
  

 

 

 
 

        Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД  К И К И Н Д А 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ                                       

Број:  II–06- 9 /2017                                   

Дана: 14.02. 2017. године                       

            К И К И Н Д А                                          
 

 

 

На основу члана  5. став 3 . О длуке о располагању становима на којима општина 

Кикинда има право располагања („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) Градско веће 

Града Кикинде расписује  

 

К О Н К У Р С 

за давање у закуп  кадровских станова у Блоку Ц-2 

( зграда између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) 

 

    I  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

На Конкурсу могу учествовати лица или лица са члановима свог породичног 

домаћинства, уколико: 

1. је запослен, 

2.  је лице и члан његовог породичног домаћинства без стана у својини на територији 

Града Кикинде. 

3. лице има боравиште на територији  Града Кикинде. 

4. је држављанин Републике Србије.  

II   ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У ЗАКУП 

 Поступак давања станова у закуп спроводи Стамбена комисија Града Кикинде (у 

даљем тексту: Комисија). 

III   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Град Кикинда, ће станове за кадрове дати у закуп на одређено време, на период од 

три године, уз могућност обнављања уговорног односа, без могућности откупа стана, 

лицима која на подручју Града Кикинде немају у својини стан или породичну стамбену 

зграду,  и то: 

пет станова у стамбено-пословном објекту (П + 4С), саграђеном на КП бр. .6280/2  , 

а који су ближе описани у следећој табели: 



 

IV   ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

Сваки учесник Конкурса дужан је да за учешће на Конкурсу поднесе уредно 

попуњену и потписану пријаву на обрасцу који се може преузети у Услужном центру 

Градске управе Града Кикинде, у Кикинди Трг српских добровољаца бр. 12, радним даном 

од 8 до 15 часова и на интернет страници града Кикинда  

Пријава мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу пријаве као и сва 

пратећа документа која су наведена у пријави. 

   V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Рок за подношење Пријаве је до 06.03.2017 године до 15 часова.   

Конкурс ће бити објављен у недељном локалном листу „KIKINDSKE “,на огласној 

табли Градске управе Града  Кикинде и интернет страници Града  Кикинда. 

Пријава на Конкурс, са пратећом документацијом, подноси се Стамбеној комисији, 

у Услужном центру Градске управе Града Кикинде, у Кикинди Трг српских добровољаца 

бр. 12, радним даном од 8 до 15 часова,  у затвореном коверту или  путем препоручене 

пошиљке са назнаком “за Конкурс за давање кадровских станова  у закуп”. 

 На основу утврђеног броја бодова, Комисија сачињава предлог ранг-листе.  

Комисија ће предлог ранг листе са резултатима бодовања објавити у средствима 

јавног информисања, на огласној табли и интернет страници града Кикинде. 

Учесник у конкурсу може Градском већу Града Кикинде, преко Комисије, уложити 

приговор у року од 5  дана од дана објављивања ранг листе.  

Градско веће Града Кикинде одлучује по приговорима и доноси коначну ранг-листу 

и одлуку о лицима која су остварила приоритетно место на ранг листи које Комисија 

објављује на начин утврђен у ставу 5 овог поглавља Конкурса. 

СТАН 

БР. 

СПРА

Т 

ПОВРШИНА 

м² 

СТРУКТУРА (собе) ЦЕНА ЗАКУПА НА МЕСЕЧНОМ 

НИВОУ 

3 I 55,7 2 9220,00 рсд 

7 II 56,25 2 9220,00 рсд 

9 III 48,8 1,5 9220,00 рсд 

11 III 56,25 2 9220,00 рсд 

15 IV 48,3 1,5 9220,00 рсд 



Сви учесници Конкурса који остваре право на закуп стана по овом Конкурсу, 

закључују уговор о закупу на одређено време, на период до три године, са Градом 

Кикинда, у коме ће бити прецизирана сва права и обавезе уговорних страна. 

Све додатне информације можете добити на бројеве  телефона: 410-124, сваког 

радног дана од 8 до 15 часова. 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                    Павле Марков 

 

 

 

 

 

 


