударство и минералне сировине истражни простор број 5071. 
 

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термоминералних вода), планирано је да 

се настави са даљом експлоатацијом постојећих бушотина као и да се дозволи истраживање, експлоатација и 

коришћење хидрогеотермалне енергије дозволи обухвату, а да се истраживање нафте и природног гаса не 

дозволи. 
 

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

За потребе нових корисника потребно је изградити одговарајућу електронску комуникациону мрежу која ће 

омогућити квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја. 
 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

На површинама јавне намене, зелене површине ће бити уређене као: 

   парк, 

   заштитно зеленило и 

   зелене површине у оквиру уличних коридора. 
 

Основни концепт уређења парка би требало задржати и допунити врстама већих естетско- 

декоративних својстава. 
 

У оквиру заштитног зеленила предвиђа се подизање група аутохтоних садница лишћара и шибља са већим 

травним просторима. 
 

Зеленило у оквиру уличних коридора треба формирати као линијско зеленило од садница високих и ниских 

лишћара, а на проширењима применити и партерно зеленило. 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У циљу развоја предметног постора, у складу са принципима одрживог развоја, предвиђене су одређене 

мере и активности за заштиту и унапређење квалитета природних ресурса, које се првенствено односе на 

изградњу и унапређење инфраструктуре, адекватно управљање отпадом, зспровођење прописаних мера 

заштите културних добара и др. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 
 

1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 
 

Обухват Плана детаљне регулације за блок 58 и део блока 59/1 у Кикинди дефинисан је: 

-  са северне стране - регулационом линијом северне стране улице Стевана Сремца, парцела бр. 21613 

-  са источне стране - регулационом линијом источне стране улице Браће Арсенов, парцела 

21596/2 и источном међом парцеле бр. 5321/3 

-  са јужне стране - јужном међом железничке пруге, парцела бр. 21479/1 

-  са  западне  стране  –  западном  међом  државног  пута  II  реда  бр.  100,  парцела бр. 2161/6. 
 

Укупна површина обухвата Плана износи 51,76 ha. 

Обухват Плана се налази у граници грађевинског подручја насеља Кикинда. 
 

 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА HA ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

Површина која се налази у обухвату Плана је подељена на четири функционалне целине: 

целину А, целину Б, целину Ц и целину Д. 

 

2.1.1. Функционалне целине 
 

2.1.1.1.  Ц ели н а  А  

 

У саставу ове целине се налазе: 

-  Зона постојећег становања 

-  Зона радних комплекса (секундарне делатности) 

-  Зона заштитног зеленила 
 

У зони постојећег становања могућа је изградња: стамбених објеката породичног становања, смештајних 

објеката социјалне заштите (домови за незбринуту децу и децу без родитељског старања, домови за смештај деце 

и одраслих са посебним потребама, домови за старе), објеката за смештај учесника манифестација или семинара 

(хостели, апарт- хотели, домови за студенте и др.). 
 

У зони радних комплекса могућа је изградња нових и реконструкција постојећих радних комплекса, као и 

проширење истих. Могу се градити објекти следећих делатности: прерађивачких (металопрерађивачких, 

дрвопрерађивачких и сл.), каменорезачких, производних (производно занатство и сл.). 
 

Зона заштитног зеленила је тампон зеленило између постојећег становања и зоне радних комплекса. 

 

2.1.1.2.  Ц ели н а  Б  

 

Простор целине Б подељен је у две зоне: 

-  Зона квартарних делатности 

-  Зона зелене површине – парк 
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У зони предвиђеној за обављање квартарних делатности планирана је реконструкција постојећих и изградња 

нових објеката уколико постоји потреба и просторне могућности. У овој зони могућа је изградња објеката из 

области: образовања, науке, културе, информација, здравства, социјалне заштите, као и објеката угоститељства, 

туризма, трговине (трговински центри, продавнице, пијаце), занатства, банкарства, уређење постојећих зелених 

површина у парковске: парк скулптура, дечја игралишта, летње позорнице за различите манифестације, 

изложбене платое, уређење паркинг просторе и сл. 

 

У зони зелене површине - парка неопходна је реконструкција постојеће парковске површине као и постављање 

урбаног мобилијара. У склопу парка могуће је организовање парка скулптура, дечјег игралишта, летње 

позорнице за различите манифестације, изложбених платоа. 
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2.1.1.3.  Ц ели н а  Ц  

 

Целина Ц састоји се из две зоне истих делатности: 

 
   Зоне секундарних и терцијарних делатности 

 
У  овој  зони  могућа  је  изградња  објеката  из  области:  прерађивачких (металопрерађивачких, 

дрвопрерађивачких и сл.), каменорезачких, производних (производно занатство (нпр.производња ваздушних 

јастука за аутомобилску индустрију) и сл.);   занатства  (занатске  радионице  и   занатски  центри  

различитих  капацитета), саобраћаја (станице за снабдевање горивом, саобраћајни терминали, паркинзи, 

сервиси и сл.), трговине (велики трговински центри, трговине на велико и мало и сл.), туризма (све врсте 

објеката за смештај), угоститељства, банкарства и комуналних делатности. 
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2.1.1.4.  Ц ели н а  Д  

 

Целина Д састоји се из једне зоне: 

 

У  овој  зони  могућа  је  изградња  објеката  из  области:  прерађивачких (металопрерађивачких, 

дрвопрерађивачких и сл.), каменорезачких, производних (производно занатство (нпр.производња ваздушних 

јастука за аутомобилску индустрију) и сл.);   занатства  (занатске  радионице  и   занатски  центри  

различитих  капацитета), саобраћаја (станице за снабдевање горивом, саобраћајни терминали, паркинзи, 

сервиси и сл.), трговине (велики трговински центри, трговине на велико и мало и сл.), туризма (све врсте 

објеката за смештај), угоститељства, банкарства и комуналних делатности. 
 

 

 
 
 

2.1.2. Остале површине у обухвату плана 

 

2.1.2.1. Зона саобраћајних коридора 

 

Зона саобраћајних коридора се састоји од постојећих и планираних саобраћајних коридора. 
 

 

2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

 

2.2.1. Површине јавне намене 

 

Површине јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно изградња, од општег 

интереса. Ове површине, односно земљиште, одређују се за јавно грађевинско земљиште ако је у државној 

својини, односно после његовог прибављања у државну својину, у складу са законом и прописима о 

експропријацији. 
 

У граници обухвата Плана површине јавне намене су: улице (улични коридори), паркинг површине, пешачке и 

бициклистичке површине, уређене зелене површине и парковска површина, парцела МРС, парцела постојеће 

трафостанице и коридор железнице. 
 

Површине јавне намене приказане су на графичком прилогу бр. 2.3. 
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2.2.2. Претежна намена земљишта 
 

Укупно земљиште у обухвату Плана је по намени градско грађевинско земљиште. 
 

2.2.3. Биланс површина 
 

 
Намена површина 

Површина 

ha а % 

Целина А 9 60 18,55 

Зона породичног становања 1 35  

Зона радних комплекса (секундарне 
делатности) 
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83 

Заштитно зеленило 0 42  

Целина Б 12 45 24,05 

Зона квартарних делатности 8 68  

Зелене површине – парк у функцији комплекса 0 97 

Зелене површине – парк 2 80  

Целина Ц 10 70 20,67 

Зона секундарних и терцијарних делатности 10 70  

Целина Д 7 14 13,79 

Зона секундарних и терцијарних делатности 7 14  

Зона саобраћајних коридора 11 87 22,94 

Саобраћајнице 10 42  

Железничка пруга 1 45 

Укупна површина у обухвату Плана 51 76 100 
 

 
Намена површина 

Површина 

ha а % 

Површине јавне намене 14 85 28,69 

Саобраћајне површине 11 87  

Парковске површине 2 80 

Објекат МРС 0 18  

Површине остале намене 36 91 71,31 

Зона становања, радних комплекса и 
секундарних делатности – Целина А 
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42 

 

Зона квартарних делатности – Целина Б 9 65 

Зона секундарних и терцијарних делатности – 
Целина Ц 

 
10 

 
70 

Зона секундарних и терцијарних делатности – 

Целина Д 

 
7 

 
14 

Укупна површина у обухвату Плана 51 76 100 

 

2.3.   УРБАНИСТИЧКИ   И   ДРУГИ   УСЛОВИ   ЗА   УРЕЂЕЊЕ   И   ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

OBJEKATA ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ KAO И 

УСЛОВЕ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

2.3.1. Регулационе  линије  улица  и  јавних  површина  и  грађевинске  линије  са елементима за 

обележавање нa геодетској подлози, нивелационе котe улица и јавних површина 
 

2.3.1.1. План регулације 
 

Планом регулације дефинисане су: 

-  регулационе линије планираних уличних коридора 

-  регулационе линије зелених површина – парк 

-  заштитни зеленило 

-  мерно-регулациона станица 
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Нове регулационе линије уличних коридора су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама, као и 

аналитичким елементима. 
 

Списак координата новоодређених међних тачака 

 

Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7460473.19 5076253.01 41 7460671.09 5076011.85 

2 7460643.10 5076014.73 42 7460658.55 5076027.43 

3 7460451.09 5075856.89 43 7460528.27 5076299.37 

4 7460305.09 5076023.06 44 7460746.05 5076477.41 

5 7460419.78 5076117.51 45 7460764.43 5076451.91 

6 7460419.52 5076151.86 46 7460772.49 5076457.51 

7 7460411.18 5076161.98 47 7460782.44 5076443.94 

8 7460413.71 5076164.16 48 7460792.13 5076431.43 

9 7460297.37 5076016.70 49 7460807.79 5076410.97 

10 7460283.57 5076017.25 50 7460799.34 5076404.39 

11 7460435.73 5075844.26 51 7460796.17 5076408.13 

12 7460386.83 5075803.55 52 7460758.67 5076377.48 

13 7460655.30 5075998.85 53 7460748.41 5076368.87 

14 7460755.67 5075872.69 54 7460745.47 5076366.59 

15 7460495.18 5075659.12 55 7460734.52 5076357.51 

16 7460503.98 5075646.95 56 7460723.24 5076348.05 

17 7460764.58 5075861.43 57 7460715.70 5076341.45 

18 7460863.07 5075737.86 58 7460720.79 5076335.50 

19 7460825.31 5075699.25 59 7460726.15 5076329.50 

20 7460724.14 5075611.20 60 7460728.89 5076326.11 

21 7460703.42 5075593.16 61 7460742.05 5076309.64 

22 7460675.41 5075572.99 62 7460749.60 5076299.83 

23 7460656.34 5075569.47 63 7460751.68 5076297.86 

24 7460609.66 5075570.23 64 7460760.51 5076286.92 

25 7460568.16 5075559.83 65 7460763.41 5076285.33 

26 7460877.16 5075752.27 66 7460766.71 5076284.90 

27 7460880.00 5075755.18 67 7460757.33 5076276.27 

28 7460903.95 5075788.15 68 7460736.90 5076260.05 

29 7460929.17 5075829.03 69 7460711.78 5076238.96 

30 7460944.83 5075864.79 70 7460684.98 5076216.54 

31 7460948.28 5075879.83 71 7460640.73 5076179.40 

32 7460950.30 5075911.20 72 7460633.33 5076173.20 

33 7460938.40 5076190.68 73 7460628.61 5076178.84 

34 7460932.19 5076215.20 74 7460610.04 5076201.32 

35 7460930.62 5076235.28 75 7460591.10 5076223.71 

36 7460910.88 5076231.60 76 7460585.72 5076231.20 

37 7460922.05 5076213.77 77 7460686.66 5076186.85 

38 7460895.87 5076222.92 78 7460690.09 5076189.76 

39 7460914.13 5076210.84 79 7460692.32 5076187.14 

40 7460907.17 5076206.35 80 7460688.88 5076184.22 

 

Mеђним тачкама од броја 44 до броја 57 дефинисане су зелене површине   - парк у функцији комплекса. 

 

2.3.1.2. План нивелације 

 

У обухвату Плана се задржавају постојеће коте нивелете осовина саобраћајница као и нагиби нивелете 

осовина саобраћајница, док се за планиране саобраћајнице дефинишу коте прелома нивелете и нагиби 

нивелете саобраћајнице. 
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За израду генералног нивелационог приказа коришћен је катастарско—топографски план у размери 1=1000. 

 
Генералним нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 

- коте прелома нивелете осовина саобраћајница, 

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница, 

- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,00 % - 0,34 %). 

 

За  израду  детаљне  урбанистичке  и  пројектне  документације,  подужни  нагиб саобраћајница дефинитивно 

утврдити након геомеханичких испитивања замљишта и геодетског снимања терена. 

 
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне нивелманске мреже. 

 

2.3.1.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте 

 

Планом су дефинисане следеће површине планиране за јавне садржаје и објекте: 

-  регулационе линије планираних уличних коридора, 

-  регулационе линије зелених површина – парк, 

-  заштитно зеленило, 

-  мерно-регулациона станица. 

 

Површине планиране за јавне садржаје се образују од следећих цели и делова парцела: 

 

Намена Парцеле 

целе делови 

улични коридори  5323,5324,5325,5326,5327 

зелене површине – парк  5323 

заштитно зеленило  5326,5327 

мерно-регулациона станица 5328/2 5328/1 

 

Постојећи улични коридори у обухвату Плана задржавају своје досадашње катастарске ознаке. 

 

2.3.2. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру 

 

2.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

 

Положај у оквиру насељске саобраћајне мреже, положај у оквиру грађевинског подручја насеља, тангирање трасе 

државног пута II реда бр. 100
1  

- ГНС-е, изграђене насељске саобраћајнице и интерна саобраћајна мрежа, 

постојећи железнички капацитети као и диспозиционирани постојећи (планирани) објекти некадашње касарне и 
друге површине, елементи који овом простору дају одговарајуће просторно-саобраћајне предиспозиције за 
неометан развој. 

 
 
 
 
 
 

1 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са 
текстом је  направљена паралела са постојећим ДП: ДП бр.123 је ДП бр.100 
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Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на 

категорисану насељску саобраћајну мрежу преко система приступних саобраћајница, са одговарајућим бројем 

прикључења на категорисану насељску путну мрежу - главну насељску саобраћајницу. 

 

Садржаји комплекса у обухвату концепта  биће везани преко саобраћајних прикључака на 

ГНС, трасу ДП II реда бр. 1002 на стационажама: 

   km 43+290, (постојећи прикључак - укрштај улица С. Сремца и Чанадског пута) 

 km 43+611, (планирани прикључак-укрштај улица Чанадски пут и интерне саобраћајнице из некадашње 

касарне) 

   km  43+786,  (планирани  прикључак  -  укрштај  улица  Чанадски  пут  и  планиране 

интерне саобраћајнице из некадашње касарне) 

   km  43+915,  (планирани  прикључак  -  укрштај  улица  Чанадски  пут  и  планиране интерне 

саобраћајнице из некадашње касарне), што се може сматрати врло повољним с обзиром на значај и будућу 

намену посматраног подручја. 

 

Укрштај ДП са железничком пругом је на стационажи km 44+000. 

 

У оквиру површина за јавне намене – коридора ГНС (делимично) и приступних саобраћајница   

изградиће/реконструисаће  се   сви   садржаји   у   оквиру   профила   са елементима који ће омогућити 

безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег одводњавања 

са свих саобраћајних површина. 

 

Унутар комплекса некадашње касарне је, с обзиром на очекивани обим пешачких и бициклистичких кретања, 

омогућено одвијање немоторног (пешачког и бициклистичког) саобраћаја, кроз систем приступних саобраћајница, 

а тиме неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања, 

њихову бројност и садржаје који се предвиђају. 

 

Коридор железнице се задржава, уз перспективну реконструкцију / изградњу. 

 

Површине за стационарни саобраћај ће се решавати у оквиру парцела у обухвату Плана, док у случају 

повећаних потреба и тражње за паркинг површинама, у оквиру профила приступних  насељских  

саобраћајница  где  постоји  довољно  резервисаног  простора  у оквиру регулационе ширине за ову намену. 

 

У обухвату Плана детаљне регулације за блок број 58 и део блока број 59/1 важе следећи параметри: 

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза 

Главна нас. саобраћајница 20 m 7,0 m (мин 6,6 m) 

приступна нас.саобраћајница 12 m 6,0 m (мин 5,5 m) 
 

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина колосека 

железничка пруга 16 m 1,432 m 

 

2.3.2.2. Водопривредна инфраструктура 
 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Плана су: 

-  водоводна мрежа, 

-  канализација отпадних вода, и 

-  канализација атмосферских вода. 
 
 
 

2  Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са 
текстом је  направљена паралела са постојећим ДП: ДП бр.123 је ДП бр.100 
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Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и водом за заштиту 

од пожара. Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и планиране водоводне мреже, у оквиру водоводног 

система Кикинде. Новопланирану мрежу треба прикључити на најближи постојећи насељски вод и везати у 

прстен како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. избегло стварање уских грла у потрошњи. Планирана 

је реконструкција водоводне мреже у блоковима 58 и 59/1, и у улици браће Арсенов, као и на путу за Руско 

Село, где се постојећи цевовод замењује новим од полиетилена, одговарајућег пречника. 
 

Техничку воду потребну за одређене процесе, као и воду за прање и заливање зелених површина обезбедити из 

првог водоносног слоја бушењем бунара на парцели комплекса или из површинских вода. 
 

Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се преко постојеће и планиране канализационе мреже 

сепаратног типа, у склопу канализационог система Кикинде. Канализационим  системом   је   омогућено   

одвођење  санитарних  отпадних   вода   до постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа је планирана 

до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, дуж постoјећих саобраћајница, користећи 

расположиве просторе и падове терена. Секундарна канализациона мрежа отпадних вода ће  се  изградити  у  

свим  постојећим  и  планираним  улицама,  биће  оријентисана  на планирану примарну мрежу. Планирана 

секундарна канализациона мрежа отпадних вода биће профила Ø 250 mm. У радним комплексима планира се 

изградња постројења за прераду отпадних вода, уколико квалитет отпадних вода будућих пословних објеката не 

буде задовољио услове Јавног комуналног предузећа за прикључење на градски канализациони систем. 
 

Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова  и  осталих  

површина  до  реципијенaта.  Атмосферске  воде,  у  зависности  од порекла, се могу упустити у реципијент 

након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања 

на одгoварајућем уређају (сепаратору уља и брзоталоживих примеса). 
 

Подручје обухваћено овим Планом припада сливном подручју Наковског канала. Прикупљена атмосферска 

вода се колектором Ø 1200 mm и Ø 1400 mm у ул. Стевана Сремца, одводи до отвореног канала. Даље се 

атмосферска вода одводи главним одводним каналом до Наковског канала као крајњег реципијента. Главни 

колектор у ул. Стевана Сремца функционише, уз услов да се изливно место очисти. 

 

Обиласком терена утврђена је да су изливи колектора у мелиорационе канале полузатрпани, присутно 

прикључење фекалних колектора на систем, запуњеност шахтова и сл. Међутим, ипак се може закључити да 

је са грађевинског аспекта, канализациони систем у добром стању и може да фунционише уз одређене 

интервенције. 

 

2.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

Напајање електричном енергијом планираних корисника обезбедиће се из постојећих капацитета и из нове 

трафостанице. 

 
Да би се простор у обухвату плана привео планираној намени и да би се стекли технички услови за 

прикључење потрошача електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је 

изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског  система  (средњенапонска  мрежа,  

нисконапонска  мрежа, дистрибутивна трансформаторска станица, прикључак). 

 

Постојећа трафостаница ТС "Касарна"се ставља ван функције и демонтира. 
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Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских водова, који ће 

међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским 

станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на 

слободностојећа армирано-бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора 

или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката потрошача. Не предвиђа се 

изградња надземне нисконапонске мреже. 

 

Дуж нових саобраћајница и пешачких стаза изградити мрежу јавне расвете. 

 

Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику  Фарадејевог  

кавеза,  према   класи   нивоа   заштите  објеката,  у   складу  са 

''Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења '' 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 11/96). 

 

2.3.2.4. Гасоводна инфраструктура 

 

На простору обухвата плана постоје гасоводи виског притиска МГ-01, ПВ-1, РГ-03-04 и РГ- 

03-03 и ГМРС "Кикинда". 
 

На простору обухвата плана постоји гасоводна мрежа средњег притиска ГМ-01-01, дистрибутивна гасна мрежа 

од челичних и ПЕ цеви различитих пречника, МРС широке потрошње, МРС "Касарна" и МРС-е за друге 

потрошаче. 
 

На простору обухвата плана НИС Погон Северни Банат Кикинда, има једну бушотину Кв-27 

са својим цевоводом пречника 73 mm. 
 

На простору обухвата плана потоји изграђена топловодна инфраструктура. 
 

Планира се изградња гасоводне мреже у новопланираним саобраћајницама и њено прикључење на постојећу 

гасоводну мржу, а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас, као и евентуално 

проширење постојеће топловодне мреже. 

 

Минералне сировине 
 

Нафтно гасна поља у експлоатацији 
 

На простору обухвата плана налази се нафтно-гасно поље ―Кикинда - варош‖ и ―Кикинда – варош-југ‖ у 

експлоатацији, као и одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења Покрајинског 

секретеријата за рударство и минералне сировине истражни простор број 5071. 

 

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термоминералних вода), планирано је да 

се настави са даљом експлоатацијом постојећих бушотина као и истраживање,  експлоатација  и  коришћење  

хидрогеотермалне  енергије  дозволи  на простору у обухвату, а да се истраживање нафте и природног гаса не 

дозволи. 

 

2.3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура 

 

На делу простора у обухвату плана постоји изграђена електронска комуникациона мрежа за потребе постојећих 

корисника простора. За потребе нових корисника потребно је изградити одговарајућу електронску 

комуникациону мрежу која ће омогућити квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја у 

погледу пружања најсавременијих услуга и могућности коришћења мултимедијалних сервиса. 

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 
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У циљу обезбеђења нових ЕК прикључака и преласка на нову технологију развоја у области електронских 

комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације. 

 

2.3.2.6. Зелене површине 

 

На површинама јавне намене уређење зелених површина  треба спровести у складу са следећим концептом: 

-  У оквиру зоне  заштитног зеленила, предвидети групе аутохтоних садница лишћара и 

шибља са већим травнатим просторима. Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 

50%, а четинарских максимално 20%. На свим слободним површинама формирати травњак заснован од 

смеше трава отпоран на гажење. 

-  Зелене  површине  у  оквиру  коридора  саобраћајница  ће  чинити  травни  покривач, 

партерно зеленило и декоративни лишћари у зависности од расположивог простора. Зеленило у оквиру 

уличних коридора углавном формирати као линијско зеленило од садница  високих  и  ниских  лишћара,  

а  на  проширењима  применити  и  партерно зеленило. 

-  парк реконструисати у  пејзажном стилу, у складу са концептом организације простора. 

Ободом комплекса формирати гушћи масив зеленила различите спратности ради изолације комплекса, а 

декоративним, партерним и солитерним садницама  озеленити 

остали део парка. Применити минимум 50% аутохтоних врста. 
 
