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АЖУРИРАЊЕ ИНФОРМАТОРА ЈЕ У ТОКУ 

 

Информатор о раду Града Кикинде објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 

Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“, бр. 

68/10). 

Информатор о раду Града Кикинде први пут је израђен и објављен на сајту Града дана 05.07.2007. 

године и заведен је под бројем III-03-016-9/2007. 

 Изменама Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 

129/2017 и 18/2016) којим је Општина Кикинда стекла статус Града и усвајањем Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском 

правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Града Кикинде, објављене су измене 

Информатора о раду Града Кикинде дана 4.04.2017. године. 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор о раду Града Кикинде (у даљем тексту: информатор) објављује се у складу са 

чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 

број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног 

органа („Службени гласник РС“, број 68/10). 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које 

поседује или којима располаже Град Кикинда у оквиру делокруга свога рада. 

Информатор издаје Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, ПИБ: 

100511495, матични број 08176396, телефон – централа  0230/22-610, 0230/410-100, 0230/410-114, факс: 

0230/410-203, е-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs 

Информатор се објављује у електронском облику на веб презентацији Града Кикинде 

www.kikinda.rs , на захтев заинтересованог лица може се бесплатно снимити на медиј или одштампати 

текст информатора. 

 За поступање по захтевима за  слободан  приступ информацијама од јавног значаја надлежан је 

градоначелник Никола Лукач, тел:0230/410-105, факс: 0230/410-206, е-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs 

и начелник Градске управе Драгиша Михајловић тел: 0230-410-106, факс: 0230/410-203, е-mail: 

gradskauprava@kikinda.org.rs 

  

  

2. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом 

органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има 

оправдан интерес да зна. 

 Најчешће тражене информације су: 

 -плата функционера 

 -број запослених (примњених и отпуштених) 

 -списак индиректних корисника трезора 

 - пословни простор месних заједница у граду 

 - да ли локалана самоуправа има презентацију на Интернету, у којој мери се ажурира и да ли 

постоји могућност обављања  услуга управе  

 - да ли локална самоуправа има услужни центар, да ли постоји електронска писарница  

- да ли је у Граду усвојен етички кодекс понашања локалних функционера и на који конкретан 

начин се прати његово поштовање 

- да ли постоји дугорочно планско уређење зона намењених за реализацију инвестиционих 

пројеката 

- колико се из буџета издваја за субвенције локалним јавним предузећима  

 - уговори за депонију и паркинг 

 - списак политичких партија и примања одборника 

 - заступљеност националних мањина и вођење поступка на језицима националних мањина 

 - колико пута и у које сврхе се службено путовало 

  

 

 

- када су последњи пут сервисирани противпожарни апарати и које је предузеће извршило сервис 

апарата 

http://www.kikinda.rs/
mailto:gradonacelnik@kikinda.org.rs
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- број радних сати заседања Скупштине Града 

 - број рачунара које је Град набавио и од којег добављача  

 - новчана вредност уметничких слика у кабинету градоначелника, имена аутора и датум набавке 

 - број, модел и марка мобилних телефона и имена лица за чије су потребе исти купљени 

 - број, модел, марка и година производње аутомобила које поседује Град 

 - укупан износ средстава утрошених на име репрезентације 

 - назив новина и часописа на које је Град претплаћен 

 - код којих комерцијалних банака Град има депонована средства 

 - колико је издато грађевинских дозвола, укупан износ такси наплаћених по том основу и укупна 

површина објеката за које издата грађевинска дозвола 

  

3.ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА  ДРЖАВНОГ ОРГАНА 

 

3.1.Град 

 

Територију Града чине насељена места, односно подручја катастарских општина и то: 

 

Насељено место     Катастарска општина 

Банатска Топола     Банатска Топола 

Банатско Велико Село    Банатско Велико Село 

Башаид      Башаид 

Иђош       Иђош 

Кикинда      Кикинда 

Мокрин      Мокрин 

Наково      Наково 

Нови Козарци     Нови Козарци 

Руско Село      Руско Село 

Сајан                                                              Сајан 

 

У Граду је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. 

 У Граду је у службеној употреби и мађарски језик и писмо у складу са Законом и Статутом Града 

у насељеним местима: Банатској Тополи, Кикинди, Руском Селу и Сајану. 

 Град има грб. 

 Грб Града има за основу штит црвене боје овалног облика који је у горњем делу зарубљен. У 

средини штита налази се савијена десна рука у металном оклопу сивоплаве боје са сабљом и главом. 

Испод лакта је стилизовано срце црвене боје чији су рубови златне боје. 

 Грб и други симболи Града могу се истицати само уз државне симболе. 