 
 

2.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ 

ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ JE ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну инфраструктуру: 

јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и 

електронску комуникациону мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе 

према техничким условима и  уз  прибављену  сагласност  предузећа  надлежног  за  одређену  комуналну 

инфраструктуру. 

 

Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева могућност колског 

прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону, електро, гасну (или топловодну), 

електронску комуникациону и ТВ кабловску мрежу. 

 

За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени минимални степен 

комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну 

инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање одређене намене. 

 

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање локацијске и 

грађевинске дозволе, дат је по зонама у обухвату Плана, за које се локацијска дозвола издаје директном 

применом овог Плана: 

1. Зона становања - саобраћајна, водоводна, и електроенергетска инфраструктура; 

2. Зона   радних   комплекса   (секундарне   делатности)   -   саобраћајна,   водоводна, канализациона, 

електроенергетска инфраструктура и електронска комуникациона инфраструктура; 

3. Зона     терцијарних     делатности    -     саобраћајна,    водоводна,    канализациона, електроенергетска 

инфраструктура и електронска комуникациона инфраструктура; 

4. Зона     квартарних     делатности     -     саобраћајна,     водоводна,     канализациона, електроенергетска 

инфраструктура и електронска комуникациона инфраструктура. 
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2.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

2.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра 

 

2.5.1.1. Заштићена природна добра 

 

На предметном простору нема регистрованих просторних целина од значаја за очување биолошке и географске 

разноврсности. 

 

2.5.1.2. Заштићена непокретна културна добра 

 

На катастарским парцелама бр. 5323, 5324 и 5325 КО Кикинда, у блоку бр. 58, се налазе објекти које је 

користила Војске Србије, а који представљају добро под претходном заштитом. 

 

Услови и мере заштите за добра која уживају претходну заштиту 

 

- Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала, конструктивног 

склопа. 
- Очување  основних  вредности  функционалног  склопа  и  ентеријера  (декоративног материјала и сл.) 

- Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и 

аутентичног колорита објеката. 
- На овим објектима се не дозвољава надоградња, али је дозвољено осавремењивање објеката у циљу 

бољег коришћеља што подразумева оне интервенције, које се морају извести уз услове и под надзором 
надлежне установе заштите. 

 

2.5.2.  Општи  и  посебни  успови  и  мере  заштите  живота  и  здравља  људи  и заштите од пожара, 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 

 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке мере 

заштите се односе на планирање простора кроз урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости, 

индекс изграђености) и правила грађења (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност 

објекта од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се 

односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења. 

 

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз 

објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут и плато за кретање 

ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи комплекса узети у обзир важеће 

прописе за громобран, електричну  мрежу,  димњаке,  танкове  и  погоне  са  лако  запаљивим  

материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта 

или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у 

којима се складишти и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају 

се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија 

угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак 

кровни покривач. 
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На предметном простору могућа је појава земљотреса интензитета 7 MCS за повратни период  од  100  

година.  Мере  заштите  подразумевају  строгу  примену  грађевинско техничких прописа за грађење објеката 

на сеизмичком подручју при пројектовању и изградњи објеката. 
 

Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и материјалних добара) 

спроводиће се на основу услова и захтева које поставља Министарство одбране. (Одлука о утврђивању степена 

угрожености насељених места у општини Кикинда, 82-19/92 од 11.06.1992. год.) 
 

Постројења у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у 

једнаким или већим количинама од прописаних (севеко постројење), регулисана су Законом о заштити 

животне средине и другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса, где се опасне 

материје производе, користе, складиште или се њима рукује. 
 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или 

материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу 

загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана 

Законом о интегрисаном спречавању   и   контроли   загађивања   животне   средине   ("Службени   гласник   

РС", бр. 135/04). 

 

2.5.3. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине 

 

У циљу заштите животне средине простора у обухвату Плана неопходно је предузети одређене мере заштите 

воде, ваздуха и земљишта. 
 

Изградња планираних објеката, извођење радова, односно обављање производне делатности, може се вршити 

под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација животне средине на други начин. 
 

Како би се обезбедила функционалност простора у складу са потребама, а при том остварио позитиван утицај, 

тј. ублажиле или спречиле негативне последице на животну средину, у контексту конкретних решења 

предвиђено је: 

-  снабдевање  водом  за  пиће  и  санитарне  потребе  свих  објеката  преко  насељског 

водоводног система и заштита од пожара,; 

-  формирање заштитног зеленила; 

-  сепаратно одвођење сувишне атмосферске воде и санитарне отпадне воде; 

-  пречишћавање индустријских и комуналних отпадних вода; 

-  предтретман атмосферских вода са  колско-манипулативних и  осталих површина на сепаратору уља и 

масти, у складу са прописаним квалитетом за упуштање у реципијент; 

-  примена природног гаса за загревање и технолошке процесе, чиме ће се заштити 

ваздух, као природни ресурс, од загађења која настају сагоревањем фосилних горива; 

-  обезбеђење простора за посуде за привремено одлагање различитих врста отпада, као и управљање отпадом 

насталог на простору обухвата Плана у складу са прописаним 

условима. 
 

Реализацијом плана озелењавања унапредиће се микроклиматски и санитарно хигијенски услови простора, 

чиме ће се обезбедити функција баријере у евентуалном промету загађујућих материја и буке. 
 

Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу утицати на квалитет ваздуха уређене су Законом о заштити 

ваздуха, а односе се на обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење емисија у ваздуху, праћење 

утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и обезбеђење других мера заштите у складу са овим Законом 

и законима којима се уређује заштита животне средине. 
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Субјекти који обављају активности у оквиру којих су присутне, или могу бити присутне, опасне материје, а који 

управљају објектима специфичне делатности са аспекта ризика по живот и здравље људи, имају обавезу 

спречавања удеса и ограничавања утицаја у складу са Планом заштите од удеса. Севесо постројења имају 

обавезу израде планова заштите од удеса у складу са прописима из области заштите животне средине. 
 

Управљање комерцијалним, индустријским и опасним отпадом, врши се на начин и према обавезама 

прописаним Законом о управљању отпадом, којим је дефинисана одговорност произвођача отпада, обавеза и 

начин третмана и складиштења различитих врста отпада. 

 
На  простору обухвата Плана за  постројења и  активности која  могу  имати негативне утицаје на здравље 

људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од 

значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања 

интегрисане дозволе, која је дефинисана  Законом  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  

животне средине. Сва постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном списку постојећих 

постројења, која подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Републике, сачињеним од стране 

Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије, а која у складу са Уредбом о 

врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола подлежу обавези прибављања 

интегрисане дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу. 

 

За објекте који ће бити лоцирани у радној зони, а могу имати негативне утицаје на животну средину, 

надлежни орган мора прописати потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са 

Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Законом о процени утицаја 

на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени 

утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за 

које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08). 
 

 

2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПОСЕБНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

 

Урбанистички пројекат се ради за потребе урбанистичко-архитектонске разраде целине Б, односно зоне 

квартарних делатности и зоне зеленила-парка, обзиром да је то простор који има сложену архитектонско-

просторну структуру, за који нису тачно прецизирани корисници и намене, а у којем се налазе објекти који су 

под претходном заштитом (граф.прилог бр. 2.2.). Урбанистички пројекат би се радио за формирану грађевинску 

парцелу, а пре издавања локацијске дозволе. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког пројекта, 

забрањена је градња нових објеката и извођење радова којима се мења стање у простору. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког пројекта, 

дозвољена је реконструкција и адаптација постојећих објеката, у складу са условима из овог Плана, а 

чија је намена у складу са планираном претежном наменом. 

 

На простору за који је прописана обавеза израде урбанистичког пројекта, пре израде урбанистичког пројекта, 

дозвољено је текуће одржавање постојећих објеката, у складу са условима из овог Плана, а чија намена 

није у складу са планираном претежном наменом. 
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2.7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ 

АРХИТЕКТОНСКИ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС 

 

У  обухвату  Плана  нису дефинисане локације за које се обавезно расписује јавни архитектонски или 

урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију, али се могу радити, ако се утврди интерес. Конкурси 

се расписују за јавне, репрезентативне објекте и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу. 
 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

Правила грађења се доносе за зоне у обухвату плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске парцеле 

као основ за издавање локацијске дозволе. 
 

Правила грађења се примењују за: 

-  зоне и објекте за које се издају локацијске дозволе на основу услова из овог Плана, 

-  објекте који се налазе у зонама одређеним за разраду Урбанистичким пројектом, а за које је могућа 

реконструкција односно адаптација. 
 

 

3.1. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 
 

Адаптација  и  реконструкција  постојећих  објеката  може  се  дозволити  под  следећим условима: 

   замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) 

може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и ако се новим 

објектом неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној парцели; 

   реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 

нарушити услови дати овим Планом; 

   ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 

реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта; 

   адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
 

 

3.2.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

Зона становања је компатибилна са објектима из области здравства, социјалне и дечије заштите, образовања, 

културе, верским објектима, канцеларијским, комерцијалним и угоститељским објектима, мањим производним 

погонима, трговином, угоститељством, занатством, услугама и др. делатностима, које не угрожавају функцију 

становања непосредно, као и спортско рекреативним објектима. 

 

3.2.1. Врста и намена oобјеката који се могу градити односно врста и намена објеката чија je 

изградња забрањена 
 

3.2.1.1. Грађевинске парцеле намењене породичном становању 
 

На  грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се  градити: 

главни објекат, други објекат и помоћни објекат. 

Други објекат се може градити уколико величина и положај парцеле то омогућавају. Намена главног

 објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, 

пословно-стамбени објекат који не угрожава становање. 

Врста  главног  објекта:  слободностојећи,  у  непрекинутом  низу,  у  прекинутом  низу, полуатријумски и 

двојни објекат. На простору нове изградње у зони становања препорука 
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је изабрати једну врсту изградње нпр. објекти у прекинутом низу, како би се створила квалитетна улична 

силуета, а самим тим и побољшао визуелни идентитет предметног простора. 

 

Намена другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат, пословно-стамбени, летња кухиња, економски 

објекат, гаража и оставе веће од 20 m
2

. 

 
Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% 

површине објекта. 

 

Пословно-стамбени  објекат  је  објекат  у  којем  део  намењен  за  пословање  (који  не угрожава становање) 

износи од 50 до 70%. 

 

Пословни објекат (који не угрожава становање: лекарске ординације, трговине, канцеларије атељеи, занатске 

радионице и сл.) је објекат у којем део намењен за пословање износи преко 70% (у склопу чисто пословног 

објекта може се планирати простор за становање-боравак апартманског типа). 

 

Намена  помоћних објеката:  оставе  мање  од  20  m
2

,  ограде,  бунари  и  септичка јама 

(прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу). 

 

Помоћне просторије попут оставе за огрев, гараже и летње кухиње могу се планирати и у саставу основног 

објекта или другог објекта на парцели. 

 

На  грађевинској парцели  намењеној  породичном становању  ограничена је  и забрањена: 

-  Ограничена је изградња објеката за потребе пољопривредне производње, објеката за држање стоке 

(ускладити са општинском Одлуком о држању стоке). 

-  Забрањена је изградња занатских радионица које загађују простор и извор су буке: 

пилана,  металостругарских  радионица,  радионица  хемијских  производа  и  сличних објеката. 

-  Изградња  септичких и  водонепропусних септичких јама  у  зонама  где  је  изведена насељска 

канализација и где постоје услови за прикључење. 

 

3.2.1.2. Грађевинске парцеле намењене објектима компатибилних намена 

 

На грађевинским парцелама у склопу зоне становања могу се градити објекти чија је 

намена компатибилна са становањем: 

-  објекти јавне намене - специјализовани центри из области: здравства, социјалне и заштите, образовања, 

културе, верски објекти, канцеларијски, комерцијални, 

-  мањим производним погонима, 

-  трговином, 

-  угоститељством, 

-  занатством, услугама. 

 

3.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

Услови  за  формирање  грађевинске  парцеле  намењене  становању  у  овој  зони  су следећи: 

-  За слободностојеће објекте минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална површина је 

300,0 m2; 

-  за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m, минимална површина је 400,0 m2; 

- за објекте у прекинутом низу минимална ширина фронта парцеле је 10,0 m, а минимална површина парцеле је 

200 m
2
. 

 

19 



 

 

- за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте минимална ширина фронта парцеле је 6,0 m, а 

минимална површина парцеле је 200 m
2
. 

 
Најмања ширина грађевинске парцеле за пословне објекте у непрекинутом низу је 12,0 m, 

а за слободностојеће пословне је 16,0 m. 
 

На  грађевинској  парцели  чија  је  површина  или  ширина  мања  до  10%  од  најмање површине или ширине 

утврђене овим условима, може се утврдити изградња или реконструкција објекта спратности до П+1 (приземље 

и једна етажа), индекса заузетости до 60%. 

 

3.2.3. Положај   објеката   у   односу   нa   регулацију  и   у   односу   нa   границе грађевинске парцеле, 

највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености и највећу дозвољену висину или спратност 

 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом 

или се повлачи на 5 m. 

 

У  зони  у  којој  постоје  изграђени  објекти,растојање из  става  1.  Утврдити  на  основу позиције већине 

изграђених објеката (преко 50%). 

 

Испади на фасади нису дозвољени. Степенице за прилаз стамбеном и пословном делу објекта не смеју да 

прелазе регулациону линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

-  транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m 

по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m; 

-  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0  m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 3,0 m; 

-  конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 

 

Гаража се може поставити на регулациону линију под условом да кровне равни гараже имају пад у 

сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже. У оквиру 

објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу. 

 

Други објекат – помоћни (гаража и сл.) или пословни објекат гради се на минимално 0,5 m од границе суседне 

парцеле уз границу парцеле претежно северне оријентације, или на удаљености минимално 1,0 m од границе 

суседних парцела уз границу парцеле претежно јужне оријентације. 

Одвођење атмосферских падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

Дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости 

 

Урбанистички показатељи Зоне ретких насеља малих густина 

Густина насељености до 100 ст/hа 

Индекс изграђености 1,6 

Индекс заузетости мах 40% 

% Зеленила мин 30% 
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Дозвољена спратност и висина објекта 

 

Спратност главног објекта: од П (приземље) до максимално П+1+Пк или П+М (приземље 

+ једна етажа + поткровље или приземље + мансарда). 

 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

 

Висина главног објекта је максимално 9,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно од коте 

заштитног тротоара објекта до слемена максимално 12,0 m. 

 
Спратност пословног/ производног објекта уз главни стамбени објекат је максимално П+1 (приземље+једна 

етажа). Дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то. Висина објекта је максимално 7,5 m 

од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

 

Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража до максимално 20 m
2

) максималне спратности П 

(приземље), а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца. 

 
Висина другог и помоћног објекта на парцели не може да прелази висину главног објекта. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

У зони породичног становања, у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из 

области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности. 
 

1. На грађевинској парцели намењеној породичном становању са објектима услужне, занатске и производне 

делатности (стамбени и производни део парцеле) могу се градити: 
 

У оквиру производног/пословног дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

- производног односно занатског објекта (који задовољава услове заштите животне средине, тј. који својим 

деловањем - буком, гасовима, отпадним материјама - неће негативно утицати на  примарну функцију  -  

становање). Објекат градити као  објекат 

слободностојећи (минимална удаљеност од суседне парцеле уз коју се гради је 1,5 m због услова осунчања 

суседних башта). 
 

Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине максимално 2,2 m уз услов да је ограда 

транспарентна. 
 

У оквиру пословног дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред делатности мале привреде 

и пољопривреде је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона 

становања. 
 

2. На грађевинској парцели намењеној породичном становању за пољопривредна домаћинства (стамбени и 

економски део парцеле) могу се градити: 

 
   У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих објеката: 

-  основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно- 

стамбени објекат. 

   У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње следећих објеката: 

-  сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта. 

-  пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацин хране и објекти намењени 

исхрани стоке и др.; 
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У оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и 

трговина, с тим да се обављањем те делатности не смеју нарушити функције у зони становања. 
 

Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима: 

-  да су изграђени од тврдог материјала, 

-  да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (мин 5,00 m од улице када јер у питању парцела са 

нагибом терена према јавном путу - навише), 

-  да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа , 

-  да  имају  обезбеђено и  изграђено место  за  ђубриште која  мора  бити  удаљено  од стамбених објеката и 

водозахватних бунара мин 20,0 m, 

-  да су смештени у економском делу грађевинске парцеле, 

-  објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода. 
 

Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева за кукуруз), дуж границе 

са суседом врши се под следећим условима: 

-  Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или 
четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На 
зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати  отвори  према  суседној  парцели,  изузев  
отвора  који  су  искључиво  у функцији вентилације или осветљења растојања минималне висине парапета 

h=1,80 m, површине до 0,8 m
2

. 

-  Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора бити мин. 

0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају (наслеђено стање парцелације са уским 

фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,00 m. 

-  Изградња кошева за  кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1  m  од свих заједничких међа. 

 
У непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, цркве, амбуланте итд.) у кругу од 50 m не могу 

се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За 

грађевинску парцелу намењену породичном становању са делатностима занатства или пољопривреде колско-

пешачки прилаз је минималне ширине 4,0 m. 
 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место тј. 

простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место, односно у складу са нормативима за 

одређени простор. 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до 

које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. 

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m односно регулациону линију више од 

1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она 

поставља на грађевинску односно регулациону линију. 
 
 
 
 

22 



 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

-  транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m 

по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m, 

-  платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 3,0 m, 

-  конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m. 

 

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на  нивоу  првог  

спрата  могу  да  пређу  грађевинску  линију  (рачунајући  од  основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

-  на делу објекта према бочном дворишту (најмање растојања од 0,5 m) - 0,5 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља, 

-  на делу објекта према бочном дворишту (најмањег растојања од 2,5 m) - 0,9 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

-  на  делу  објекта  према  задњем  дворишту (најмањег растојања од  стражње линије суседне грађевинске 

парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 

фасаде изнад приземља. 
 

Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта. 
 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску (односно 

регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то: 

-  стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те 

дубине мање од 0,5 m, 

-  шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m. 
 

За објекте у прекинутом низу, без обзира на намену и ако је међусобни размак између објеката једнак и већи од 

4,0 m дозвољава се отварање отвора висине парапета 1,80 m или постављање отвора застакљеним непрозорним 

стаклом без могућности отварања (светларници). 
 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са 

кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане и бојене у боји по избору пројектанта, или обложене фасадном опеком, 

природним или вештачким каменом итд. 

 

Обавезна је израда косог крова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције и нагиба кровова 

суседних објеката. 
 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже  до  

тачке  прелома  кровне  висине, а  одређује се  према  конкретном случају. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене 

естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
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3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У РАДНОЈ ЗОНИ- ЦЕЛИНА А–Зона секундарних делатности 

 

У простору обухвата Плана се налазе постојећи комплекси који се уређују на основу овог Плана и слободне 

површине на којима се могу формирати нови комплекси или се на слободне површине могу проширити 

постојећи комплекси. 

 

3.3.1. Врста и намена објекта који се могу градити 
 

У склопу ових комплекса се могу градити објекти: прерађивачких (металопрерађивачких, дрвопрерађивачких и 

сл.), каменорезачких, производних (производно занатство и сл.) делатности. 
 

Могу се градити и складишни објекти пословни и други објекти компатибилних намена (сервиси, 

складишта, трговински комплекси, дистрибутивни комплекси, трговинско- транспортни центри и други објекти 

компатибилних намена). 
 

У оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима у радној зони дозвољена је изградња главних 

објеката: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни 

објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат. 
 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког 

процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, 

типске трансформаторске станице, ограде, бунари. 

 

3.3.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који 

су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса 

изграђености и степена заузетости земљишта. 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m
2  

са ширином уличног фронта минимално 20,0 m. 
 

Услови за образовање грађевинских парцела су следећи: 

-  више  објеката  који  чине  функционалну  целину  могу  бити  на  једној  или  више грађевинских 

парцела; 

-  појединачни објекат може бити на једној грађевинској парцели исте површине као 

објекат или површине увећане за површину заштитног тротоара; 

-  грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућују изградњу 

објекта у складу са решењима из Плана, правилима грађења и 

техничким прописима; 

-  парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела уредити Пројектом парцелације и препарцелације 

 

3.3.3.  Положај  објеката  у  односу  нa  регулацију  и  у  односу  нa  границе грађевинске парцеле, 

највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености највећу и дозвољену висину или 

спратност 
 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 
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Положај  постојећих  објеката  је  на  већ  утврђеним  грађевинским линијама. У  случају градње нових 

објеката поштовати следећа правила. 

 
Објекти који се смештају на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској 

линији. 

 

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са  тим  у  

вези,  грађевинска линија  од  границе  суседне парцеле  са  источне (односно јужне) стране је на 5,0 m. 

Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 

1,0 m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између 

објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 m, тј. већи од половине 

вишег објекта. 

 

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0 m. Евентуално, дозвољена 

је удаљеност на минимално 6,0 m ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 

 

Индекс изграђености и индекс заузетости грађевинске парцеле 
 

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и 

саобраћајницама је 2,1. 

Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 70 %. 
 

Највећа дозвољена спратност 
 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 

   пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се и већа 

спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса П+6 (приземље+шест 

етажа), 

   производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 

захтева технолошки процес производње, 

   складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 
 

Изградња помоћног објекта – (остава, типске трафостанице и сл.) дозвољена је максималне спратности П 

(приземље). 

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом и непрекинутом низу (у оквиру парцеле). 
 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити 

ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 
 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 
 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња пословно-

стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. 

 

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња стамбене јединице, при одређивању локације објекта на 

парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без 

укрштања са прилазом радном делу. 
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Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој 

линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не 

може бити виши од 0,9 m. 

 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне 

ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 m. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено је 

преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 

проточност саобраћаја. 

 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз 

парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз 

је минималне ширине 1,5 m. 

 

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

   минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, 

односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова, 

   за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило минимално 3,0 m х 6,0 

m, односно у зависности од величине теретног возила). 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна 

средина. 

 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 

2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

   транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m 

по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m, 

   платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0  m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 2,5 m, 

   конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 

 
Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а 

одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 

гради објекат. 
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Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од 

околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би 

буку и задржао издувне гасове и прашину. 

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. Избор  биљних  врста  

одређује  се  према  карактеристикама  производње,  карактеру  и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. 

Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 

објеката  од  производних  (складишних)  објеката,  изолација  пешачких  токова  као  и 

заштита паркинг простора од утицаја сунца. 

 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се 

гради. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или 

савремнији начин. 

 

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. 

 

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са 

нагибом крова. 

 

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта или од фасадне опеке и других савремених 

материјала који су тренутно у употреби (политирана керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде 

и сл.). 

 

Висина  надзитка  поткровне  етаже  износи  највише  2,2  m  рачунајући  од  коте  пода поткровне етаже  до  

тачке  прелома  кровне  висине, а  одређује се  према  конкретном случају. 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. радног комплекса. 
 

 

3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У РАДНИМ ЗОНАМА- ЦЕЛИНА Ц И ЦЕЛИНА Д – ЗОНЕ 

СЕКУНДАРНИХ ТЕРЦИЈАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

 

3.4.1. Врста и намена објеката који се могу градити 

 

У склопу ових комплекса се могу градити објекти производног занатства, трговине, комуналних делатности 

(сервиси, складишта, трговински комплекси, дистрибутивни комплекси, трговинско-транспортни центри и други 

објекти компатибилних намена). 

 
У оквиру грађевинске парцеле намењене производним делатностима у радној зони дозвољена је изградња 

главних објеката: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-

производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-

складишни објекат. 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког 

процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
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Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, 

типске трансформаторске станице, ограда, бунари, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно 

решење) и сл. 

 

3.4.2. Услови   за   парцелацију,   препарцелацију  и   формирање   грађевинске парцеле 

 

Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који 

су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса 

изграђености и степена заузетости земљишта. 

 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m
2  

са ширином уличног фронта минимално 20,0 m. 

 
Услови за образовање грађевинских парцела су следећи: 

-  више  објеката  који  чине  функционалну  целину  могу  бити  на  једној  или  више грађевинских 

парцела; 

-  појединачни објекат може бити на једној грађевинској парцели исте површине као објекат или 

површине увећане за површину заштитног тротоара; 

-  грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућују изградњу 

објекта у складу са решењима из Плана, правилима грађења и 

техничким прописима; 

-  парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела уредити Пројектом парцелације и препарцелације. 
 

 

3.4.3.  Положај  објеката  у  односу  нa  регулацију  и  у  односу  нa  границе грађевинске парцеле, 

највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености и највећу дозвољену висину или 

спратност 

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 
У оквиру конкретног радног комплекса грађевинска линија се повлачи за 10,00 m у односу на  регулациону 

линију.  Објекти  који  се  налазе на  улазу  у  радни  комлекс предњом фасадом морају бити грађени на 

грађевинској линији. 

 

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са  тим  у  

вези,  грађевинска линија  од  границе  суседне парцеле  са  источне (односно јужне) стране је на 5,0 m. 

Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 

1,0 m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између 

објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта. 

 
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0 m. Евентуално дозвољена 

је удаљеност на минимално 6,0 m ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 

 

Индекс изграђености и индекс заузетости грађевинске парцеле 

 

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и 

саобраћајницама је 2,1. 

Максималан дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 70 %. 
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Највећа дозвољена спратност 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 

   пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље). У изузетним случајевима дозвољава се и већа 

спратност кад пословни објекти представљају просторне репере 

већих комплекса П+6 (приземље+шест етажа), 

   производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 

процес производње, 

   складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 

 
Изградња помоћног објекта – (остава, типске трафостанице и сл.) дозвољена је максималне спратности П 

(приземље). 

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом и непрекинутом низу (у оквиру парцеле). 

 
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити 

ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите. 

 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да 

међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња пословно-

стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. 

 

Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња стамбене јединице, при одређивању локације објекта на 

парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, 

без укрштања са прилазом радном делу. 

 
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој 

линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не 

може бити виши од 0,9 m. 

 

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне 

ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 m. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено је 

преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 

услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 

проточност саобраћаја. 

 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз 

парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз 

је минималне ширине 1,5 m. 
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У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима: 

   минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, 

односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова 

   за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5 m х 5,0 m, за теретно возило минимално 3,0 m х 6,0 

m, односно у зависности од величине теретног возила). 

 

Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна 

средина. 

 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 

2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију. 

 

Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи грађевинску линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

   транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m 

по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m, 

   платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0  m од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 2,5 m, 

   конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m. 

 

Изградњом објеката уз припадајућу границу парцеле не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а 

одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 

гради објекат. 

 

Уз границу парцеле формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од 

околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би 

буку и задржао издувне гасове и прашину. 

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. Избор  биљних  врста  

одређује  се  према  карактеристикама  производње,  карактеру  и 

концентрацији  штетних  материја,  а  такође  њиховим  еколошким,  функционалним  и 

декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних објеката  од  

производних  (складишних)  објеката,  изолација  пешачких  токова  као  и 

заштита паркинг простора од утицаја сунца. 

 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се 

гради. 

 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или 

савремнији начин. 

 

Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. 
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Кровна  конструкција може  бити  од  дрвета,  челика  или  армираног бетона,  а  кровни покривач у складу са 

нагибом крова. 
 

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта или од фасадне опеке и других савремених 

материјала који су тренутно у употреби (политирана керамика, Милебонд, Алу-бонд, панели, застакљене фасаде 

и сл.). 
 

Висина  надзитка  поткровне  етаже  износи  највише  2,2  m  рачунајући  од  коте  пода поткровне етаже  до  

тачке  прелома  кровне  висине, а  одређује се  према  конкретном случају. 
 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 

јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле тј. радног комплекса. 
 
 

3.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У КОМУНАЛНИМ ЗОНАМА 

 

3.5.1. Мерно регулациона станица 
 

На простору обухвата плана се налази МРС "Касарна". 

Услови за уређење и изградњу МРС су: 

-  индекс заузетости парцеле је макс. 70% 

-  индекс изграђености парцеле је макс. 0,7 

-  спратност објеката је макс. П 

-  зелене површине су мин. 30% 

-  комплекс оградити заштитном оградом, висине мин. 2,0m, а удаљеност заштитне ограде од ГМРС/МРС мора 

бити мин. 3,0 m 

-  минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од стамбених, пословних и производних 

објеката, радионица и складишта запаљивих материјала износи у зависности од притиска: до 7 bar је 10,0 m, а 

од 7 до 13 bar је 15,0 m. 
 

 

3.6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ЗЕЛЕНИЛА 

 

Општи услови за озелењавање 
 

У контексту реализације плана озелењавања неопходно је: 

-  Поштовати просторне диспозиције категорија зеленила дефинисаних овим Планом; 

-  Поштовати проценат заступљености категорија зеленила у зонама и целинама основних намена у насељу; 

-  За делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити опште 

поставке дате овим Планом; 

-  Обавезна израда главних пројеката озелењавања за зеленило уличних коридора, парка и заштитног зеленила, 

који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог 

материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

-  Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за 

пројектовање зелених површина; 

Дрвеће и шибље садити на следећој удаљености од инсталација: 

 

 ДРВЕЋЕ ШИБЉЕ 

ВОДОВОДА max 1,5,m  

КАНАЛИЗАЦИЈЕ max 1,5 m  

ЕЛЕКТОКАБЛОВА max 2,0 m max 1,5 m 

ТТ И КДС МРЕЖЕ 1,5 m  

ГАСОВОДА 1,5 m  
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-  Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице I класе минимум 4-5 година старости; 

-  При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се, одредбама 

Закона о  јавним путевима,а уз железничку пругу Закона о железници. 

 

3.6.1. Зона заштитног зеленила 

 

Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине - ублажавање   

доминантних   ветрова,   смањење   индустријског   загађења,   неповољног дејстава саобраћаја и везивање 

земљишта. 

 

Око радне зоне би требало формирати заштитно зеленило претежно од аутохтоних лишћарских врста (јасен, 

јавор, граб, багрем, црвена зова). 

 
Заштитно зеленило уз саобраћајницу треба да изолује становање од саобраћаја и спречи негативне утицаје 

издувних гасова, буке и вибрација на околне садржаје. Формирати га од група садница лишћара и четинара и 

шибља према расположивом простору. 

 

Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. 

Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове. 

 

3.6.2. Зона парка 

 

Паркови од свих зелених површина имају највећи ефекат остварења функција побољшања микроклимата и 

организације одмора и рекреације становништва. То су зелене површине које композиционо чини целину у 

којој мрежа парковских путева и стаза повезује остале композиоционе елементе: пољане, платое са местима за 

одмор, игру деце, забаву и рекреацију. У том смислу треба реконструисати предметни парк и допунити га 

парковским мобилијаром. 

 

У укупном билансу парка, алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине, најмање 70% површине 

парка треба да буде под зеленилом. Парк би требало обрадити  у вртно - пејсажном стилу, са врстама високих 

естетско-декоративних вредности. 
 

 

3.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

3.7.1. Правила за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре на површинама јавне намене 

 

3.7.1.1. Правила за изградњу мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 

 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) је обавезна израда Главних 

пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби: 

-  Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12); 

-  Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/09, 

53/10 и 101/11 и 32/13-УС); 

-  Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11); 

-  Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

-  SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
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3.7.1.1.1. Главна насељска саобраћајница (траса државног пута) 
 

У  оквиру  коридора  ГНС  потребно  је  обезбедити  програмско-планске  и  саобраћајне елементе за 

реализацију захтеваних елемената: 

-  рачунска брзина Vrac (km/h)                                   50 km/h, 

-  ширина проточне саобраћајне траке                       3,25   m 

-  ширина ивичне траке (ивичњака)                           0,25   m 

-  ширине банкине                                                     1,0     m 
 

3.7.1.1.2. Приступне насељске саобраћајнице 
 

У оквиру коридора приступних насељских саобраћајница - ПНС потребно је обезбедити просторно-

планске и саобраћајне елементе за изградњу: 

-  утврђивање минималног коридора за смештање свих елемената профила (12 m), 

-  коловоз ширине 5,5  (2  х  2,75) m  за  двосмерни саобраћај, 3,0 m  за  једносмерни саобраћај, 

-  носивост коловоза за лак саобраћај, 

-  пешачке стазе ширине 1,2 m уз регулациону линију 
 

3.7.1.1.3. Раскрснице 
 

У зонама укрштања свих насељских саобраћајница потребно је обезбедити просторно- планске и саобраћајне 

елементе за изградњу / реконструкцију површинских раскрсница (раскрснице са пресецањем саобраћајних 

струја / кружне раскрснице): 

-  утврђивање   одговарајућег   саобраћајног   ритма   за   формирање   нових   укрштаја 

(функционални критеријум), 

-  у складу са оптерећењем главног и споредног правца (ГП >> СП) за ову зону планира се  примена  

укрштања  са  нивоом  каналисања  I,  без  примене  каналисања  и  /или 

светлосне сигнализације (Тип 1, трокрака и четворокрака), 

-   обезбеђење потребних зона (троуглова) и линија прегледности (критеријум безбедности), 

-  обезбеђење одговарајуће проточности и нивоа услуге (критеријуми нивоа услуге и контроле приступа), 

-  обезбеђење геометријских елемената (радијуса кривина Rmin) у складу са меродавним возилом, 

-  задржавање коловоза укрсних праваца са изграђеним / планираним ширинама без формирања острва за 

каналисања и посебних трака за лева скретања. 
 

3.7.1.1.4. Железничка пруга 
 

У оквиру коридора железничке потребно је обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе за 

реконструкцију / изградњу: 
 

Регионална пруга пројектно-програмски елементи за реконструкцију/изградњу: 

-  рачунска брзина Vrac (km/h)                                              120 km/h, 

-  ширина пружног појаса                      (12 у насељу)       16      m 

-  ширина колосека                                                              1,435 m 

-  минимални полупречник кривине Rмин (m)                       300    m, 

-  максимални нагиб нивелете                                              25      ( ˚ ) 

-  носивост пруге (по осовини)                                             180    kN, 
 

Све нове саобраћајнице изградити са једностраним нагибом коловоза, док је при реконструкцији могуће 

применити и двострани нагиб. Укрштаје са насељском мрежом решавати са површинским раскрсницама. У 

оквиру ове зоне паркирање у коридорима саобраћајница није планирано, већ се све потребе за паркинзима 

задовољавају унутар парцела. Пешачке и бициклистичке стазе изводити у складу са законском и подзаконском 

регулативом и ширинама од мин. 1,2 m (пешачке стазе) и 1,0 m (бициклистичке стазе). 
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Бицилистичке стазе у оквиру сабирне насељске саобраћајнице, извести као посебан елеменат попречног 

профила, као обостране једносмерне са заштитним размаком од 0,75 m, док у приступним саобраћајницама 

бициклистички саобраћај водити у оквиру мешовитог профила – заједно са динамичким саобраћајем. 

 

3.7.1.2. Правила за изградњу мрежа и објеката водопривредне инфраструктуре 

 

Општи услови за изградњу водоводне мреже 

 
-  Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени 

појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта); 

-  Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа  задовољи  

прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте 

инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где 

није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката (мин. 0,5 m); 

-  Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално 

одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност објеката; 

-  Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице цеви, а 

на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину 

постојећег цевовода; 

- Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 DN; 

-  На  проласку цевовода испод пута  предвидети заштитне цеви  на  дужини већој  од ширине пута за мин. 

1,0m са сваке стране; 

-  На   траси   предвидети   постављање   довољног   броја   надземних   противпожарних 

хидраната; 

- Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење и 

одржавање мреже; 

-  По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско 

снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ 

Кикинда; 

- Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова; 

-  Израдити главне пројекте за реконст. постојеће и изградњу нове водоводне мреже; 

-  Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'', Кикинда, а на пројекте наведених 

хидротехничких објеката пробавити сагласност истог; 

-  За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним радним и радно-

пословним зонама потребно је обезбедити воду из сопствених изворишта - бунара, а воду за санитарно-

хигијенске потребе прикључењем на јавни водовод; 

-  Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод; 

-  Прикључак на јавни водовод врши искључиво ЈКП ''6. октобар'', Кикинда; 

-  Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за 

водомер, закључно са мерним уређајем; 

-  Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП, а у 

складу са техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а; 

-  Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак; 

-  Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm; 

-  Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде у породичним стамбеним објектима, пословним 

просторијама, гаражама, по правилу, постављају се у засебно изграђена склоништа ван објекта или унутар 

објекта, а у вишепородичним стамбеним објектима у 

заједничким просторијама, у специјално изграђеним касетама за смештај водомера; 
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-  Код стамбено-пословних објеката обавезно је раздвајање инсталација са монтажом засебних водомера за 

стамбени и за пословни део објекта; 

- Код изградње нових зграда вишепородичног (колективног) становања потребно је обезбедити да свака 

стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који се мора 

поставити у заједничке просторије уз монтажу заједничког водомера у шахту којим би се мерила 

кумулативна потрошња воде; 

-  Индивидуални водомер са арматуром у вишепородичном стамбеном објекту, по правилу, 

мора бити смештен у касети - ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог погодног 

материјала, а лоциран у заједничким просторијама; 

-  Склониште у  које је  смештен индивидуални водомер, а  налази се  ван  објекта на 

парцели корисника, мора се изградити од цигле или бетона, мин. димензија 100cm x120cm x150cm; 

-  Код надградње и реконструкције зграда колективног становања водоснабдевање нових 

стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера, уз израду нових унутрашњих 

исталација, тако да се омогући постављање водомера за сваку нову стамбену јединицу, приликом 

реконструкције комплет унутрашњих инсталација објекта; 

-  Код  изградње пословних објеката  површине преко  150  m
2   

код  којих  је  потребна изградња само 

унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује 

се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом 

водомера DN 50 mm; 

-  Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење 

објеката пречником макс. DN 110 mm, са монтажом водомера DN 

100 mm. 

 

Општи услови за изградњу канализације отпадних вода 

 
-  Трасу мреже канализације отпадних вода (фекалне канализације) полагати између две регулационе линије у 

уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно 

од ширине уличног фронта); 

- Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да задовољи прописана 

одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре; минимално растојање од других 

инсталација је 1,0 m, изузетак се 

врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих 

објеката; 

-  Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње; 

минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност објеката; 

-  Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од горње ивице 
цеви, (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на 

постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода; 

- Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2 DN; 

-  На  проласку цевовода испод пута  предвидети заштитне цеви  на  дужини већој  од ширине пута за мин. 

1,0 m са сваке стране; 

-  На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном 

растојању од 160-200 DN, а макс. 45,0 m; 

-  Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, 

извођење и одржавање мреже; 

-  По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско 

снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација у РГЗ 

Кикинда; 

- Све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање након завршених радова; 

-  Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове мреже; 
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-  Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са ЈКП ''6. октобар'', Кикинда, а на пројекте наведених 

хидротехничких објеката пробавити сагласност истог предузећа; 

-  Одвођење вода решаваће се сепаратном канализационом мрежом, тако да се посебним прикључком  

прихватају  и  одводе  фекалне  отпадне  воде,  а  посебним  сувишне 

атмосферске воде; 

-  Прикључак на фекалну канализацију врши искључиво ЈКП ''6. октобар'', Кикинда; 

-  Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту; 

- Прикључење објекта на фекалну канализацију врши се на основу одобрења за прикључење, које издаје 

Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове; 

-  Пречник  канализационог  прикључка  одређује  ЈКП,  а  у  складу  са  типом  објекта, 

техничким нормативима, важећом Одлуком о водоводу и Правилником ЈКП-а; 

- Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она 

изграђена; 

-  Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm; 

-  Ревизионо  окно  лоцира  се  на  1,0  m  од  регулационе  линије  парцеле,  а  мора  се изградити од цигле 

или бетона са постављањем ливено-гвозденог поклопца у нивоу коте терена; 

-  Одвођење отпадних вода врши се прикључком објекта на канализациону мрежу или, до 

изградње исте, путем септичких јама; 

-  Септичка јама мора бити изграђена од водонепропусног материјала и одржавана тако да се отпадне воде 

не изливају око ње, а посебно не на земљиште суседних објеката 

или на јавне површине; 

-  Није дозвољена изградња септичких јама на јавним површинама; 

-  Након прикључења на фекалну канализацију обавезно је испразнити, дезинфиковати и затворити септичку 

јаму уз обавештење комуналној инспекцији; 

-  Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на 

канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских 

отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у 

канализацију; 

-  Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на фекалну 

канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде; 

-  Ради  заштите  објеката  корисника  од  повратног  дејства  фекалних  вода  изазваних 

успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и сл.)  не  може  бити  

испод  коте  нивелете  улице,  а  изузетно  се  може  одобрити прикључење објеката, чији су санитарни 

уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји (заштитне уређаје 

уграђује корисник и исти је саставни део кућне инсталације). 

 

Општи услови за изградњу атмосферске канализације 

 
- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне саобраћајнице,  а  

делимично  као  отворену,  у  зависности  од  техничко-економске анализе; 

-  Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или испод 

коловоза по осовини коловозне траке; 

- Кишну канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање спојева; 

-  Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота дна новог канала буде 

виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се 

прикључење у горњој трећини; 

-  Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно 

сепаратору уља и масти; 

-  Одвођење  атмосферских  вода  из  радних/индустријских  зона  и  комплекса  вршити 

искључиво преко сепаратора уља и масти; 
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-  Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и 

стандардима; 

- Улив атмосферских вода у реципијенте извести путем уређених испуста, који су осигурани од ерозије и који 

не залазе у протицајни профил канала. 

 

3.7.1.3.  Правила за изградњу мрежа и објеката електроенергетске инфраструктуре 

 

-  Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 

надземних електроенергетских водова називног напона 

1 kV do 400 kV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 18/92); 

-  Код подземне ЕЕ мреже дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,0 m; 

-  При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање 

растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 

10 кV; 

-  При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90 ; 

- Није  дозвољено  полагање  електроенергетских  каблова  изнад  електронских комуникационих, сем при 

укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 

хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m; 

-  Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације; 

-  При   укрштању  електроенергетских  каблова  са   цевоводом  гасовода   вертикално растојање мора бити 

веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

 
Услови за изградњу jавног осветљењa 

-  Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза; 

-  У делу где је електроенергетска мрежа грађена надземно, расветна тела поставити на стубове 

електроенергетске мреже; 

-  Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 

 

Услови за изградњу трафостаница 20/0,4 kV 

-  Дистрибутивне трафостанице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити као монтажно-

бетонске или стубне, а на осталим површинама типа стубне, монтажно- 

бетонске, зидане или узидане, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног 

ЕД предузећа; 

-  Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

-  Mонтажно-бетонске трафостанице ће се градити као слободностојећи објекти, а могуће је изградити 

једноструке (са једним трансформатором називне снаге до        630 kVA и 

могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два 

трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 

нисконапонских извода); 

-  За изградњу монтажно-бетонске ТС потребно је обезбедити слободан простор макс. 

димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 m х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-

бетонске трафостанице; 

- За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне ТС се мора обезбедити слободан простор димензија 

4,2 m х 2,75 m за изградњу темеља портала и постављање 

заштитног уземљења; 

-  Поред објеката трафостаница на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор за изградњу 

слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене 

електричне енергије јавног осветљења. 
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Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV 

-  Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана и услова 

надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за уземљење и 

заштиту и др, трансформацију напона, поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV. 

 

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак, који 

ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места 

(ОММ); 

-  Електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити подземно у  складу са датим условима за 

изградњу подземне електроенергетске мреже. 

 

3.7.1.4. Правила за изградњу мрежа и објеката гасоводне инфраструктуре 

 

За уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у Правилнику о 

техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима   ("Службени   

гласник   РС",   бр.   37/13),   Правилнику   о   техничким нормативима за пројектовање и полагање 

дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar (''Службени лист СРЈ'', бр. 20/92), 

Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих 

течности (''Службени лист СРЈ'', бр. 20/71 и 23/71), као и  интерним техничким правилима ЈП 

''Србијагас''. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска и нафтовода износи: 

-  у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m, а изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 m, али 

на деоницама краћим од 50,0 m и на местима где нема опасности 

од великих оптерећења; 

-  при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 

-  при укрштању са улицама је 1,3 m и 

-  на обрадивим површинама је 1,0 m. 

 

Удаљеност укопаног гасовода и нафтовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 

мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака. 

 

Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска и нафтовода до ближе ивице темеља објекта је: 

-  1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и 

-  3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar. 

 

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1,0 m за гасоводе 7-13 bar, ако 

се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта. 

 

Када се гасовод средњег притиска и нафтовод води паралелно са путевима нижег или вишег реда, његово 

растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 0,5 m. 

 

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода и нафтовода високог и средњег 

притиска са другим подземним инсталацијама је: 
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 Паралелно вођење (m) Укрштање (m) 

гасовод 0,5 0,3 

водовод 0,5 0,3 

вреловод или топловод 0,7 0,3 

канализација од бетонских цеви 0,7 0,3 

ПТТ инсталације 0,6 0,3 

ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3 

високонапонски водови 0,5 0,5 

нисконапонски водови 0,5 0,3 

вишегодишње дрвенасто растиње 1,0 HE 

шахтови 0,3 HE 
 

Приликом укрштања гасовода и нафтовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод/нафтовод се 

по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе 

гасовода/нафтовода може бити од 60° до 90°. 
 

Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на посебним 

темељима. Растојања од других објеката су: 
 

 Улазни притисак до 

7 barа 
Улазни притисак од 

7 до 13 barа 

до зграда и других објеката 10,0 m 15,0 m 

до (ивице) пута 5,0 m 8,0 m 

до надземних ЕЕ водова 1,5 пута висина стуба 
 

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност 

ограде од спољних зидова МРС мора бити мин. 3,0 m. Ограда мора бити висока најмање 2,0 m. 
 

За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким нормативима за пројектовање 

и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar (''Службени лист 

СРЈ'', бр. 20/92) и Правилником о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 bar 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 20/92). 
 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6-1,0 m, у зависности од услова терена. Изузетно дубина 

укопавања може бети минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите. 
 

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 

0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са 

подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. 
 

Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са путевима и улицама је 1,0 m. 

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте. 
 

У близини гасовода ископ се мора вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о 

трошку инвеститора. Такође, евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

 

При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким нормативима   за   

пројектовање,   грађење,   погон   и   одржавање   гасних   котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90). 
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Дубина полагања топловода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара 

и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод 

се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод 

атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз 

посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 

 

При паралелном вођењу дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално светло растојање 

износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног топловода са 

подземним водовима, минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. 

 

Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се 

прорачуном докаже да то није потребно. 

 

Минимална дубина укрштања топловода са путевима и улицама је 1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са 

индустријским колосецима 1,0 m. 
При укрштању топловода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса мора 

бити између 60
о 

и 90
о

. За укрштање под мањим углом потребна је сагласност надлежног органа. 

Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 

мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 

 

Бушотине 

 

-  удаљеност од бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене, јавних 

објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине, 

-  од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30 m, а од 

других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева најмање 

15 m, 

- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, конфигурације терена и врста 

шуме. 

 

Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и постројења од 

најистакнутијег дела у правцу мрења. 

 

3.7.1.5.  Правила  за  изградњу  мрежа  и  објеката  електронске  комуникационе инфраструктуре 

 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација 

(бакарне, коаксијалне, оптичке и др). 

-  Комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница; 

-  Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 - 1,2 m или постављањем каблова у микроровове; 

-  Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте; 

-  При  паралелном  вођењу  комуникационих  и  електроенергетских каблова  до  10  кV 

најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV. 

-  При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 

0,5 m, а угао укрштања око 90 ; 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално 

растојање мора бити најмање 0,5 m; 

-  При  приближавању  и  паралелном  вођењу  електронског  комуникационог  кабла  са цевима водовода 

хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу 

комуникационог кабла са канализацијом; 
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-  При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 

најмање 0,4 m; 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом  гасовода  

хоризонтално  растојање  мора  бити  најмање  0,4  -  1,5  m,  у 

зависности од притиска гасовода; 

-  У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску комуникациону мрежу и преласка 

на нову технологију развоја у области електронских комуникација, потребно је обезбедити приступ свим 

планираним објектима путем канализације, од 

планираног  окна  до  просторије планиране  за  смештај  електронске комуникационе опреме унутар 

парцела корисника; 

 

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и уређаја: 
 

- МСАН-а уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и осталих јавних површина, са 

обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и 

прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу 

IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну 

инфраструктуру. 

 

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 

 

Прикључење на јавну електронску комуникациону мрежу 

 
-  У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову  технологију развоја у области 

електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 

канализације од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе 

опреме унутар парцела корисника, или до објекта на јавној површини. Димензије новопројектованог окна 

треба да буду 

1,5х2,0х1,9 m. 

 

3.7.2. Правила за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре на површинама осталих намена 

 

3.7.2.1. Правила за изградњу мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 

 

Основни урбанистички услов за саобраћајну инфраструктуру (претежна намена земљишта) била би обавезна 

израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете према Закону о јавним путевима ("Службени  гласник 

Републике Србије", 101/05, 123/07, 

101/11 и 93/12) и Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да  испуњавају путни 

објекти и  други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", 

број 50/11), а према приложеној ситуацији: 

-  интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар парцела извести у  складу  са  

захтеваном  носивошћу  и  меродавним  возилом  (ПА,  ЛТВ,  ТТВ),  са савременим застором и уз 

одговарајуће опремање (ивичњаци и др.) 

-  паркинг површине у оквиру парцеле   извести кроз површинско паркирање уз избор начина паркирања у 

складу са делатношћу, расположивим простором, меродавним возилом и са застором од асфалта или бетона; 

-  одводњавање са манипулативних површина унутар парцела, извести путем попречних и подужних падова до 

сливника и даље у атмосферску канализацију; 

- пешачке стазе извести од савремених материјала - асфалта (бетонских плоча) са ширином од мин 1,2 m. 
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3.7.2.2. Правила за изградњу мрежа и објеката водопривредне инфраструктуре 

 

-  Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног комуналног 

предузећа; 

-  Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на парцели корисника 

на мин. 1,0 m иза регулационе линије; 

-  Где је потребно, предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже, а у складу са условима 

противпожарне заштите; 

- Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног комуналног 

предузећа; 

-  Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода; 

- Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у отворену 

каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле; 

-  Отпадне воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони 

систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса; 

-  Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих 

примеса. 

 

3.7.2.3.  Правила за изградњу мрежа и објеката електроенергетске инфраструктуре 

 

Целокупну електроенергетску мрежу градити подземно по правилима грађења подземне електроенергеске 

мреже. 

 

3.7.2.4. Правила за изградњу мрежа и објеката гасоводне инфраструктуре 

 

Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

-  Сагласност  за  прикључење  на  јавну  дистрибутивну  гасну  мрежу  затражити  од надлежног 

дистрибутера гаса – ЈП ''Србијагас'' РЈ Дистрибуција Кикинда; 

-  Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна; 

-  Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m; 

-  Локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса, гасовод се води испод тротоара, 

бетонираних платоа или испод канала за одвод атмосферске воде, 

на дубини 1,0 m од дна канала или ригола; 

-  Трасе  ровова  за  полагање  гасне  инсталације се  постављају  тако  да  гасна  мрежа задовољи минимална 

прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре; 

-  Укрштање  дистрибутивног  гасовода  (ДГ)  са  саобраћајницама  врши  се  уз  његово полагање у заштитну 

цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно (при томе се мора обезбедити 

природна вентилација канала, заштитне цеви 

или подземног пролаза); 

-  Најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m; 

-  Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и EK мреже мора бити толика да 

не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m; 

-  Положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски; 

-  Дистрибутивни гасовод се не полаже испод објеката високоградње; 

-  Мерно-регулациони сет  се  не  сме  постављати  унутар  објекта,  на  места  где  нема природне вентилације; 

мора бити удаљен од електричног ормарића мин. 1,0 m, као и од 

отвора на објекту (прозора, врата) мин. 1,0 m, мерено по хоризонтали. 

 

Бушотине 

-  удаљеност од бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене, јавних 

објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине, 
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-  од ивице појаса путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30 m, а 

од других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева најмање 

15 m, 

-  удаљеност  осе  бушотине  од  шума,  одређује  се  зависно  од  поднебља,  подручја, конфигурације 

терена и врста шуме. 
 

Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и постројења од 

најистакнутијег дела у правцу мрења. 

 

3.7.2.5.  Правила  за  изградњу  мрежа  и  објеката  електронске  комуникационе инфраструктуре 
 

Целокупну електронску комуникациону мрежу градити подземно по правилима грађења подземне 

електронске комуникационе мреже. 

 

3.8. ЕТАПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

 

Након усвајања Плана детаљне регулације за блок број 58 и део блок а 59/1 од стране СО Кикинда, а на начин 

и по поступку предвиђеним Законом, предузимају се следеће радње: 

-  Израда Урбанистичког пројекта за прописану целину, 

-  Разграничење планираног градског грађевинског земљишта за јавне намене, 

-  Израда Пројеката за парцелацију, препарцелацију, 

-  Издавање Извода из Плана детаљне регулације, 

-  Израда пројектно - техничке документације за објекте инфраструктуре и остале објекте и зелене површине. 

 
У оквиру реализације предметног Плана могућа je етапност изградње. Предметним Планом се предвиђа 

изградња нових саобраћајних и инфраструктурних коридора, изградња нових објеката, уређење и 

реконструкција постојећих радних и напуштених комплекса (бивши војни комплекс), могућност 

реконструкције других објеката. 

 

За реализацију и изградњу садржаја предвиђених Планом неопходна су

 знатна финансијска средства, па се самим тим предвиђају следеће етапе: 

 
Прва етапа реализације су активности на изградњи и реконструкцији бившег војног комплекса   и   

изградњи   припадајућих   нових   саобраћајних   и   инфраструктурних коридора. 

 

Друга етапа реализације су активности на изградњи и реконструкцији других планираних комплекса. 

 
Трећа етапа  реализације су  активности на  изградњи и  реконструкцији саобраћајних, 

инфраструктурних коридора и зелених површина. 
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213. 

 

 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  
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мишљењу Комисије за планове од 10.12.2014. године, Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 

22.12.2014. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ВЕТРОПАРКА У К.О. БАШАИД 

 

Члан 1. 

Доноси се План детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид (у даљем тексту: План детаљне 

регулације), према Елаборату израђеном од стране Привредног друштва за просторно планирање, пројектовање 

и инжењеринг ―ИСТ УРБАН‖ д.о.о. из Ниша. 

 

Члан 2. 

Граница подручја обухваћеног Планом детаљне регулације дефинисана је: почетном тачком број 1 на 

тромеђи катастарских парцела 8627, 11052 (канал) и 11117 (атарски пут) и наставља у правцу североистока 

пратећи северну границу парцеле 11052 (канал) до тачке 6 где сече парцелу 11050 (канал). Затим се протеже у 

правцу североистока пратећи северну границу парцеле 11051 (канал) до тачке 13, где сече парцеле 11129 

(атарски пут), 11049 (канал) и 11130 (атарски пут) до тачке 16, и наставља у правцу североистока северном 

границом парцеле 8632/13 до тачке 17, па потом сече парцелу 11165 (атарски пут). Од тачке 18 граница се ломи 

ка југоистоку и наставља источном границом парцеле 11165 (граница са катастарском општином Молин, 

општина Нова Црња) до тачке 25, када се граница ломи ка југозападу и сече парцелу 11165 и наставља јужном 

границом парцеле 8632/17 до тачке 27. Од тачке 27 граница се ломи ка југоистоку пратећи источне границе 

парцела 11130 и 11049 до тачке 30.Од тачке 30 граница се ломи ка југозападу и иде јужном границом парцеле 

11086 до тачке 35, затим се опет ломи ка југоистоку пратећи источну границу парцеле 11059 (канал) до тачке 37. 

Од тачке 37 граница иде у правцу југозапад, сече парцелу 11059 (канал) и иде јужном границом парцеле 8840 до 

тачке 42. Граница се затим ломи ка северозападу и иде источном границом парцеле 11142 (атарски пут), 

западном границом парцеле 11141 (атарски пут), сече парцеле 11048 (Молински канал) и 11087 (бивши државни 

пут II реда бр.147) до тачке 47. Од тачке 47 граница се протеже ка североистоку северном границом парцеле 

11087 и јужном границом парцеле 11121 (атарски пут) до тачке 52. Од тачке 52 граница се ломи ка северозападу 

и иде западном границом парцеле 11050 (канал) до тачке 56, а затим се ломи ка југозападу и наставља јужном 

границом парцеле 11121 (атарски пут) и јужном границом парцеле 8627 до тачке 63. Од тачке 63 граница се 

ломи ка северу и иде западном границом парцеле 8627 до почетне тачке 1.  

 

Укупна површина планског подручја износи око 527,00 ha.  

 

Члан 3. 

 

План детаљне регулације одређен је Елаборатом који садржи: 

Текстуални део 

I   Полазне основе плана 

II  Плански део, који садржи:  

                 1. Опис граница Плана са пописом обухваћених кат. парцела 

                 2. Грађевинско подручје  

                 3. Правила уређења 

      4. Правила грађења      

  

Графички део 

                 1. Катастарска подлога са границом Плана 

                 2. Постојећи начин коришћења земљишта 

      3. План намене земљишта са поделом на урбанистичке зоне и целине 

      4. План поделе земљишта на површине јавне и остале намене 

      5. План регулације, саобраћајне и комуналне инфраструктуре са              аналитичко-

геодетским елементима 

      6. Веза планског подручја са постојећом инфраструктурном мрежом 

 

Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози Елабората. 

 

Члан 4. 

Саставни део Плана је и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације ветропарка у 

к.о. Башаид на животну средину, на који је надлежни Секретаријат за заштиту животне средине издао Решење и 

дао Сагласност, број: III-07-501-157/2014 од дана 03.12.2014. године. 

 

Члан 5. 



 

 

План детаљне 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 инвеститор IOL OIE Balkan Renewable Energy д.о.о. Београд. 

 

Члан 8. 

Текстуални део Плана објавити у „Службеном листу општине Кикинда―, а План у целини на интернет 

порталу Општине Кикинда. 

План детаљне регулације и ова Одлука ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Кикинда―. 
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План детаљне регулације ветропарка у К.О.Башаид 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА У К.О.БАШАИД 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: IEL OIE Balkan   Renewable Energy д.о.о.Београд 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ УВИДА: Секретаријат за стамбено- 

комуналне послове, урбанизам и привреду Општине Кикинда 

 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: "ИСТ УРБАН" Д.О.О. Нишка Бања, привредно друштво за просторно 

планирање,пројектовање и инжењеринг 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: Одговорни 

урбаниста: 
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На основу чланова 36.,37. и 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13), "ИСТ урбан"д.о.о. Ниш доноси: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р  Е Ш  Е  Њ Е 
 
 

о одређивању руководиоца израде ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА У К.О. 

БАШАИД, општина Кикинда 
 
 
 
 
 

За руководиоца израде Плана детаљне регулације 

Ветропарка у К.О. Башаид одређујем 

одговорног урбанисту: 
 
 
 
 
 

 

Joвановић Н. Јелену, дипл.инж.арх. 

бр.лиценце: 200 1399 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за „ИСТ урбан―д.о.о. Ниш 

Директор, 

Јовица Поповић, дипл.инж.грађ. 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б/ ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 



7 

 

 

 
 
 
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ВЕТРОПАРКА У К.О. БАШАИД 
 
 
 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 
 
 
 

1. ПОВОД ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
 

Повод за израду Плана детаљне регулације ветропарка у К.О.Башаид  у општини Кикинда (у даљем 

тексту: План) је изградња комплекса ветропарка   са пратећом инфраструктуром на подручју катастарске 

општине Башаид у источном делу општине Кикинда. 

План  детаљне  регулације  за  изградњу  ветропарка  у  К.О.Башаид,  израђен  је  на основу Одлуке о 

приступању изради Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр.III-04-06-25/2013 и  Одлуке о 

изменама и допунама одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације ветропарка у К.О. Башаид бр. 

III-04-06-52/2013. 

Планом детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид  (у даљем тексту: „План―) обезбеђују се услови 

за изградњу инфраструктурног комплекса за производњу електричне енергије из енергије ветра, чинећи основ 

за директно спровођење. 

Планирани ветропарк у К.О. Башаид представља један од значајнијих пројеката коришћења 

обновљивих извора енергије у Републици Србији, односно АП Војводини, док ће реализација планираних 

садржаја допринети рационалном коришћењу и штедњи необновљивих ресурса. 

Према Просторном плану општине Кикинда, за зоне ветрогенератора као изворе који ће служити 

за општу употребу (тј. који ће бити укључени у јавни електроенергетски систем) обавезна је израда 

урбанистичког плана, те се у складу са наведеним приступило изради Плана детаљне регулације за 

ветропарк у К.О. Башаид. 

 

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

2.1.  Правни основ 

 

Правни основ за израду Плана чине: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије―, број 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13), 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник 

Републике Србије―, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011), 

 Одлука  о  приступању  изради  Плана  детаљне  регулације  ветропарка  у  к.о.  Башаид 

(„Службени лист општине Кикинда―, број 17/13), 

 Одлука о измена и допунама одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације ветропарка у 

К.О. Башаид („Службени лист општине Кикинда―, број 42/13), 

 Мишљење покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине бр. 130-

501-1335/2013-05 да је за План детаљне регулације ветропарка у К.О.Башаид потребна је израда 

Стратешке процене утицаја Плана на животну средину, 
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    Стратегија  развоја  енергетике  Републике  Србије  до  2015.  год  („Службени  гласник 

Републике Србије―, број 44/2005) 

 Уредба о мерама подстицаја за производњу   електричне енергије коришћењем 

обновљивих извора енергије („Службени гласник Републике Србије―, број 99/09). 

 

2.2.  Плански основ 

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Кикинда (―Службени  лист општине 

Кикинда― бр.12/13 и 16/13). 
 
 
 

3. ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА 

 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за издавање локацијске дозволе за реализацију 

планиране намене. 

Планом се утврђују правила уређења и правила грађења, саобраћајна   и другa инфраструктурa, 

нивелациона решења, регулационе линије јавних површина и грађевинске линије. 

Планом се обезбеђује усаглашавање експлоатационих захтева комплекса ветропарка у К.О. Башаид са 

локацијским условима, постојећим и развојним интересима локалне заједнице и посебно, условима заштите 

животне средине, природних и културних добара. 

Предмет Плана представља комплекс ветропарка   који обухвата: локације за постављање     

ветрогенератора максималне појединачне снаге до 3,0MW, локација за трафостаницу и електроенергетске 

повезне и оптички кабл. 

Повезивање трафостаница ветропарка у К.О. Башаид са преносном и дистрибутивном 

електроенергетском мрежом није предмет овог Плана. 
 
 
 

4. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕТРОПАРКА У КО БАШАИД 

 

Предметно планско подручје налази се у југоисточном делу општине Кикинда, између насеља 

банатска Топола, Башаид и Нова Црња. Планско подручје се граничи са границом општине Нова Црња 

(источном границом парцеле бр.8632/1 К.О. Башаид), и удаљено је: од најближег насеља- Банатске Тополе 

око 2,2km, од Башаида око 4km, а од центра општине- Кикинде око 20km. 

Концептом плана обухваћен је део К.О. Башаид у површини од  533,80 ha. 

Подручје општине се, на основу Студије Атласа ветрова на територији АП Војводине, налази у зони 

повољних ветрова (4,0-4,5 m/s) на висинама преко 50 m изнад тла, а нарочито 100 m изнад тла, што одговара 

савременим ветроелектранама снага 2-2,5 MW, где је експлоатација енергије ветра економски исплатива. У 

наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме 

ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. 

Зона ветрогенератора, за парк ветрогенератора дефинисаће се урбанистичким планом. У овој зони не 

могу се градити објекти, сем инфраструктурне мреже, а земљиште се може користити као пољопривредно. 

Плански простор се налази ван грађевинског подручја насеља, у атару насеља Башаид, и чини га 

пољопривредно земљиште са каналском мрежом за наводњавање пољопривредног земљишта и мрежом 

атарских путева.  Постојећи систем за наводњавање и регулисање 
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водостаја се преко Кикиндског канала   улива у основну   каналску мрежу (Дунав-Тиса- 

Дунав). 

Према условима Покрајинског завода за заштиту природе, утврђено је да у оквиру обухвата Плана 

нема заштићених подручја ни других просторних целина од значаја за очување билошке и геолошке 

разноврсности. 

У оквиру обухвата Плана нема објеката који поседују споменичне вредности- културних добара, 

нити објеката или амбијенталних целина од градитељског, културног или историјског значаја за које би 

било потребно прописати посебне мере заштите. 

Површину   обухваћену   планом   чини   земљиште   дефинисано   као   грађевинско подручје ван 

грађевинског подручја насеља и земљиште изван грађевинског подручја. 

У оквиру грађевинског подручја извршена је подела грађевинског земљишта на површине јавних и осталих 

намена. 

У граници обухвата Плана, грађевинско земљиште јавних намена обухвата: путну мрежу, путно 

зеленило и водопривредне површине: каналску мрежу за мелиорацију са појасом за одржавање канала. 

Грађевинском земљишту осталих намена, припада комплекс трафостанице у функцији комплекса 

ветрогенератора. 

Земљиште  изван  грађевинског  подручја  чини  пољопривредно  земљиште  у оквиру којег се 

издвајају   следеће површине: простор за постављање и несметано функционисање ветрогенератора, и 

земљиште за интезивну пољопривредну производњу. 

У складу са планираном наменом простора, начином коришћења земљишта и ограничењима, простор 

у обухвату Плана подељен је на две зоне: 

  Зона I-зона ветропарка (у оквиру које је дозвољена изградња ветрогенератора), и 

  Зона II- зона забрањене изградње ветропарка. 

У оквиру зона земљиште је подељено на карактеристичне урбанистичке целине за које се дефинишу 

специфична правила уређења и изградње. 

1.   Путна мрежа- Ову целину чине планирани сабирни атарски путеви и приступни атарски путеви до 

локација ветрогенератора у обухвату Плана у јавној својини општине Кикинда, 

2.   Путно зеленило- Целину путног зеленила чине површине ниског зеленила које су формиране 

између планиране путне мреже и канала за наводњавање, 

3.   Комплекс  трафостанице 110/20 kV - Предвиђено је формирање грађевинске парцеле за постројења 

планиране ТС 110/20 kV.    У оквиру комплекса трафостанице планира се изградња  трансформаторске  

станице  110/20 kV  и  друга  опрема  и  постројења  са потребном интерном инфраструктуром за 

функционисање садржаја, а који функционално припадају ветроелектрани, 

4.   Локације ветрогенератора са зоном за несметано функционисање- Целину ветропарка чине појединачне 

опредељене локације за изградњу и одржавање ветроелектрана. У овој целини     није  предвиђено  

формирање  грађевинских  парцела,  односно  није предвиђена пренамена пољопривредног у 

грађевинско земљиште,а имовинско правни односи се уређују путем уговора о закупу или установљења 

права службености са власником/корисником послужног добра. 

5. Каналска мрежа са појасом за одржавање канала- Изградња свих објеката и инфраструктуре у оквиру 

комплекса ветропарка  и њихово коришћење планира се тако да обезбеди стабилно функционисање 

водних објеката и опреме за одводњавање и наводњавање. 

6.   Пољопривредно земљиште- На пољопривредном земљишту ван зоне ветрогенератора 

могу се градити  објекти у складу са Законом о пољопривредном земљишту (―Службени лист РС― бр.62/06 

и 41/09) и Просторним планом општине Кикинда (―Службени  лист општине Кикинда― бр.16/13), а ван зоне 

несметаног функционисања ветрогенератора може се градити подземна и надземна инфраструктура у складу 

са овим Планом. 
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За потребе израде Плана затражени су услови надлежних органа и институција, који су уграђени у 

План. 

 

5.      ПРЕГЛЕД   ПОДЛОГА   И   ПРИКУПЉЕНИХ   ПОДАТАКА   И   УСЛОВА   ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

5.1. Подлоге за израду Плана 
 
 

План  је  рађен  на  дигиталној  подлози,  и  то  катастарско-топографском  плану  обухвата 

Плана детаљне регулације. 

За потребе израде Плана инвеститор је доставио   катастарско–топографски план у аналогном облику оверен 

од Републичког геодетског завода Београд. 
 
 

5.2. Прикупљени подаци и услови надлежних предузећа, организација и институција 

 

У поступку припреме и израде Плана прибављени су подаци и услови надлежних предузећа, 

организација и институција, референтни за дефинисање планских решења, а који су дати у 

документационом делу Плана. 
 
 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 
 
 

1. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА СА ПОПИСОМ ОБУХВАЋЕНИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

1.1. Опис границе плана 

 
Подручје обухвата Плана  налази се  у југоисточном делу општине Кикинда.Источно се граничи са 

територијом општине Нова Црња. 

Планом je обухваћен део К.О. Башаид у површини од  527,00 ha. 

Граница обухвата Плана почиње тачком број 1 на тромеђи катастарских парцела 8627, 

11052 (канал)   и 11117 (атарски пут) и наставља у правцу североистока пратећи северну границу парцеле 

11052 (канал) до тачке 6 где сече парцелу 11050 (канал). Затим се протеже у правцу североистока пратећи 

северну границу парцеле 11051 (канал) до тачке 13, где сече парцеле 11129 (атарски пут), 11049 (канал) и 

11130 (атарски пут) до тачке 16, и наставља у правцу североистока северном границом парцеле 8632/13 до 

тачке 17, па потом сече парцелу 11165 (атарски пут). Од тачке 18 граница се ломи ка југоистоку и наставља 

источном границом парцеле 11165 (граница са катастарском општином Молин, општина Нова Црња) до тачке 

25, када се граница ломи ка југозападу и сече парцелу 11165 и наставља јужном границом парцеле 8632/17 до 

тачке 27. Од тачке 27 граница се ломи ка југоистоку  пратећи  источне  границе  парцела  11130  и  11049  до  

тачке  30.Од  тачке  30 граница се ломи ка југозападу и иде јужном границом парцеле 11086 до тачке 35, 

затим се опет ломи ка југоистоку пратећи источну границу парцеле 11059 (канал) до тачке 37. Од тачке  37  

граница  иде  у  правцу  југозапад,  сече  парцелу  11059  (канал)  и  иде  јужном границом парцеле 8840 до 

тачке 42. Граница се затим ломи ка северозападу и иде источном границом парцеле 11142 (атарски пут), 

западном границом парцеле 11141 (атарски пут), сече парцеле 11048 (Молински канал) и 11087 (бивши 

државни пут II реда бр.147) до тачке 

47. Од тачке 47 граница се протеже ка североистоку северном границом парцеле 11087 и јужном границом 

парцеле 11121 (атарски пут) до тачке 52. Од тачке 52 граница се ломи ка северозападу и иде западном 

границом парцеле 11050 (канал) до тачке 56, а затим се ломи 
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ка југозападу и наставља јужном границом парцеле 11121 (атарски пут) и јужном границом парцеле 8627 до 

тачке 63. Од тачке 63 граница се ломи ка северу и иде западном границом парцеле 8627 до почетне тачке 1. 

Граница Плана је приказана на свим графичким приказима. 

Граница Плана дефинисана је преко пописа парцела (целих и делова) које улазе у обухват Плана и 

преко координата преломних тачака границе Плана. 

 

1.2. Попис катастарских парцела које улазе у обухват плана 
 
 

План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле у К.О. Башаид: 

- целе катастарске парцеле: 8627, 8630, 8631, 8840, 11141, 11086, 8632/1, 8632/13, 8632/14, 

11051, 11121, 11126, 11052, 11127 и 11054. 
 

- делове катастарских парцела: 11087, 11048, 11059, 11165, 11129, 11130, 11049 и 11050. 
 
 
 

2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 
 

Грађевинско подручје у оквиру границе Плана обухвата: 

- путну мрежу-2,91 ha, 

- путно зеленило-3,37 ha, 

- постојећу каналску мрежу са појасом за одржавање каналске мреже- 31,0 ha, 

- планирани  комплекс трафостанице- до 4,0 ha, 

-земљиште  за  изградњу  ветрогенератора-до  2,16  ha  (до  24  парцела  максималне дозвољене 

површине 9 ари). 

Максимална површина грађевинског подручја унутар обухвата Плана износи 43,44 

ha.  

Прецизна  површина  грађевинског  подручја  биће  дефинисана  након  утврђивања 

коначног броја ветрогенератора у оквиру планског подручја, у фази исходовања локацијске дозволе. 
 
 
 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

3.1. Концепција уређења и подела на функционалне целине и урбанистичке зоне 
 

На предметном простору, на пољопривредном земљишту планира се изградња објеката за 

производњу електричне енергије из обновљивих извора, коришћењем енергије ветра. Планира се изградња 

ветрогенератора највеће појединачне снаге до 3,0MW. Максимална инсталисана снага за цео комплекс износи 

48,0MW Објекти и инсталације ветропарка предвиђени су изван изграђених простора, без потребе за 

претходним уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, крчења 

пољопривредних засада или значајнијег ометања активности локалног становништва. 
 

Изузев садржаја у функцији ветропарка, у обухвату Плана не планира сe изградња других објеката и 

садржаја. 
 

Инфраструктурни комплекс представља специфичан технолошки систем са две карактеристичне 

технолошке фазе које детерминишу организацију површина и начин коришћења земљишта у функцији 

комплекса: фазу изградње- која подразумева допрему и монтажу елемената и опреме ветрогенератора и 

изградњу свих пратећих садржаја у функцији комплекса, и фазу експлоатације, која подразумева рад система, 

односно производњу и пласман електричне енергије, управљање системом и одржавање објеката. 
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У складу са планираном наменом простора, начином коришћења земљишта и ограничењима, простор 

у обухвату Плана подељен је на две карактеристичне целине које функционално чине комплекс ветропарка, и 

то: 

  Целина I- простор за изградњу ветрогенератора, 

  Целина II- простор у оквиру којег је забрањена изградња ветрогенератора. 

У оквиру функционалних целина земљиште је подељено на карактеристичне урбанистичке зоне за које се 

дефинишу правила уређења и правила изградње. 

 

Целину I у оквиру планског oбухвата чини простор у оквиру којег се посебним правилима уређења и 

изградње дозвољава изградња ветрогенератора. Укупна површина целине I износи 368,0 ha.У оквиру целине I 

издвајају се следеће урбанистичке зоне: 

Зона 1: Путна мрежа, 

Зона 2 Зеленило у путном појасу, 

Зона 4: Каналска мрежа са појасом за одржавање каналске мреже, 

Зона 5: Површине за изградњу и одржавање ветрогенератора 

Зона 6: Пољопривредно земљиште. 

Целина II формирана је у појасу од 1000m југо-западно од границе између К.О. Башаид (општина 

Кикинда) и К.О. Молин (општина Нова Црња), у укупној површини од 159,0ha. У оквиру ове функционалне 

целине је забрањено постављање ветрогенератора према условима Завода за заштиту природе бр.03-

1685/2. Простор забрањене градње ветрогенератора формиран је како би се спречило угрожавање строго 

заштићених животињских врста које насељавају Молинску шуму. У оквиру целине II издвајају се следеће 

урбанистичке зоне: 

Зона 1: Путна мрежа, 

Зона 2: Зеленило у путном појасу, 

Зона 3: Комплекс трафостанице, 

Зона 4: Каналска мрежа са појасом за одржавање каналске мреже, 

Зона 6: Пољопривредно земљиште. 
 

За планиране градилишне/службене путеве, као и постављање оптичких и енергетских каблова није 

предвиђено издвајање посебне просторне целине. У граници планског обухвата, наведене инсталације и 

путеви изводе се у оквиру   планских целина. Дозвољено је изводити их и изван наведених планских целина, 

уз услов да су обезбеђени имовинско-правни односи и сагласност власника/корисника других инсталација у 

случају укрштања и приближавања. 

 

На графичком прилогу бр.3 је дата подела простора обухвата Плана на функционалне целине и зоне 

према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама. 
 
 

3.2. Правила уређења по посебним урбанистичким зонама (наменама простора) 
 
 

3.2.1. Путна мрежа 

 

Ову зону чине путеви у јавној својини општине Кикинда (постојећи атарски путеви у  оквиру  

планског  подручја)  и  планирани  сервисни  приступни  путеви  у  функцији комплекса на 

пољопривредном земљишту. 

Планирану путну мрежу јавног карактера чине: 

-Планирани пут у оквиру нормалног профила пута Башаид-Нова Црња (бивши општински пут). Овај  пут  

представља главни  приступни  путни  правац  за  комплекс ветропарка  из 
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правца Башаида преко постојећег прикључка на пут Башаид-Торда југозападно од комплекса ветропарка. 

За планирани пут је утврђена ширина регулационог појаса од 8,0m (ширине коловоза 6,0m 

са обостраним банкинама од по 1,0m) и 

-Постојећи атарски пут ширине 4,0 m који се протеже дуж администартивне границе две суседне 

општине, општине Кикинда и општине Нова Црња правцем   југоисток- северозапад који се прикључује на 

планирани пут у оквиру нормалног профила постојећег пута Башаид-Нова Црња (бивши општински пут). 

Приступ планираној трафо-станици на к.п.бр. 8632/1 у к.о. Башаид у оквиру ветропарка обезбеђен је 

управо преко ове путне мреже која је јавног карактера. 

Планом се, такође,  у складу са потребама предвиђа трасирање нових сервисних- приступних  путева 

у оквиру пољопривредног земљишта за потребе изградње и одржавања комплекса ветропарка, као и за 

одржавање пољопривредног земљишта у границама обухвата Плана. Планиране су кружне окретнице 

минималног радијуса хоризонталне кривине од 45,0m на крајевима свих приступних путева у оквиру 

пољопривредног земљишта.Планираним сервисним   путевима биће обезбеђен приступ свим објектима 

ветропарка са главног путног правца из правца Башаида. За ове путеве се не предвиђа формирање посебних 

грађевинских парцела, већ ће се њихове трасе које су дате кроз планско  решење  решавати  уговорима  о  

установљавању  права  службености  пролаза,  у складу са важећим Законом о планирању и изградњи. 

Трасе сервисних путева, окретница и прелаза који нису планирани на површинама јавне намене дате 

су као предлог, и нису обавезујуће. Измена траса и елемената сервисних путева и окретница дефинисаће се 

посебним пројектом и неће се сматрати изменом Плана. 

Сви путеви у обухвату Плана планирани   су са потребном ширином, насути и прописно збијени до 

потребне носивости за меродавна транспортна возила (у пројектантском смислу трасирање осовине, коловоза 

и регулације са потребним геодетско аналитичким елементима за обележавање регулације (теменима и 

ценрима хоризонталних кривина и троцентричних кривина код раскрсница). Планирана ширина регулације 

свих сервисних  путева  у  оквиру  комплекса  је  до  8,0  m.  За  све  путеве  у  оквиру  планског подручја, 

односно у њиховим коридорима планирана је изградња подземних кабловских водова средњег напона, који ће 

повезивати ветрогенераторе са планираном трафостаницом. 

Заштитни појас у односу на сервисне путеве обезбеђује се прописаним минималним удаљеностима 

објеката-путева (јавних и сервисних) и стубова ветрогенератора ветропарка. Најмање дозвољено удаљење 

стуба ветрогенератора у односу на планирану путну мрежу износи 5,0 m, мерено од ближе регулационе 

линије сервисног пута (односно јавног пута) до почетка стуба ветрогенератора. 

 

3.2.2. Зеленило у путном појасу 

Зону зеленила у путном појасу чине површине ниског зеленила које су формиране 

између планиране путне мреже, као и путне мреже и канала за наводњавање. 

Зелене површине у путном појасу планиране су као травнате површине и евентуално ниско жбунасто  

растиње,  тако  да  не  угрожавају  прегледност  јавног  пута  нити  одвијање саобраћаја на њему, као ни 

планирану инфраструктурну мрежу. 

 

3.2.3.  Комплекс трафостанице 

Комплекс трафостанице планирано је на к.п.бр. 8632/1 у к.о. Башаид. Предвиђено је 

формирање грађевинске парцеле за постројење планиране трафостанице. Капацитет планиране трафостанице 

је 20(35)/110 kV (односно капацитета у складу са напонским нивоом подземних електроенергетских каблова), 

и зависиће од типа ветрогенератора који ће се користити за изградњу комплекса. Планирање комплекса у 

северозападном делу планског   обухвата   (уз   саму  границу  са   општином   Нова   Црња)   је   вршено   

према 
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најрационалнијој шеми вођења електроенергетских каблова- у циљу што краће трасе прикључног далековода 

до места повезивања на преносни систем- постојећу трафостаницу Нова Црња 110/20 kV, односно на 

преносни систем по накнадно прибављеним условима надлежног предузећа. Коначно прикључење 

комплекса на преносни систем није у обухвату предметног Плана,  и по потреби ће бити предмет посебне 

урбанистичке разраде и биће дефинисан према условима надлежног предузећа. 

За планирани комплекс обезбеђен је директан   излаз на јавни пут (у коридору постојећег атарског 

пута). 

У оквиру комплекса трафостанице планира се изградња трафо-станице 20(35)/110 kV (односно капацитета у 

складу са напонским нивоом подземних електроенергетских каблова), постројење 110 kV и друга опрема, 

постројења и пратећи садржаји са потребном интерном инфраструктуром. 

Комплекс трафостанице предмет је израде главног пројекта, којим ће се прецизно утврдити техничка  решења  

уз  поштовање  одредница  датих  Планом  и  уз  поштовање  услова надлежног предузећа. 

 

3.2.4.  Каналска мрежа 

Ову  зону  сачињава  детаљна  каналска  мрежа  у  обухвату  Плана  која  припада 

хидромелиорационом Башаидско-Молинском сливу, са мелиорационим каналима за одводњавање и 

наводњавање са припадајућим заливним системом. Локација припада сливу Дунава и водном подручју Бачка 

и Банат. 

Појас  од  14,0m  дуж  леве  и  десне  стране  од  ивице  обала  канала  представља  радно- 

инспекциону стазу за пролаз и рад механизације која одржава канале. 

Изградња свих објеката и инфраструктуре у оквиру комплекса ветропарка и њихово коришћење не 

сме ни у чему да угрози континуално и стабилно функционисање водних објеката и опреме за 

одводњавање и наводњавање, заштиту површинских и подземних вода од  загађења  и  несметан  пролаз  

службеним  возилима  и  механизацији  у  зони  водних објеката. 

Сви објекти, надземни и подземни морају се поставити између дренова, тако да се 

функционисање дренажног система не угрожава. У случају потребе, инвеститор се обавезује  да  у фази 

исходовања грађевинске дозволе изради  пројекат заштите постојећег дренажног система. 

Диспозиција стуба ветрогенератора и свих осталих надземних објеката и уређаја планира се ван 

водног земљишта и ван појаса за одржавање канала (радно-инспекционе стазе) на минималном растојању од 

5,0m. 

Све подземне и надземне објекте ветропарка у захвату Плана изградити на основу одговарајуће 

пројектно-техничке документације а у складу са техничким   и другим условима  за  израду  пројектно-

техничке  документације  које  је  инвеститор  дужан  да прибави од релевантних надлежних органа локалне 

самоуправе општине Кикинда, надлежних покрајинских органа Војводине и Републике Србије. 

У току изградње ветропарка, експлоатације и одржавања ветропарка обезбeдити неометано и 

континуално функционисање дренажног система у обухвату Плана. 
 
 

3.2.5.  Површине за изградњу и одржавање ветрогенератора 

Зону ветропарка чине опредељене  површине у виду појасева земљишта ширине 

60,0m за изградњу и одржавање ветрогенератора, и то: за изградњу ветрогенератора са приступним путевима 

од планираног сервисног пута до стуба ветрогенератора, и манипулативним простором око самог стуба 

неопходан за изградњу и несметано функционисање инфраструктурног објекта у току рада и производње 

електричне енергије. 

Планирано је постављање ветрогенератора у три паралелна низа, оквирног правца североисток-

југозапад.  Површине за постављање ветрогенератора су планиране на к.п.бр. 
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8627, 8630, 8631 и 8640 у K.O. Башаид.  Простор између формираних грађевинских парцела за постављање 

ветрогенератора, користиће се у основној намени- за пољопривредну производњу. 

За изградњу стубова ветрогенератора планирано је формирање грађевинских парцела у оквиру 

површина предвиђених за изградњу ветрогенератора, и то за сваки стуб појединачно. 

Темељни плато и стуб ветрогенератора представљају трајне објекте у функцији рада ветрогенератора, 

и за које се предвиђа формирање грађевинске парцеле, док су остале површине (лепеза кривина приступног 

пута и евентуални помоћни платои) привремене површине чија функција престаје након његове изградње. 

За  земљиште  које  прелећу  елисе  ветрогенератора  не  формира  се  грађевинска парцела, а 

имовинско-правни односи уређују се у складу са чл.69 Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник Републике Србије―, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 54/13, 98/13), односно у складу са важећим Законом о планирању и изградњи. 

Прецизна позиција и број ветрогенератора вршиће се у фази исходовања локацијске дозволе. 

До сваког стуба ветрогенератора прилаз ће се обезбедити приступним путевима са планираних 

сервисних путева у функцији комплекса. За приступне путеве од грађевинске парцеле ветрогенератора до 

најближег сервисног или јавног пута неће се издвајати посебна парцела пута, већ ће се прилази решавати 

уговорима о  закупу земљишта или установљавању права службености пролаза, у складу са важећим 

Законом о планирању и изградњи. 

У складу са технолошким захтевима изградње и експлоатације у зони ветропарка могућа је изградња 

и других, пратећих садржаја у функцији комплекса, који могу имати привремени карактер. Ови простори 

дефинисани су као простори потребни за формирање градилишта, изградње приступних саобраћајница и 

манипулативних површина, као и за постављање излазних електроводова из ветрогенератора. 

Мрежа сабирних водова (кабловска мрежа) састоји се од подземних електроенергетских водова 

напонског нивоа нивоа 20 kV или 35kV (односно одређеног напонског нивоа у складу са важећим законом 

који регулише ову област) којима је сваки појединачни ветрогенератор повезан са централном 

трафостаницом. Каблови се, по правилу воде до трафостанице најкраћим путем- у коридорима сервисних 

путева, а по потреби и кроз парцеле пољопривредног земљишта. 

 

3.2.6. Пољопривредно земљиште 

На пољопривредном земљишту не планира се уређење, изградња и посебни услови 

коришћења простора. У овој зони земљиште се користи у складу са постојећом наменом и начином 

употребе- за интензивну пољопривредну происзводњу. 

У  складу  са  наменом  простора  дефинисаној  овим  планом  на  овом  простору  може  се обављати 

пољопривредна делатност (ратарство, воћарство, виноградарство и др.). 

На пољопривредном земљишту, осим основне намене земљишта за интензивну пољопривредну 

производњу, може се градити   подземна и надземна инфраструктура у складу са овим Планом. 

 

3.3. Биланс површина у обухвату плана 

Предлог одређивања намене површина дат је у графичком прилогу бр. 03 – „План 

намене површина са поделом на урбанистичке зоне и целине―, Р=1:2500. 

Биланс површина у обухвату Плана је исказан у наредној табели кроз основну намену површина. 
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Табела 1. Биланси планираних површина у обухвату Плана по наменама  (урбанистичким зонама) 

 НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНА 

(ha) 

ПОВРШИНА 

(%) 

1. Комплекс трафостанице 4,00 0,76 

2. Путна мрежа 11,90 2,26 

 путеви у јавној својини 2,92 0,56 

 сервисни путеви у функцији комплекса 8,98 1,70 

3. Зеленило у путном појасу 4,23 0,80 

3. Каналска мрежа   

 Канали 6,74 1,28 

 Заштитни појас канала 24,26 4,60 

4. Површина за изградњу и одржавање 

ветрогенератора 
46,87 8,90 

5. Пољопривредно земљиште 429,00 81,40 

  

 УКУПНА ПОВРШИНА: 527,00 100,0 
 
 
 

3.4. Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене 

 

3.4.1. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 

 

Планом су одређене површине јавне намене, што је приказано у графичком. прилогу број 04. „План 

поделе земљишта на површине јавне и остале намене―, Р=1:2500. Регулационим линијама одвојене се 

површине јавних намена од површина осталих намена, као и од површине друге јавне намене. 

Површине јавних намена у оквиру обухвата Плана чинe: 

- планирана саобраћајница (из правца Башаида ка планираној трафостаници), 

- делови  постојећег  атарског  приступног  пута  на  к.п.бр.11165  КО  Башаид  у оквиру 

планског подручја, 

- зеленило у путном појасу, и 

- каналска мрежа са појасом за њихово одржавање. 

 

Површине јавне намене обухватају целе, односно делове следећих катастарских парцела у 

оквиру катастарске општине Башаид: 

 

Путна мрежа: делови катастарских парцела бр.11087, 11050, 11086, 11049 и 11165, 
 

Зеленило у путном појасу: делови катастарских парцела бр. 11086, 11087 и 11049, 
 

Канали: 

- целе катастарске парцеле бр. 11052,  11051, 8632/14, 

- делови катастарских парцела бр. 11048, 11059, 11126, 8631, 11129, 11049, 11030, 8632/1, 

8627, 8630, 
 

Заштитни појас канала: 

- цела катастарска парцеле бр. 11141, 

- делови катастарских парцела бр. 8627, 11121, 11126, 8630, 8632/13, 11049, 8632/1, 11127, 

8631, 11126, 11086, 11049, 11087, 11048, 8840. 
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Табела 2. Биланси површина јавних и осталих намена у обухвату Плана 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА 

(ha) 

ПОВРШИНА 

(%) 

Површине јавних намена 37,29 7,08 

Путна мрежа 2,92 0,56 

Зеленило у путном појасу 3,37 0,64 

Канали са заштитним појасом 31,00 5,88 

Површине осталих намена 489,71 92,92 

Комплекс трафостанице 4,00 0,76 

Зеленило у путном појасу 0,86 0,16 

Површина за изградњу и одржавање 

ветрогенератора 

46,87 8,90 

Сервисни путеви у функцији комплекса 8,98 1,70 

Пољопривредно земљиште 429,00 81,40 

 

УКУПНА ПОВРШИНА: 527,00 100,0 

 

3.5.  Услови за уређење и изградњу мреже мреже јавне комуналне инфраструктуре и зеленила 

 

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
 

У обухвату Плана нема изграђене саобраћајне инфраструктуре. Комплексу ветропарка приступа се 

западном страном планираним путем за двосмерни саобраћај ширине коловоза B=6,00m (са две саобраћајне 

траке за двосмерни собраћај појединачне ширине ts=3,00m) и укупном ширином регулације 8,00m 

југозападним коридором главног атарског пута који повезује комплекс ветропарка са држвним путем  IIА 

реда број 117 (Нови Бечеј-Башаид-Банатско Карађорђево) који преко Башаида остварује везу на Државни пут  

IB  реда  број  15  (-Бечеј-Нови  Бечеј-Кикинда-..).Источно  од  комплекса  ветропарка, преко државног пута 

IIА реда број 117 (Нови Бечеј-Башаид-Банатско Карађорђево) остварује се веза са Државним путем IB реда 

број 12 (..-Н.Сад-Зрењанин-Житиште-Нова Црња-државна граница са Румунијом-гранични прелаз Наково). 

У самом обухвату Плана планирани су следећи путеви у јавној својини- пут у ширини регулације од 

8,00m, са две саобраћајне траке ширине ts=3,00m  за двосмерни саобраћај   који   се   протеже   коридором   

југозапад-североисток   а   у  оквиру  постојеће регулације постојећег главног атарског пута Башаид-Нова 

Црња, и планирани пут, који остварује саобраћајни прикључак са предходним, а протеже се коридором 

југоисток- северозапад дуж источне границе плана у оквиру постојеће регулације атарског пута ширине  

4,0m.  Трасирање  свих  планираних  путева  извршено  је  у  програмском  пакету Survey 2013 на Ауто-Cad 

платформи,  на основу расположивих услова и података. Дати су сви потребни геодетско-аналитички 

елементи хоризонталних елемената саобраћајница (осовина, ивица коловоза, регулација, координате темена 

хоризонталних кривина, координате центара примењених троцентричних кривина код укрштаја и прикључака 

у нивоу,  координате  пресечних  тачака  осовина  саобраћајница..).  Такође,  су  дате  коте нивелете и 

срачунати генерални подужни падови нивелете пута на основу података из ажурног топографског плана који 

је израдио овлашћени геодетски биро. 
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За путну мрежу сервисних путева у оквиру комплекса у захвату Плана који су планирани на 

пољопривредном земљишту, препоручује се за површинско одводњавање и заштиту од атмосферских вода  

једнострани попречни нагиби коловоза до 2% и подужним нагибом до 1%. Препоручени радијус вертикалних 

кривина пута од мин. 500 m, обезбеђује пролаз  меродавног  вучног  возила  дужине  до  80 m  и  клиренсом  

пода  око  0,2 m.  Код хоризонталних   кривина   препоручени   радијус   кривина   је   минимум   45 m,   и   

код троцентричних кривина раскрсница функционалног нивоа D1 и D2-E1, које су примењене код раскрсница 

у нивоу у захвату плана, применити минимални радијус кривине за мердодавно   возило   26,0m.   Носивост   

трупа   пута   треба   обезбедити   за   максималну, очекивану тежину најтежег дела опреме ветроелектране 

приликом њене допреме у захват Плана. 

На местима прелаза сервисних путева у оквиру комплекса преко постојећих канала извести 

одговарајуће цевасте или плочасте бетонске пропусте. Ове објекте извести у свему према предходно 

прибављеној и од надлежних органа прихваћеној пројектно техничкој документацији. Пројектно-техничка 

документација мора бити урађена на основу прибављених техничких услова и података релевантних Јавних 

предузећа и организација које газдују предметним хидротехничким објектима у захвату Плана. 

Такође, приликом извођења приступних путева у захвату Плана-сервисних путева у оквиру 

комплекса, строго водити рачуна да се приликом извођења радова предметних путева заштити и омогући 

неометано функционисање положених-постојећих дренова за одводњавање пољопривредног земљишта у 

захвату Плана. 

Трасе приступних путева на пољопривредном земљишту дате су као предлог и нису 

обавезујуће. Одступање трасе приступних путева на пољопривредном земљишту, у смислу промене и 

прилагођавања аналитичко геодетских елемената приступних путева (правац трасе и хоризонталних кривина, 

примена већих полупречника хоризонталних и верикалних кривина од минималних и планом предвиђених) 

према ситуацији на терену неће се сматрати изменом Плана. Коначно, трасе и коридори приступних путева 

утврдиће се на основу одредби Закона о службености пролаза и уговором инвеститора и власника 

пољопривредног земљишта. 

 

3.5.2.  Хидротехничка инфраструктура 

 

3.5.2.1.  Водоводна мрежа 

 

У захвату Плана нема изграђене инфраструктуре за  водоснабдевање санитарном водом, а с обзиром 

на предвиђене намене, водоснабдевање санитарном водом није неопходно тако да се не планира. 

Снабдевање техничком водом у току изградње планираних објеката као и за потребе заштите  од  

пожара  вршиће  се  из  постојећих  мелиорационих  канала  уз  претходну сагласност надлежног 

водопривредног предузећа, при чему се мора обезбедити капацитет за рад хидрантске мреже у трајању од 2 

сата. Постројење за захватање воде из канала мора имати радну пумпу са два независна извора снабдевања 

енергијом и могућност за аутоматско и ручно укључивање. 

За напајање хидрантске мреже могу се користити и атмосферске воде са кровних и других површина 

прикупљене у резервоаре који морају бити конструисани тако да се могу пунити и из покретних цистерни. 

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све 

потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и 

његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. 

Избор грађевинског материјала од кога су начињене 
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цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике одредиће се пројектом а у зависности од статичких и 

динамичких утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских параметара 

и у складу са важећим санитарним прописима. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 

1,0 m. Минимално одстојање цевовода од објеката је 3,00 m. 

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од  пожара  и  

Правилника  о  техничким  нормативима  за  хидрантску  мрежу  за  гашење пожара. 

 

3.5.2.2.  Канализациона мрежа 

 

На подручју у захвату Плана не постоји изграђена канализација за одвођење употребљених вода и као 

и у случају водоснабдевања санитарном водом не планира се. 

У току изградње планираних објеката употребљене воде треба решити постављањем санитарних 

контејнера. 

Атмосферске воде захваћене са манипулативних површина, паркиралишта, гаража и сл. где су могућа 

запрљања сливних површина морају се адекватно третирати у таложницима и сепараторима за уклањање 

нафтних деривата и других лаких и пливајућих примеса, док се атмосферске воде захваћене са условно  

чистих кровних површина могу директно испустити у постојеће мелиорационе канале. 

Предвиђена је изградња водонепропусне уљне канализације од каде трансформатора до 

водонепропусне јаме за уље. Капацитет уљне јаме одредити према максималној количини уља једног 

трансформатора. 

Сви системи прихватања, пречишћавања и одвођења отпадних вода до реципијента морају бити са 

таквим техничким решењима која ће побољшати постојећи режим вода и у потпуности  онемогућити  било  

какву  деградацију  квалитета  површинских  и  подземних вода. 

Реализацију система каналисања спроводити у складу с важећим техничким прописима, Законом о 

водама и другим законима који уређују област заштите животне средине и природних ресурса. 

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке 

карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна а у зависности од статичких  и  динамичких  

утицаја,  слегања  терена,  агресивности  околног  земљишта  и других техно-економских параметара. 

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту 

вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, 

предвидети ревизионе силазе. 

Радове   око   ископа   рова,   разупирања   зидова   рова,   полагања   и   међусобног повезивања цеви, 

затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, 

извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 

 

3.5.2.3.  Мелиорациони канали 

 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у хидромелиорационом сливу Башаидско-

Молински, који  припада сливу Дунава и водном подручју Бачка и Банат. У   простору  на   коме   се   

планира   изградња   ветропарка,   1990.   године,   изграђен   је двонаменски хидромелиорациони систем, 

односно систем за одводњавање са каналском мрежом и дренажом и заливни систем Забашће. 
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Дренирање и одводњавање пољопривредних површина се обавља преко  каналске мреже и 

Молинског канала (OZ) који се улива у Башаидски главни канал на стационажи km 5+905, а који се 

преко црпне станице Башаидска улива у ОКМ на стационажи km 

9+560. 

Наводњавање се врши из канала OZ -1-6, OZ 1-5, OZ -1-1, OZ -1-2, OZ -2-2. Канали за наводњавање 

су изграђени на парцели чији је корисник "КИПЕТРОЛ" ДОО Башаид. Дренови су постављени паралелно са 

канало OZ -1 и OZ- 2 и на сваких 30 m се изливају у канале који су нормални на дати правац. Дренажне 

цеви су постављене на дубини од 80 - 

100 cm и не смеју се оштетити. Дренови се уливају под правим углом у отворене канале испод нивоа 

воде мин 0,05 - 0,20 m. Дужине дренова се крећу од 160 - 220 m са мањим процентом дренова чија је 

дужина до 300 m. Падови дренова се крећу од 0,5- 2,0 %. Дренови су од перфорираних ребрастих ПВЦ 

цеви пречника Ø 80 mm. Размак дранова је 30 m. Дренови су положени у ровове ширине 0,12 m просечне 

дубине 0,96 m. 

Дуж леве и десне стране  канала, у ширини од 14,0 m, успоставља се појас радно- инспекционе 

стазе за одржавање канала. У том појасу није дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају 

укопати мин. 1,0 m испод нивоа терена и морају подносити оптерећења тешке грађевинске механизације. 

Укрштање подземне кабловске мреже са мелиоративним каналима предвидети тако да горња ивица 

заштите кабла мора бити најмање 1,0m испод коте пројектованог дна канала и да прати косину канала 

на удаљености од 1,0m. Укрштање се мора извести под углом од 60° до 90°. Код подземног укрштања сви 

каблови у каналском   профилу   морају бити   заштићени   у  пуном пресеку  канала   бетонским монтажно-

демонтажним плочама најмање  по  60cm  узводно  и  низводно.  Каблови  се  не  могу  водити  преко  

постојећих пропуста и морају бити удаљени најмање 7,00 m од ивице пропуста. 

Приликом постављања ветрогенератора и пратеће инфраструктуре потребно је вршити усклађивање 

са постојећим хидротехничким објектима на терену. Изградњом објеката не сме се нарушити и оштетити 

дрнажни систем и онемогућити кретање иригационих машина. 

 

3.5.3.  Електроенергетска инфраструктура 

 

У обухвату Плана планирани су објекти за производњу електричне енергије- ветрогенератори и 

комплекс    трафостанице    за трансформацију напона и пренос произведене електричне енергије из 

ветрогенератора у преносни систем. 

У оквиру комплекса трафостанице планира се изградња трафо-станице капацитета 

20(35)/110 kV (односно капацитета у складу са напонским нивоом подземних електроенергетских  каблова),  

као  и  управни  објекат  постројења,  за  који  је  потребна интерна инфраструктура (нн-мрежа која се напаја 

са интерног „кућног― трансформатора у оквиру постројења, напонског нивоа 20/0,4kV). Планирану изградњу 

управног објекта- за потребе експлоатације и управљања системом предвидети у оквиру парцеле трафо 

станице. Површина, капацитет и садржај оваквог објекта условљени су потребама управљача системом. 

У оквиру коридора сервисних саобраћајница и атарских путева планиране су трасе подземних 

електроенергетских каблова напонског нивоа 20(35k)V, односно напонског нивоа у складу са важећим 

законом који регулише ову област а који ће повезивати ветрогенераторе са планираном трафостаницом. 

Приликом израде главног пројекта планирати АC/AC дизајн који подразумева редно везивање 

ветрогенератора на сабирне 
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средњенапонске водове који долазе до заједничке тачке трансформације у трафостаници. Каблови се, по 

правилу, до трафо станице воде најкраћим путем у коридорима атарских путева, а по потреби и кроз парцеле 

пољопривреног земљишта, односно деловима транспортних путева у обухвату плана. 

У случају постављања енергетског и оптичког кабла изван регулације атарских путева формира се 

заштитни појас, оквирне ширине 2x1,0m рачунајући од спољне ивице рова. 

Према условима надлежног предузећа Електровојводине д.о.о.Нови Сад бр. 1.31.3- 

424/1 од 13.01.2014. дистрибуција произведене електричне енергије у преносни систем вршиће се 

планираним надземним водом 110kV до постојеће трафостанице Нова Црња 

110/20 kV. Ради прикључења планираног комплекса ветроелектране у преносни систем „ Електромрежа 

Србије„ потребно је извршити реконструкцију ТС 110/20kV Нова Црња према условима Електровојводине 

д.о.о.Нови Сад. 

Коначна  варјанта  прикључења  комплекса  на  преносни  систем  биће дефинисана по 

накнадно прибављеним условима надлежног предузећа и неће се сматрати изменом Плана. 

У складу са законским прописима инвеститор прикључка је оператор система, а трошкове 

прикључења сноси инвеститир ветроелектране. Односи између оператера и инвеститора ће бити регулисани 

посебним уговором. 

Постављањем енергетских каблова између ветрогенератора и ТС предвиђено је да: 

-     сви водови морају бити кабловски, подземни, 

-     подземни каблови се полажу директно у земљани ров минималне ширине 0,4m, 

-     каблови се полажу на дубини оптимално 0,8m, а изнад постојећих дренажних цеви, 

- на месту укрштања са путем за каблове у рову се обезбеђује посебна заштита од оштећења, 

- укрштање подземне кабловске мреже са мелиоративним каналима предвидети тако да горња ивица 

кабла мора бити најмање 1,0m испод коте пројектованог дна канала , а такође да иста прати косину 

канала на удаљености од 1,0m. 

- укрштање  се  мора  извести  под  углом  од  60
0

-90
0

.  Код  подземног  укрштања  сви каблови  у  

кабловском  профилу  морају  бити  заштићени  у  пуном  пресеку  канала 

бетонским монтажно-демонтажним плочама најмање по 60цм узводно и низводно. Каблови  се  не  могу  

водити  преко  постојећих  пропуста  и  морају  бити  удаљени најмање 7,0m од ивице пропуста. 

-     у један ров може се положити један или више каблова , 

- ако  се  у  истом  рову  полажу  и  водови  ТТ-инсталација  морају  се  задовољити минимална 

прописана растојања заштите. 

 

3.5.4.  Телекомуникациона инфраструктура 

 

Према  условима  „Телекома  Србија―  бр.229968/2-НП  од  24.07.2013.,  и  бр.  9264- 

549/2-НП од 16.01.2014. год.- допуна услова,   на планском подручју не постоји изведена 

телекомуникациона инфраструктура, ни постојећих коридора и активних базних станица. За планско 

подручје планирано је за опремање телекомуникационом мрежом за планирани комплекс трафостанице. Траса 

планираног прикључка планира се уз трасу главног саобраћајног прилаза ветропарку. 

Телекомуникациона мрежа се полаже подземно у коридору атарских путева, на минимално 

0,5m удаљености од регулационе линије. Дубина укопавања је 1,0m. Ако се у истом рову полажу и ровови 

електроенергетских инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојанја заштите. Уколико се 

предвиђа изградња ТТ окана, иста су оквирних димензија 1,60x2,0x1,90m. 
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Место  прикључка  на  телекомуникациону  мрежу  је  месна  телекомуникациона  мрежа 

Башаид, у складу са условима „Телекома Србија― бр. 9264-549/2-НП. 

 

3.5.5. Термоенергетска инфраструктура 

 

У зони обухвата Плана нема изведених као ни планирани радова на изградњи термоенергетске 

инфраструктуре. 

 

Планирана комунална инфраструктура приказана је на графичком прилогу број 05 

„План регулације, саобраћајне и комуналне инфраструктуре са аналитичко-геодетским елементима―, 

Р=1:2500. 

 

3.5.6. Јавне зелене површине 

 

С обзиром на планиране намене, концепт уређења зелених површина предвиђа формирање зеленила у 

коридорима атарских путева, као и зеленила између атарских путева и водног земљишта, ван зона 

ветрогенератора. 

Озелењавање у оквиру планског подручја предвиђа травне површине и евентуално ниско жбунасто 

растиње које не припада групи инванзивних врста, како се не би угрожавала прегледност јавног пута, нити 

одвијање саобраћаја на њему. 

У зони за несметано функционисање ветрогенератора није дозвољено садити високе саднице, како се 

не би реметио њихов рад. 

Унутар комплекса планиране трафостанице и зони за несметано функционисање ветрогенератора 

дозвољено је садити само травне површине. 

 

3.6. Локације за које је обавезно расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса и 

локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат 

 

У оквиру Плана нису предвиђени такви садржаји који захтевају претходно спровођење јавних 

конкурса или разраду урбанистичким пројектом. Правилима грађења и графичким прилозима су одређени сви 

потребни елементи за даље спровођење Плана. 

 

3.7. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота 

и здравља људи 
 
 

3.7.1. Услови и мере заштите природних добара 
 
 

Према  подацима  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  (број  03-1685/2  од 

23.10.2013.), утврђено је да у оквиру обухвата Плана нема заштићених подручја ни других просторних целина 

од значаја за очување билошке и геолошке разноврсности. 

Такође је увидом у Регистар заштићених подручја која води Покрајински завод за заштиту 

природе, утврђено је да  је подручје источно уз подручје на коме је планирана изградња ветрогенератора 

(Молин, Молинска шума) станиште строго заштићених и заштићених врста (проглашених на основу 

Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 

гљива, „Сл.гласник РС― бр.5/2010).  Као  такво,  оно  је  део  еколошке  мреже  РС  (Уредба  о  еколошкој  

мрежи 

„Сл.гласник РС― бр.102/2010). Строго заштићене врсте које насељавају тај простор у великој мери користе за 

своје животне потребе простор планиран за изградњу ветропарка. Током миграције, подручје Молина и 

његова околина служи као „станица за одмор― и део је миграторног коридора строго заштићених врста птица 

селица. 
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Општи услови и мере заштите природних добара и амбијенталних вредности укључују и обавезу 

заштите евентуалног налаза предмета (геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла) 

која могу имати својство природног добра. 

Посебни услови и мере заштите природних добара за планско подручје се односе на распоред 

ветрогенератора који мора да буде планиран на начин да између границе К.О.Башаид (општина Кикинда) и 

К.О. Молин (општина Нова Црња) и најближих ветрогенератора унутар планског подручја   буде планиран 

простор од најмање 1000m унутар кога не могу бити постављени ветрогенератори. 

Елисe свих ветрогенератора обојити црвеним и белим наизменичним тракама ширине 40 до 60cm. 

Основе стуба сваког ветрогенератора изградити и обезбедити у бетонском лежишту и на такав начин 

да се испод њих не могу укопавати сисари који воде подземан начин живота, а који су потенцијалан плен 

птица грабљивица. 

Посебна пажња у процесу   вредновања планских решења посвећена је анализи њиховог утицаја на 

потенцијално најосетљивије чиниоце животне средине на конкретном простору, а посебно утицају на 

орнитофауну и хироптерофауну. За ту сврху је урађена и посебна студија о стању и очувању орнитофаунe, 

хироптерофаунe и фауне на подручју потенцијалног ветропарка чији су резултати уграђени у стратешку 

процену. 
 
 

3.7.2. Услови и мере заштите културних добара 
 
 

Општи услови заштите непокретних културних добара утврђени од стране Међупштинског завода за 

заштиту споменика културе Суботица (број 52-1/8 од 20.01.2014. године)  обухватају:  обезбеђење  

археолошког  надзора  у  току  извођења  грађевинских радова, као и обавезу заштите евентуалног налаза 

предмета за које се предпоставља да могу имати својство културног добра у смислу обавезног прекида 

извођења радова, техничке заштите налаза и обавештавања Међупштинског завода за заштиту споменика 

културе Суботица. 
 

 

3.7.3.  Mере  заштите  од  пожара,  елементарних  непогода,  техничко-технолошких несрећа и 

ратних дејстава 

 

3.7.3.1. Mере заштите од пожара 

 

Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу ову област 

при пројектовању и изградњи објеката који су планирани на овом простору, и то: 

- Закона о заштити од пожара (''Службени лист СРЈ'' бр. 111/09), 

- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона 1kV до 400kV (''Службени. лист СФРЈ'', бр. 65/88), 

- Правилника  о  техничким  мерама  за   погон  и   одржавање  електроенергетских постројења и 

водова (''Службени лист СРЈ'', бр. 41/93), 

- Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 

пожара (''Службени лист СФРЈ'', бр. 74/90), 

- Правилника о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона 

изнад 1000V (''Службени лист СРЈ'', бр. 61/95) и Закона о заштити од нејонизујућих зрачења 

(''Службени гласник РС'' бр. 36/09), 

- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског   напона 

(''Службени лист СФРЈ'', бр. 53/88 и 54/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 28/95), 
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- потребу пројектовања и извођења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења извршити на основу прорачунатог нивоа заштите према Правилнику о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (''Службени лист СРЈ'' бр. 11/96) и 

стандардима ЈУС ИЕЦ 1024-1 и ЈУС ИЕЦ 1024-1-1, 

- Објектима  мора  бити  обезбеђен  приступни  пут  за  ватрогасна  возила,  сходно Правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве (''Службени лист СРЈ'' бр. 8/95). 

За израду Плана прибављени су услови противпожарне заштите које је издао МУП, Сектор за 

ванредне ситуације, Одсек за ванредне ситуације у Кикинди, 07/17 број 217-3- 

188/13 од 16.08.2013. године, којих је потребно придржавати се приликом изградње комплекса ветро-

електране. Услови се односе пре свега на изградњу приступних путеви и пролаза за ватрогасна возила, тако да 

је омогућен приступ до сваког објекта и маневрисање за време гашења пожара. Карактеристике приступних 

путева до објеката ветропарка, посебно постројењу ТС, морају обезбедити услове прописане Правилником 

о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објеката повећаног ризика од пожара („Сл. Лист СРЈ― број 8/95). 

Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категоријe угрожености од пожара 

("Службени гласник РС", број 76/10), објекти ТС 110/20 kV (са припадајућим резервним напајањем 

сигнално-командних уређаја) сврстани су у категорију II.1.―Објекти са повећаним ризиком од избијања 

пожара―. Према члану 24. став 2. и члана 27. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 

111/09), прописана је обавеза доношења Плана заштите од пожара, оргaнизовања и спровођења превентивних 

мера заштите од пожара  и   стално   дежурство   са  потребним  бројем   лица  стручно   оспособљених   за 

спровођење заштите од пожара. 

 

3.7.3.2. Мере заштите од ратних дејстава 

 

Према Обавештењу Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 

инфраструктуру, Београд  број 2335-2 од 26.07.2013. год. с обзиром на планирану намену и садржаје за 

комплекс ветропарка  нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
 

3.7.3.3. Мере заштите од елементарних непогода и сеизмичке заштите 

 

Мере заштите од елементарних непогода и сеизмичке заштите односе се на услове фундирања 

приликом изградње објеката, врсте конструкција, материјала и сл. којима ће се обезбедити стабилност 

објеката у условима дејста ветра и земљотреса. 

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани према Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ―, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 

21/88, 52/90). 

Приликом израде пројектне документације и изградње објеката потребно је придржавати се свих 

важећих прописа и норматива из ове области. 
 
 

3.7.4. Мере од интереса за цивилно ваздухопловство 

 

Мере од интереса за цивилно ваздухопловство, које буду дефинисане од стране Директората 

цивилног ваздухопловства РС при добијању сагласности за сваку појединачну локацију ветрогенератора, 

морају бити у свему испоштоване приликом израде техничке документације, односно грађења објекта. 
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3.7.5. Заштита животне средине 

 

За план детаљне регулације рађена је Стратешка процена утицаја на животну средину. Циљ израде 

стратешке процене утицаја био је сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 

предвиђање мера за њихово смањивање, односно довођење у прихватљиве оквире. При томе је вођено рачуна 

да се не створе конфликти у простору, као и о капацитетима животне средине на предметном подручју. 

Превентивна заштита животне средине од могућег утицаја објеката и инсталација ветропарка, током 

изградње и експлоатације, обезбеђује се: размештајем планираних објеката и инсталација изван зона и 

подручја могућег штетног утицаја; обезбеђењем прописаних сигурносних висина и удаљености у зависности 

од значаја суседних објеката или активности; планском условљеношћу обезбеђења техничке сигурности 

опреме и инсталације у целини, техничке заштите оптичког и енергетског кабла; применом савремених 

стандарда код избора опреме и извођења радова; увођењем поузданих система управљања и надзора на 

објектима и непосредном окружењу ветропарка. 

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта које није у функцији инфраструктурног комплекса 

обезбеђена је просторном организацијом комплекса, која не ограничава коришћење површина које нису у 

директној функцији комплекса. Планираном реконструкцијом путне мреже обезбеђују се бољи услови 

приступа свим парцелама у обухвату Плана. 
 

У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова предвиђене су следеће мере заштите животне 

средине: 

-  Доследно спровођење планираног обима и врсте радова, ограничење радних активности у оквиру 

градилишта и путних коридора, поштовање техничких прописа, правила и упутстава испоручиоца 

опреме, као и услова издатих од стране надлежних предузећа. 

-  Пројектним решењем, избором опреме и квалитетним извођењем обезбедити поуздану заштиту  од   

акцидената,   посебно   у  вези   ризика  од  појаве   недозвољеног  нивоа преднапона изван енергетских 

објеката и инсталација. 

-  Објекте  ветропарка  је  потребно  обавезно  обезбедити  са  ефикасним  вишестепеним системом 

надзора и управљања. 

-  Уређење   градилишта   и   извођење   радова   мора   испунити   критеријуме   утврђене Правилником о 

опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/81) и Правилника о дозвољеним 

количинама опасних и штетних материја у земљишту и методама за њихово испитивање ("Службени 

гласник СРС", број 11/90 и 23/94). У случају изливања горива и сл. локација се мора одмах санирати, а 

загађено земљиште уклонити на комуналну депонију. 

-  За санитарне отпадне воде и чврсти отпад са градилишта предвидети посебне, мобилне, контејнере. 

Место и начин њиховог пражњења решавати у договору са надлежним комуналним предузећем. 

-  За извођачке путеве предвидети максимално коришћење постојећих јавних путева и стаза, а само 

изузетно и непосредан прелаз преко поседа. Код преноса опреме потребно је користити  технику која не 

оштећује трајно земљиште и засаде. 

-  Код земљаних радова (ископи за темељ ветроелектрана и кабловског рова, нивелација и уређење  платоа  

ТС  и  других  градилишта)   педолошки  вредан  површински  слој земљишта потребно је посебно 

одложити и користити за завршну прекривку ископа. Вишак материјала, уколико није педолошки вредан, 

уклонити на одговарајућу депонију или   локацију   коју   одреди   надлежна   комунална   служба   или   

власник/корисник земљишта. 
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-  Након завршетка земљаних радова обавезна је нивелација земљишта и чишћење терена од отпадног 

материјала. Посебну пажњу треба посветити санацији евентуалних оштећења или нарушавања 

фунционалности мелиоративне мреже и канала за одвођење атмосферских вода дуж путева. 

-  Рекултивација/накнада штете се спроводи у свим случајевима оштећења вегетације и земљишта 

насталих у току радова. 
 

Положај ветроелектрана и локације трафостанице обезбеђују (пред)услове заштите непосредног окружења 

од буке у складу са нормативима прописаним Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 

методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

("Службени гласник РС", број 

75/10). 

Закључак процене утицаја је да план гледајући са становишта одрживог развоја има укупно позитивне 

утицаје и представља развојну могућност Општине Кикинда. 

Свеобухватни преглед разматраних питања животне средине у обухвату Плана, процена могућих утицаја 

планских решења на животну средину, опис мера предвиђених за спречавање и ограничавање негативних 

утицаја и увећање позитивних утицаја на животну средину дати су у Стратешкој процени утицаја на 

животну средину, која је саставни део овог Плана. 

 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

4.1. Комплекс трафостанице 

 

Врста и намена објеката који се могу градити: 

- објекти, постројења и опрема за трафостаницу, 

- пратећи објекти у функцији комплекса трафостанице, 

- интерна инфраструктурна мрежа. 

 

Положај објеката у односу на регулацију и границу грађевинске парцеле: утврђује се посебним пројектима, 

у складу са технолошким захтевима садржаја, а овим Планом се одређује на минимално 5,0m удаљености од 

регулационе линије према атарском путу, односно 3,50m удаљености од бочних граница парцеле. 

 

Урбанистички показатељи: 

- не утврђују се посебно овим Планом, већ су условљени технолошким и функционалним захтевила 

планираних садржаја. 

 

Правила за формирање грађевинске парцеле за комплекс трафостанице: 

Планирана  површина  за  комплекс  трафостанице  дата  је  као  максимална  грађевинска 

површина унутар које је могуће организовати комплекс, и одређенa je графички  (Лист број 

4.  План  поделe  земљишта  на  површине јавне  и  остале  намене),  и  координатама 

карактеристичних темених тачака границе грађевинске парцеле, 

Елементи за геодетско обележавање грађевинске парцеле трафостанице  дати су у Табели 

3. 

Грађевинска  парцела  трафостанице  формира  се  парцелацијом  катастарске  парцеле  бр. 

8632/1  у К.О.Башаид,  а  максимална  површина  формиране  грађевинске  парцеле  износи 

4,0ha. 
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Табела 3: Елементи за геодетско обележавање грађевинске парцеле трафостанице  

Ознака темeна Y X 

Т-1. 7 462 913,33 5 056 626,97 

Т-2 7 462 855,65 5 056 818,42 

Т-3. 7 462 664,36 5 056 760,79 

Т-4. 7 462 722,10 5 056 569,31 

 
 

Правила за парцелацију и препарцелацију: 
 

Дозвољена је парцелација, односно деоба планиране грађевинске парцеле трафостанице у складу са важећим 
Законом и технолошким потребама комплекса, како би се дефинисале грађевинске парцеле унутар парцеле 
предвиђене за комплекс трафостанице. 

 
 

Услови за приступ парцели и паркирање унутар парцеле: 

- приступ парцели се обезбеђује непосредно са јавног пута; 

- паркирање за сопстеве потребе решава се у оквиру припадајуће парцеле, и то изградњом одговарајућег 

броја паркинг места према критеријуму 1ПМ на три запослена лица, или 

1ПМ на 50m² корисног пословног/административног простора. 

 

Услови за ограђивање парцеле: 

Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору 

са суседом. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Минимална 

висина ограде је 2,0 m. 
 
 

Услови прикључења на техничку и комуналну инфраструктуру: 

Инфраструктура за потребе објеката у овој целини обезбеђује се интерно, у оквиру парцеле комплекса трафо-

станице, и то: 

- снабдевање  техничком  водом  у  току  изградње  планираних  објеката  вршиће  се  из постојећих 

мелиорационих канала уз претходну сагласност надлежног водопривредног предузећа, 

- вода за потребе хидрантске мреже обезбедиће се из постојећих мелиорационих канала уз претходну 

сагласност надлежног водопривредног предузећа, или сакупљањем атмосферских вода са кровних и других 

површина у резервоаре или изградњом засебних извора (бунара) технолошке воде за ове потребе у оквиру 

парцеле, и одговарајуће хидрантске мреже, 

- за одвођење атмосферских вода у оквиру комплекса не предвиђа се изградња посебног система. 

Атмосферске воде са условно   чистих кровних површина могу директно испустити  у  постојеће  

мелиорационе  канале,  а  са  манипулативних  површина  где  су могућа запрљања сливних површина се 

претходно третирају у таложницима и сепараторима пре испуштања у реципијент. 

- напајање електричном енергијом за пратеће објекте постројења- изградњом прикључка са интерног „кућног― 

трансформатора у оквиру постројења, напонског нивоа 20/0,4kV, 

- телефонски прикључак обезбедити по потреби подземним оптичким каблом са најближе насељске ТТ 

мреже, према условима које изда надлежно предузеће. 

 

Услови за уређење и озелењавање: 

- минимална површина за зеленило на парцели износи 20 %, 
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- уређење комплекса/ парцеле се реализује у складу са организацијом садржаја на парцели, позицијом 

приступа и положајима објеката и траса интерне инфраструктуре, на основу пројектне документације, 

- озелењавање  слободних  површина  решавати  у  складу  са  диспозицијом  и  наменом објеката, као 

ободно зеленило у виду дрворедних садница или жбуња, односно као компактне зелене површине унутар 

комплекса са групацијама декоративних вртса шибља и жбуња, 

- колско-манипулативне и пешачке површине извести од бетона, бехатона и сл. 
 
 

4.2. Површине за изградњу и одржавање ветрогенератора 

 

Врста и намена објеката који се могу градити: 

- стубови ветрогенератора, 

- темељни платои стубова, 

- манипулативни платои, 

- приступни путеви до платоа стубова, 

- подземни електроенергетски сабирни каблови. 
 
 

Правила за форморање грађевинских парцела за стубове ветрогенератора: 

За  изградњу  ветрогенератора  планирано  је  формирање  грађевинских  парцела  у 

оквиру   површина   предвиђених   за   изградњу   ветрогенератора,   и   то   за   сваки   стуб појединачно. 

Грађевинске парцеле се формирају у површини потребној за постављање темеља стуба 

ветрогенератора (на начин да је темељ стуба ветрогенератора у целости унутар формиране грађевинске 

парцеле). 

Максимална површина грађевинске парцеле за постављање ветрогенератора износиће 900m
2  

(9 ари). 

Минимална ширина фронта парцеле за стубове ветрогенератора износи 15,0 m. 

Taчна површинa и број грађевинских парцела за постављање ветрогенератора ће се прецизно 

утврдити у фази исходовања локацијске дозволе. 

Површине у оквиру којих је дозвољена изградња ветрогенератора и формирање грађевинских 

парцела дефинисане су графички и аналитичким елементима у прилогу бр.3 

„Координате тачака површина за постављање ветрогенератора―. 

Аналитички елементи за формирање грађевинских парцела и парцелацију/препарцелацију земљишта, 

биће дати након утврђивања прецизних локација ветрогенератора, у фази израде пројектно-техничке 

документације. 
 
 

Димензије и положај објеката ветрогенератора на парцели: 

Површина основe темеља ветрогенератора одређена је у форми кружнице радијуса 

(полупречника) дo 15,0 m. 

Највећа дозвољена снага појединачног ветрогенератора износи  3,0 MW. 

Максимална дозвољена висина стуба јe 150,0m (висина до осовине ротора генератора на стубу). 

Максимална  висина  ветрогенератора  износи   207,00m  (висина  до  горњег  највишег положаја крака 

елисе ротора). 

Максимални пречник елисе ротора je 122,00m. 

Стуб ветрогенератора се поставља центрично у центар темеља ветрогенератора. 
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Забрањено је позиционирање стубова ветрогенератора ван издвојених површина за ту намену. 

Најмања међусобна удаљеност суседних стубова ветрогенератора износи три пречника елисе  

ветрогенератора  (удаљеност  се  односи  на  хоризонтално  растојање  између  два суседна центра  

хоризонталних пресека стубова ветрогенератора у нивоу терена). 

Стубови ветрогенератора, укључујући и темеље на које се монтирају могу се градити на мин. 19,0m од од 

парцеле канала. 

Најмање дозвољено удаљење стуба ветрогенератора у односу на планирану путну мрежу износи 15,0 m, 

мерено између најближих тачака регулације сервисног, односно јавног пута и надземног дела центра стуба 

ветрогенератора. 

На слицу 1. Приказан је изглед типског ветрогенератора. 
 

 

Слика 1. Изглед ветрогенератора са основним техничким параметрима 
 

 
 
 
 

Услови за приступ до стубова ветрогенератора: 

Приступни пут до стуба ветрогенератора се формира од најближег сервисног пута до темељног 

платоа, за потребе монтаже ветрогенератора. 

Ширина приступног пута износи највише 8,0m, 

Приступни путеви се граде као сабирни атарски, односно сервисни путеви- са тврдим застором и збијањем 

до потребне носивости за саобраћање специјализованих возила. 

Ови  путеви  се  Планом  не  предвиђају  као  грађевинско  земљиште,  већ  остају пољопривредно земљиште у 

функцији инфраструктурног објекта. 

Статус прилазних путева решаваће се уговорима о закупу земљишта или установљавању права 

службености пролаза, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

Услови за изградњу привремених садржаја на парцели: 

Привремени садржаји на парцели, за потребе монтаже и постављање ветрогенератора 

(помоћни платои уз манипулативни плато, лепеза кривине на уласку приступног пута у парцелу,  окретнице  

за  маневрисање  специјализованих  возила,  привремена  складишта 
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опреме) граде се у фази припремних радова, према организацији утврђеној у пројектној документацији. 

За извођење наведених привремених објеката и површина, без промене постојеће намене и 

власништва над обухваћеним непокретностима, имовинско правни односи се уређују путем уговора о закупу 

или установљењем права службености са власником/корисником послужног добра. 

 

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре на парцели: 

За постављање оптичких и енергетских каблова, између ветроегенератора и трафостаница  кабловска  

инсталација  је  планирана  у  оквиру  регулације  путева  јавне намене,   планираних   сервисних   путева,   а  

изузетно   и  на  осталом,   пољопривредном земљишту. 

Планом је дозвољена могућност накнадних измена у трасирању дела кабловске инсталације изван 

регулације путева, уколико су те измене условљене решавањем имовинско правних односа. Накнадне измене 

се могу спроводити уз обавезујући услов да се тиме не нарушавају издати услови и сагласности који чине 

саставни део овог Плана. 
 
 
 

4.3. Пољопривредно земљиште 

 

Извођење радова и постављање планираних објеката ветропарка на пољопривредном земљишту 

условљено је очувањем намене и функционалности обухваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате 

накнаде за причињену штету на земљишту и културама. 

Планом је предвиђена могуђност да се део планираних приступних (градилишних) и сервисних путева, 

који захватају површину изван регулације постојећих путева, задржи и након завршетка радова. У овом 

случају, инвеститор је у обавези да, у сарадњи са власником/управљачем пута обезбеди откуп, закуп и/или 

право службености са корисником/власником обухваћених површина. 

У простору око ветрогенератора који прелеће елиса ветрогенератора није дозвољена садња високог 

растиња. 

У  случају  постављања  енергетских  и  оптичких  каблова  изван  регулације  атарских путева формира 

се заштитни појас, оквирне ширине 2 х 1,0 m рачунајући од спољне ивице рова. У заштитном појасу на 

обрадивом земљишту могу се мењати пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. 

Претходна сагласност предузећа надлежног за кабловску  инсталацију  је  потребна  у  случају  евентуалног  

формирање  нових вишегодишњих пољопривредних засада, плантажа са жичаним мрежама (виногради, 

вођњаци и сл.). 

Коришћење пољопривредног земљишта у околини ветроелектрана и комплекса трафостанице планира се 

за интензивну пољопривредну производњу, без изградње надземних објеката. 
 

 

4.4. Каналска мрежа 
 
 

У  зони  канала  и  радно-инспекционе  стазе  није  дозвољена  изградња  објеката,  а подземни се 

морају укопати мин.1,0m испод нивоа терена. 

Диспозиција  стуба  ветрогенератора  и  свих  осталих  надземних  објеката  и  уређаја планира се ван 

водног земљишта и ван појаса радно-инспекционе стазе на минималном растојању од 5,0m, односно на 

најмањој удаљености од 19,0 m од ивице канала. 
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Висина елиса не сме бити мања од 15 m од терена у пресеку са вишом обалом (ивицом канала). 

Сви објекти, подземни и надземни постављаће се између дренова, тако да се функционисање дрнажног 

система не угрожава. 

Укрштање са каналом извести у складу са условима надлежног водопривредног предузећа. Услови и 

начин постављања инсталација у зони канала и радно-инспекционе стазе дате је у поглављу -3.5.2.3.  

Мелиорациони канали овог Плана. 

За извођење радова који могу утицати на промене у водном режиму, обезбедити водне услове и водну 

сагласност у складу са Законом о водама. 
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III   ГРАФИЧКИ  ДЕО ПЛАНА 
 
 
 

Лист бр.1а, 1b. Катастарска подлога са границом Плана ........................................... Р 1 : 2500 

 

Лист бр.2. Постојећи начин коришћења земљишта..................................................... Р 1 : 5000 

 

Лист   бр.3а,3b.   План   намене   земљишта са   поделом   на   функционалне   целине   и 

урбанистичке зоне ............................................................................................................ Р  1:2500 

 

Лист бр.4а, 4b. План поделе земљишта на површине јавне и остале намене...............Р 1:2500 

 

Лист  бр.5а,  5b,  5с.  План  регулације,  саобраћајне  и  комуналне  инфраструктуре  са аналитичко-

геодетским елементима............................................................................... Р=1:2500 

 

Лист бр.6. Веза планског подручја са постојећом инфраструктурном мрежом 
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IV АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
 
 

Прилог бр.1. Координате преломних тачака границе Плана, Прилог 

бр.2. Координате тачака површина јавне намене, 

Прилог бр.3. Координате тачака површина за постављање ветрогенератора, 
 

Прилог бр.4. Координате осовинских тачака саобраћајнице. 
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V  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 

Даном ступања на снагу, овај План обезбеђује плански основ за: издавање информације о локацији, 

локацијске дозволе за објекте и пратеће радове који су наведени као предмет овог Плана и који се могу 

директно спроводити. 

Планирани   објекти   и   пратећи   радови   на   комплексу   ветропарка   могу   се,   по   захтеви 

инвеститора, изводити у више етапа и фаза по технолошким целинама које обухватају одређени број 

ветрогенератора, планирану трафостаницу и припадајући кабловски развод. 

Право на увид у овај План имају правна и физичка лица у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", број 

31/10, 69/10 и 16/11). 
 
 
 
 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

План детаљне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине општине Кикинда и 

урађен је у шест (6) аналогних и шест (6) дигиталних примерака, од којих се три примерка  налазе у 

Секретаријату за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду општине Кикинда, и по један примерак 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  Републичком геодетском заводу и обрађивачу 

плана. 

Права  на  непосредан  увид  у  донети  План  детаљне  регулације  имају  правна  и физичка  лица,  на  

начин  и  под  условима  које  ближе  прописује  министар  надлежан  за послове урбанизма. 

План  детаљнене  регулације  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у 

"Службеном листу општине Кикинда―. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник 

Скупштине Општине, 
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В/  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
 

Саставни део Плана представља прилог са општом и пратећом документацијом, прибављеним условима, 

сагласностима и мишљењима надлежних служби, предузећа и институција, коју чине: 
 
 

 Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр.III- 

04-06-25/2013 од 14.06.2013. год., („Службени лист општине Кикинда―, број 17/13), 

 Одлука о измена и допунама одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације ветропарка у 

К.О. Башаид бр.III-04-06-52/2013 од 29.11.2013. год., („Службени лист општине Кикинда―, број 42/13), 

 Мишљење покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине бр. 130-

501-1335/2013-05, 

 Катастарско-топографски план локације „Ветро парк Башаид―, листови 1,2,3,4,5,6 и 7 размера 1:2500, 

 Добијени услови, мишљења и обавештења надлежних институција: 

1. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ―, Сектор за стратегију, пројектовање и развој бр. 353-12031/133 

од 26.08.2013. год., бр. 953-3783/14-1 од 27.02.2014. год.- допуна, 

2.   ЈВП „Воде Војводине― Нови Сад бр. I-957/6-13 oд 24.10.2013. год., 

3.   НИС АД Нови Сад бр. III-01-353-69/2013 од 25.07.2013. год., 

4. ЈП „Србијагас― бр. 02-05-3/1764 од 27.07.2013. год., 

5. Међуопштински   завод   за   заштиту   Споменика   културе   Суботица   бр.   52-1/8   од 

20.01.2014.год., 

6. „Телеком  Србија―  а.д.Београд,  Извршна  једница  Кикинда  Подаци  и  услови  бр. бр.229968/2-НП од 

24.07.2013.год., допуна услова бр. 9264-549/2-НП од 16.01.2014. год., 

7. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад  бр. III-21- 

685/2013 од 30.08.2013. год., 

8. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд бр. 2335-2 

од 26.07.2013. год., 

9. Министарство унутрашњих послова, Одсек за ванредне ситуације у Кикинди бр. 217-3- 

188/13 од 16.08.2013. год., 

10. Покрајински  секретаријат  за  пољопривреду,  водопривреду  и  шумарство,  Нови  Сад бр.104-325-

986/2013-04 од 31.01.2014.год., 

11. Директорат цивилног ваздухопловства РС бр. 3/6-07-0128/2013-0004 од 23.08.2013. год., 

допуна бр. 5/3-09-0040/2014-0002 од 16.04.2014., 

12. Завод за заштиту природе бр.03-1685/2 од 23.10.2013.год., 

13. ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА   Нови   Сад,   бр.4.40.7-1618/1   од   17.10.2013.   год.,   допуна бр.1.31.3-424/1 од 

13.01.2014. год., 

14. Електромрежа Србије, Погон преноса „Нови Сад― бр. 3914/1-3508513/БВ од 08.11.2013. год., 

15. Покрајински  секретаријат  за  урбанизам,  градитељство  и  заштиту  животне  средине, Нови Сад бр. 130-

501-1980/2013 од 16.10.2013.год. и 130-501-966/2014-05 од 09.05.2014. год., 

16. ЈП  „  Дирекција  за  изградњу  града  Кикинде―,  Сектор  технике   бр.  02-350/1  од 

21.02.2014.год., 

17. Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште 

бр.320-11-01413/2014-14 од 13.06.2014. год., 



 

 

 

18. Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-01-00421/2014-13 

од 10.09.2014. год., 

 Концепт Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид, 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. 

Башаид на животну средину, 

 Записник са седамнаесте седнице Комисије за планове Општине Кикинда о извршеној стручној 

контроли Концепта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. III- 

01-350-23/2013  од 30.12.2013. год. 

 Записник са треће седнице комисије за планове Општине Кикинда о извршеној стручној контроли 

Нацрта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. III-01-350- 

5/2014  од 08.04.2014. год., 

 Мишљење Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду бр. III- 

01-01-службено/2014  од 29.05.2014. год. 

 Записник  са  шесте  седнице  комисије  за  планове  Општине  Кикинда  о  извршеној стручној 

контроли Нацрта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. III- 

01-350-8/2014  од 27.06.2014. год., 

 Записник  са  седме  седнице  комисије  за  планове  Општине  Кикинда  о  извршеној стручној 

контроли Нацрта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. III- 

01-350-9/2014  од 23.07.2014. год., 

 Записник са дванаесте седнице комисије за планове Општине Кикинда о извршеној стручној 

контроли Нацрта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. III- 

01-350-14/2014  од 31.10.2014. год., 

 Подаци о обављеном јавном увиду у периоду од 07.11.2014. до 08.12.2014.год., 

 Примедбе пристигле у току јавног увида у периоду од 07.11.2014. до 08.12.2014.год., 

 Став  обрађивача  по  примедбама  пристиглим  у  току  јавног  увида  у  периоду  од 

07.11.2014. до 08.12.2014.год. на планско решење, 

 Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид бр. 

III-01-350-17/2014  од 09.12.2014. год., 

 Извештај о извршеном јавном увиду у Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације ветропарка у к.о. Башаид на животну средину бр. III-01-350-17/2014 од 09.12.2014. год., 

 Сагласност Секретаријата за заштиту животне средине општине Кикинда на Извештај о стратешкој 

процени утицаја Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид на животну средину бр. III-07-501-

157/2014  од 03.12.2014. год., 

 Записник са петнаесте седнице комисије за планове Општине Кикинда о извршеној стручној 
контроли Нацрта плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид након обављеног јавног увида бр. 
III-01-350-17/2014  од 11.12.2014. год. 

 
 

 Решење    о    водној    сагласности,    Покрајински    секретаријат    за    поњопривреду, водопривреду и 

шумарство бр.104-325-1444/2014-04 од 08.12.2014. год., 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 
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214. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 15. и 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Банатска Топола― Банатска Топола, 

Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„БАНАТСКА ТОПОЛА“ БАНАТСКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 
Проглашава се да Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Банатска Топола― 

Банатска Топола за период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, није усвојена у поступку изјашњавања 

грађана путем референдума одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

215. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Банатско Велико Село― Банатско 

Велико Село, Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО“ БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО 

 

Члан 1. 

 

Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Банатско Велико 

Село― Банатско Велико Село за период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку 

изјашњавања грађана путем референдума одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 
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Члан 2. 

 

 

             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

216. 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Башаид― Башаид, Скупштина 

општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„БАШАИД“ БАШАИД 

 

Члан 1. 

 
Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Башаид― Башаид за 

период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем референдума 

одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 
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217. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Иђош― Иђош, Скупштина општине 

Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„ИЂОШ“ ИЂОШ 

 

Члан 1. 

 

Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Иђош― Иђош за 

период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем референдума 

одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

218. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Мокрин― Мокрин, Скупштина 

општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„МОКРИН“ МОКРИН 

 

 

Члан 1. 
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Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Мокрин― Мокрин за 

период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем референдума 

одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

 

Члан 2. 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

219. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Наково― Наково, Скупштина 

општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„НАКОВО“ НАКОВО 

 

 

Члан 1. 

Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Наково― Наково за 

период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем референдума 

одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

220. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Нови Козарци― Нови Козарци, 

Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„НОВИ КОЗАРЦИ“ НОВИ КОЗАРЦИ 

 

Члан 1. 

Проглашава се да je Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Нови Козарци― 

Нови Козарци за период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана 

путем референдума одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

221. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Руско Село― Руско Село, 

Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„РУСКО СЕЛО“ РУСКО СЕЛО 

 

Члан 1. 
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Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Руско Село― Руско 

Село за период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем 

референдума одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 

 

 

222. 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије", број 129/2007), члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије", број 48/1994 и 11/1998) члана 31. Статута општине Кикинда ("Службени лист општине 

Кикинда", број 4/2006- пречишћен текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012) и члана 17. и 

20. Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Сајан― Сајан, Скупштина општине 

Кикинда на седници одржаној 22.12.2014.  године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„САЈАН“ САЈАН 

 

Члан 1. 

Проглашава се да је Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице „Сајан― Сајан за 

период од 01.01.2015. године до 31.12.2019. године, усвојена у поступку изјашњавања грађана путем референдума 

одржаног од 14.12.2014. године до 21.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

 
             Овa одлукa 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 КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                Александра Мајкић с.р. 
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223. 

 

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  је дана 22.12.2014. године донела 

следећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 1. Преносе се без накнаде основна средства набављена од стране Општине Кикинда следећем кориснику: 

 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КИКИНДИ: 

 

  Основна средства 

Р.бр Назив Јед. 

мере 

Кол Инвнтарни 

број 

Набавна 

вредност 

Исправка 

вредности 

Вредност на дан 

15.12.2014.год. 

1 Рачунар ХП Ком 1 3526 23.920,10 3.588,02 20.332,08 

2 Рачунар ХП Ком 1 3527 23.920,10 3.588,02 20.332,08 

3 Рачунар ХП Ком 1 3528 23.920,10 3.588,02 20.332,08 

4 Рачунар ХП Ком 1 3529 23.920,10 3.588,02 20.332,08 

5 Монитор Филипс Ком 1 3550   9.595.85 1.439,38 8.156,47 

6 Монитор Филипс Ком 1 3551   9.595.85 1.439,38 8.156,47 

7 Монитор Филипс Ком 1 3552   9.595.85 1.439,38 8.156,47 

8 Монитор Филипс Ком 1 3553   9.595.85 1.439,38 8.156,47 

9 Штампач Ласер џет  Ком 1 3554   8.205.14 1.230,77 6.974.37 

10 Штампач Ласер џет  Ком 1 3555   8.205.14 1.230,77 6.974.37 

11 Штампач Ласер џет  Ком 1 3556   8.205.14 1.230,77 6.974.37 

12 Штампач Ласер џет  Ком 1 3557   8.205.14 1.230,77 6.974.37 

Вредност: 166.884,36 25.032,68 141.851,68 

 

 

 2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Кикинда―, доставити кориснику из става 1, 

члановима Комисије за попис имовине и обавеза Општине Кикинда и архиви. 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 
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224. 

 

На основу чл. 94. ст. 1 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), а у вези са чл. 32. ст. 1. тач. 11. и чл. 40. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), чл. 31. ст. 1. тач. 10. и чл. 46. 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) и 

чл. 26. Пословника Скупштине општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда― бр. 17/04, 23/04, 6/07, 2/09, 21/09 и 

20/12 ),  Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана 22.12.2014. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

 Жива Кнежевић, дипломирани правник из Кикинде, поставља се за секретара Скупштине општине 

Кикинда. 

      Члан 2. 

 Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Кикинда". 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

  

225. 

 

 

На основу члана 29. став 1. и став 4. Закона о  јавној својини („Сл. гласник РС―, број 72/2011, 88/2013 и 

105/2014) и члана 31. тачка 30. и члана 94. става 1. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда―, 

број 04/2006 -пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009, 18/2009, 7/2010 и 39/2012), Скупштина општине 

Кикинда на седници дана 22.12.2014. године, донела је 

 

                        

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број  2069  к.о. Мокрин 
 

 

ОТУЂУЈЕ се из јавне својине општине Кикинда, непосредном погодбом, Попов Алекси из Мокрина, 

Улица Доситеја Обрадовића бр. 20, неизграђено земљиште у грађевинском подручју, уписано у Лист 

непокретности број 750 к.о.Мокрин, кат. парцела број 2069 површине од 196 м2. 

 Предметна парцела се отуђује непосредном погодбом, јер на предметној парцели према Правилнику о 

општим правима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС―, број 50/2011) не постоје услови за 

градњу, те ће се отуђењем стећи услов за припајање катастарској парцели број 2068 к.о. Мокрин, власника Попов 

Алексе из Мокрина. 

 Накнада за отуђење  неизграђеног земљишта у грађевинском подручју из става 1. овог Решења 

износи 270,48 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 

 Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности 

према средњем курсу  Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења 

Уговора. 

 Стицалац Попов Алекса је дужан да закључи са Општином Кикинда Уговор о отуђењу  неизграђеног  

земљишта у грађевинском подручју којим ће регулисати међусобна права и обавезе у погледу отуђења земљишта  
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из става 1. овог Решења у року од петнаест (15) дана од дана објављивања Решења у ,,Службеном листу општине 

Кикинда‖. 

 Овлашћује се председник општине Кикинда да, у име Општине Кикинда закључи Уговор о отуђењу 

земљишта из става 1.овог Решења са стицаоцем  Попов Алексом из Мокрина. 

 Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Кикинда‖. 

                                                               

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  
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К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 

 

226. 

 

На основу члана 13 Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда 

(„Сл. лист општине Кикинда―, бр. 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 22.12.2014. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

Разрешава се дужности чланице Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине 

Кикинда:  

 

1. Весна Станаћев, чланица.  

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 
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227. 

 

На основу члана 13 Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда 

(„Сл. лист општине Кикинда―, бр. 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 данa 22.12.2014. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда именује се: 

 

1. Славица Сивчев, чланица.  

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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228. 

 

 

На основу члана 15 Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда 

(„Сл. лист општине Кикинда―, бр. 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 22.12.2014. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА  

 

 

Члан 1. 

Драган Томин из Кикинде, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите општине Кикинда.  

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда.― 

 



 

 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 
 

229. 

 

На основу члана 15 Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда 

(„Сл. лист општине Кикинда―, бр. 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 22.12.2014. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ 

КИКИНДА  

 

 

Члан 1. 

За директорку Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда именује се Станаћев Весна, 

специјалиста предшколске педагогије из Кикинде. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―, с тим што ће се исто примењивати од дана 

01.01.2015. године. 

 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 
230. 

 

На основу члана 7 Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Јован Поповић― („Сл. лист општине Кикинда―, 

бр. 6/92 и 4/98) 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 22.12.2014. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 
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Члан 1. 

Верица Ракић Јованов и Милана Бајкин разрешавају се дужности чланица Управног одбора Народне 

библиотеке „Јован Поповић―, из реда запослених. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 
 

 

 

 

 

  

 
231. 

 

На основу члана 7 Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Јован Поповић― („Сл. лист општине Кикинда―, 

бр. 6/92 и 4/98) 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 22.12.2014. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 

 

 

Члан 1. 

У Управни одбор Народне библиотеке „Јован Поповић― из реда запослених именују се: 

1. Кристина Ембер, за чланицу 

2. Десанка Рељин, за чланицу.  

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 
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232. 

 
На основу члана 53 и 54 Закона о основама система образовања и 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 Кикиндам на седници одржаној 22.12.2014. године, 

донела је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН 

МАЛБАШКИ“ КИКИНДА 

 

 

 

 

Члан 1. 

Ана Марија Ћурчић, представница Савета родитеља, разрешава се дужности чланице школског одбора 

Основне музичке школе „Слободан Малбашки― Кикинда. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 
233. 

 

 
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 22.12.2014. 

године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН 

МАЛБАШКИ“ КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

Ивана Рице, представница Савета родитеља, именује се за чланицу школског одбора Основне музичке 

школе „Слободан Малбашки―  Кикинда. 

 

Члан 2. 
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Мандат именоване траје до истека мандата школског Основне музичке школе „СлободанМалбашки― 

Кикинда, који је именован Решењем бр. III –04-06-31/2010 („Сл. лист општине Кикинда―, бр. 10/10). 

 

Члан 3. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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234. 

 

 

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 22.12.2014. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ,,ДУШАН ВАСИЉЕВ'' КИКИНДА 

 

 

Члан 1. 

Марко Марковљев, представник локалне самоуправе, разрешава се дужности члана школског одбора 

Гимназије ,,Душан Васиљев'' Кикинда. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 

 
235. 

 

 

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  
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текст, 2/08, 19/08 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 22.12.2014. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ,,ДУШАН ВАСИЉЕВ'' КИКИНДА 

 

Члан 1. 

Маријана Јагуз, представница локалне самоуправе, именује се за чланицу школског одбора Гимназије 

,,Душан Васиљев'' Кикинда. 

 

Члан 2. 

Мандат именоване траје до истека мандата школског одбора Гимназије ''Душан Васиљев'' Кикинда, који је 

именован Решењем бр. III –04-06-31/2010 („Сл. лист општине Кикинда―, бр. 10/10). 

 

Члан 3. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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236. 

 

 

На основу члана 7 Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Јован Поповић― („Сл. лист општине 

Кикинда―, бр. 6/92 и 4/98) 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 22.12.2014. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 

 

 

Члан 1. 

Владимир Томић rазрешава се дужности председника Управног одбора Народне библиотеке „Јован 

Поповић―  

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

237. 

 

 

На основу члана 7 Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Јован Поповић― („Сл. лист општине 

Кикинда―, бр. 6/92 и 4/98) 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  22.12.2014. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 

 

 

Члан 1. 

За председника Управног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић― именује се Марковљев Марко. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 
 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 

 
238. 

 

 

На основу члана 9 Одлуке о оснивању Спортског центра „Језеро― („Сл. лист општине Кикинда―, бр. 12/93 

и 2/03) 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      22.12.2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ЈЕЗЕРО“ 
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Члан 1. 

Марио Томић, разрешава се дужности председника Управног одбора Спортског центра „Језеро―. 

 

Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA КИКИНДА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: III-04-06-39/2014                                  

Дана:  22.12.2014. године                                     ПРЕДСЕДНИЦА СО КИКИНДА                          

К И К И Н Д А                                                                 Александра Мајкић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

15. 

 

На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда―, број 4/06 – 

пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12), Општинско веће општине Кикинда на седници 

од 16.12.2014. године, донело је: 

 

ПРАВИЛНИК  

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ 

КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 

 

Члан 1.  

 Правилник о категоризацији спортских клубова / удружења / организација општине Кикинда ( у даљем 

тексту: Правилник) утврђује категоризацију спортских клубова. 

 

ОПШТА ПРАВИЛА 

 

Члан 2. 

- Категоризација се ради за спортске клубове преко којих се остварује општи интерес на територији 

општине Кикинда у складу са правилником о гранама спорта Министарства омладине и спорта 

Србије 

- Категоризација се ради за спортске клубове чија се делатност обавља преко клубова који су редовни 

чланови гранских спортских републичких савеза преко којих се остварује општи интерес у области 

спорта у Републици Србији и који су у систему такмичења наведених савеза, а  који су редовни 

чланови Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије. 

 

Члан 3. 

 На основу права из категоризације клубови из члана 2. овог Правилника стичу право финансирања из 

буџета општине Кикинде  намењеног за редовне програме. 

 Остала спортска удружења се не категоришу и имају право коришћења буџетских средстава само по 

основу подношења пројеката за посебне програме. 

 

Члан 4. 

 Основни критеријуми за категоризацију спортских клубова сходно члану 2. овог Правилника су: 

1. Национална категоризација ( МОС,ССС); 

2. Традиција спортског клуба у општини;  



 

 

3. Ранг такмичења; 

4. Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу; 

5. Број регистрованих (лиценцираних уколико постоји у грани спорта) спортиста за претходни 

такмичарски циклус у редовном систему екипних такмичења, односно спортиста у појединачним 

гранама спорта  (одвојено мушке и женске категорије); 

6. Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује општи 

интерес у области спорта у општини Кикинда; 

7. Препознатљивост спортске организације (маркетинг, манифестације, кампови,...). 

 

 

1. Национална категоризација  

 

рб Критеријум 
Маx. број  

бодова 

1 Спорт. удружења (клубови) из олимпијске гране спорта 10 

1. Клубови из спортских грана категорисаних у 1 групу спортова 10 

2. Клубови из спортских грана категорисаних у 2 групу спортова 8 

3. Клубови из спортских грана категорисаних у 3 групу спортова 6 

4. Клубови из спортских грана категорисаних у 4 групу спортова 4 

5. Клубови из спортских грана категорисаних у 5 групу спортова 2 

6. Клубови из осталих категорисаних спортских грана 2 

2 Спортска удружења (клубови) из неолимпијске гране спорта 5 

1. Клубови из спортских грана категорисаних у 1 групу спортова 5 

2. Клубови из спортских грана категорисаних у 2 групу спортова 4 

3. Клубови из спортских грана категорисаних у 3 групу спортова 3 

4. Клубови из спортских грана категорисаних у 4 групу спортова 2 

5. Клубови из спортских грана категорисаних у 5 групу спортова 1 

6. Клубови из осталих категорисаних спортских грана 1 

напомена:клубови из неолимпијске гране спорта бодују се 50% од бодова у наредним табелама 

 

2. Традиција спорта у општини Кикинда 

 

Редни број Критеријум 

 

Максималан број 

бодова 

1. Клубови основани пре 51 и више година 12 

2. Клубови  од 41 до 50 година традиције 10 

3. Клубови од 26 до 40 година традиције 8 

4. Клубови од 11 до 25 година традиције 6 

5. Клубови од 4 до 10 година традиције 3 

 

3. Ранг такмичења 

У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења: 

  I.   Б   Општинске лиге 

I. А   Општинске лиге 

II.      Међуопштинске лиге (окружне) 

III.      Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге) 

IV. II лиге 

V.      I лиге 

VI. Националне лиге највишег ранга ( „Супер лиге―, „А-    лиге―). 

 

* Напомене:  

- У екипним спортовима где нема „Супер лиге― и „А-лиге―, као највиши ранг се признаје I лига Србије (V 

ниво) 

 - бодују се спортски клубови који у својим националним лигама имају 8 или више клубова. 

 

У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:  

I.     Градско/општинско (међуопштинско) првенство 

II.     Окружно/ регионално- покрајинско првенство 

III.     Државно првенство. 

Број бодова: 

 



 

 

Екипни 

спортови 

Сениори 

 

Јуниори  

 

Кадети 

 

Пионири 

 

Полетарци 

VI ниво 30 21 18 15 12 

V  ниво 24 18 15 12 9 

IV ниво 18 12 12 9 6 

III ниво 12 9 9 6 5 

II  ниво 9 6 6 5 3 

I А ниво 6 5 4 3 2 

I Б ниво 3 2 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

Појединачни 

спортови 

Сениори Јуниори  

 

Кадети 

 

Пионири 

 

Полетарци  

 

III ниво 30 21 18 15 12 

II  ниво 20 14 12 10 9 

I   ниво 10 7 6 5 4 

 

 

4. Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу 
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3. IV 

ниво 
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4. III 

ниво 

20 17 14 10 8 14 12 10 7 6 1

2 

1

0 

8 6 5 10 8 7 5 4 10 8 7 5 4 

5. II  

ниво 

15 12 10 8 6 11 9 7 6 4 9 7 6 5 4 8 6 5 4 3 8 6 5 4 3 

6. I  А 

ниво 

10 8 6 4 2 7 6 4 3 1 6 5 4 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. I  Б 

ниво 

6 4 3 1 0 5 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 1 0 3 2 1 1 0 



 

 

 

 

 

5. Број регистрованих( лиценцираних-за спортске гране које имају овај облик пријаве такмичара за 

званична такмичења) спортиста за претходни такмичарски циклус у редовном систему екипних 

такмичења, односно спортиста у појединачним гранама спорта (одвојено мушке и женске категорије) 

 

СЕНИОРИ  

-    од 2-5 такмичара 5 бода 

- од 6-15 такмичара 10 бодова 

- од 16 и више такмичара 15 бодова 

ЈУНИОРИ 

- од 2-5 такмичара 5 бода 

- од 6-15 такмичара 10 бодова 

- од 16 и више такмичара 15 бодова 

КАДЕТИ  

- од 2-5 такмичара 5 бода 

- од 6-15 такмичара 10 бодова 

- од 16 и више такмичара 15 бодова 

 

 

 

ПИОНИРИ 

- од 2-5 такмичара 5 бода 

- од 6-15 такмичара 10 бодова 

- од 16 и више такмичара 15 бодова 

ПОЛЕТАРЦИ 

- од 2-5 такмичара 5 бода 

- од 6-15 такмичара 10 бодова 

- од 16 и више такмичара 15 бодова. 

 

 

*Напомена: Посебно се бодује школа спорта 

 

- 20 и мање полазника- 10 бодова 

- 20 до 35 полазника- 15 бодова 

- Преко 36 полазника- 20 бодова. 

 

 

 

6. Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује 

општи интерес у области спорта у општини Кикинда 
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1. III ниво 30 25 20 21 16 14 18 15 12 15 12 10 12 9 4 

2. II  ниво 20 15 10 14 11 7 12 9 6 10 8 5 8 6 3 

3. I ниво 10 7 4 7 5 3 6 4 2 5 3 2 4 2 1 



 

 

 

Рб. Број стручњака Бодови  

1. 3 и више стручњака 15 

2. 2 стручњака 10 

3. 1 стручњак 5 

 

 

7. Препознатљивост спортске организације 

 

-организација међународне манифестације  15 поена 

-организација манифестације  10 поена 

-организација међународног кампа  15 поена 

-организација кампа  10 поена 

 

 

Члан 5. 

Рангирањем спортских клубова остварује се право на финансирање редовних програма спортских 

клубова/удружења/организација за наредну годину. 

На основу овог Правилника, рангирање спортских клубова / удружења / организација, врши се сваке 

године, а на основу достављених захтева спортских организација и документације, у складу са Правилником.  

 

 

Члан 6. 

 Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 
 

         Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                                

Број:  II–06- 38/2014                                                             

Дана: 16.12.2014. године                                Павле Марков, с.р.                

          К И К И Н Д А 

 

 

16. 

 

 

 На основу члана 58. 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), Општинско веће општине Кикинда на седници од 

16.12.2014. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 

Члан 1. 

 Образује се Савет за образовање општине Кикинда.  

 

   У Савет се именују: 

1. Љубомир Замуровић, директор Гимназије „Душан Васиљев― Кикинда, за председника, 

2. Ивана Ашкић, педагог ОШ „Јован Поповић― Кикинда, за заменицу  председника, 

3. Витомир Радак, директор ОШ „Свети Сава― Кикинда, за члана, 

4. Мирослав Грујић, професор ОШ „Свети Сава― Кикинда, за члана, 

5. др Миланка Маљковић, професор ВШСС Кикинда, за чланицу, 

6. Сања Мракић, психолог Гимназија „Душан Васиљев― Кикинда, за чланицу, 

7. Тихомир Фаркаш, директор ОШ „Жарко Зрењанин― Кикинда, за члана. 
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Члан 2. 

Стручне и административно техничке послове за потребе Савета обављаће Секретаријат за друштвене 

делатности општине Кикинда. 

 

Члан 3.  

 Задатак Савета је праћење, омогућавање развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања на 

територији општине Кикинда, уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и 

стандарда образовања и васпитања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, као и давање 

сугестија и иницирање предлога за решавање актуелних питања у области образовања.     

   У раду, осим чланова Савета, могу да учествују и друга лица која својим искуством, стручношћу и 

знањем могу допринети квалитетнијем раду Савета. 

 

Члан 4. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кикинда―. 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: II – 06 - 38/2014                                                                                         

Дана: 16.12.2014. године                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

К И К И Н Д А                                                                Павле Марков, с.р. 

 

 

 

И С П Р А В К А 

 

 

Исправља се Одлука о тарифи комуналних такси (,,Службени лист општине Кикинда'' бр. 7/14), тако што се у чл. 1 

Тарифни бр. 3 – такса за истицање фирми, подтачка 1.3. иза речи ,,у висини'' додаје број 3, те исправљена подтачка 

1.3. сада гласи:  

 

,,1.3. мала правна лица и предузетници – у висини 3 просечне зараде:  

 

износ таксе:.............................................................................................................................. 141.000,00 динара годишње''
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