 У Граду се свечано обележавају 20.новембар-Дан када је 1918.године Српска војска у Првом 

светском рату ослободила Град и 6. октобар-Дан када је 1944.године Град ослобођен од фашизма. 

 Град установљава награде и признања. 

 Врста награда и признања и услови и начин њиховог додељивања утврђују се одлуком 

Скупштине. 

 Скупштина може истакнуте личности због посебних заслуга за развој Града да прогласи 

почасним грађанима Града. 

 Остали подаци о Граду, становништву, историји Града, привреди, култури, спорту и рекреацији, 

медијима, задравству налазе се на сајту Града www.kikinda.org.rs  
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3.2. Послови Града 

 

Изворни делокруг 

 

 Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: 

1. доноси програме развоја; 

2. доноси урбанистичке планове; 

3. доноси буџет и завршни рачун; 

4. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада; 

5. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и  

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање 

паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, 

одржавање чистоће у градовима и насељима,одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, 

уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове 

за њихово обављање; 

6. утврђује  критеријуме и начин плаћања трошкова за одржавање стамбене зграде, које плаћају 

власници пословног простора у стамбеној згради, односно власници станова у којима се обавља 

пословна делатност и доноси одлуку о кућном реду у стамбеним зградама; 

 7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; 

8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење  послова 

уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину доприноса за уређивање  грађевинског 

земљишта; 

9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о                

унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе; 

 10. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде 

за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 

11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, односно локалне   акционе и санационе планове, у 

складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну 

накнаду за заштиту и  унапређење животне средине; 

 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним некатегорисаним 

путевима, као и улицама у насељу; 

13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника; 

 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији 

општине, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински 

објекти и постављати пловни објекти; 

15. oснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

 16. oснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање; 

 17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, 

даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, 

утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за 

обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и 

обавља послове државног старатеља; 
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18. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче 

развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и 

других установа културе чији је оснивач; 

       19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 

услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

21.уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 

утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте 

локалног значаја; 

 22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 

лековитим својствима; 

   23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 

   24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 

25. располаже и управља непокретном и покретном имовином  која је у јавној својини Града 

Кикинда и на основу посебних овлашћења користи средства у својини Републике Србије и Аутономне 

покрајине Војводине; 

26. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња; 

27. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;  

  28. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад; 

29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 

потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче 

активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама 

на својој територији; 

30. подстиче и помаже развој задругарства; 

31. организује службу правне помоћи грађанима; 

  32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група, као и остваривању, унапређењу 

и заштиоти равноправности жена и мушкараца и усваја посебне мере на стварању једнаких могућности 

за остваривање права; 

  33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији 

Града; 

 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно 

информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Града, 

оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који су у Граду у 

службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној 

употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;  

35. образује фондове у складу са законом; 

36. прописује прекршаје за повреде градских прописа; 

   37. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других 

општих аката из надлежности Града; 

38. уређује организацију и рад мировних већа; 

39.  уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града; 

   40. oбавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и 

статутом. 
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Поверени послови 

 

Град преко својих органа и служби врши послове које му повери Република, односно јединица 

територијалне аутономије. 

Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у складу са врстом и обимом послова. 

 

 

 

Скупштина Града 

 

Скупштинa Града је представничко тело грађана које чине одборници које бирају грађани на 

непосредним изборима тајним гласањем у складу са посебним законом. 

 Одборници се бирају на период од четири године. 

 Скупштина Града Кикинде има 39 одборника. 

Скупштина Града има председника и заменика председника. 

 Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Статутом Града, 

Пословником Скупштине Града и Одлукама скупштине. 

 Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају  његове одсутности, 

односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења. 

 Председник и заменик председника Скупштине Града бирају се из реда одборника, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.  

 Председник и заменик председника се бирају на период од четири године. 

Седницу Скупштине Града сазива председник Скупштине Града по потреби, а најмање једном у 

три месеца. 

 Председник Скупштине Града је дужан да сазове седницу када то писмено затражи најмање једна 

трећина од укупног броја одборника и градоначелник  

 Скупштина Града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 

одржавањем и сазивањем седнице Скупштине Града и њених радних тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

 Скупштина Града поставља секретара, на предлог председника Скупштине на период од четири 

године и  може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине Града може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, 

положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 

године. 

Секретар Скупштине Града има заменика који га замењује у случају његове отсутности.    

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под условима као и секретар 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине Града и друга питања везана за рад 

Скупштине уређују се Пословником Скупштине Града  

 

Делокруг рада Скупштине Града: 

 

 1. доноси Статут Града и пословник Скупштине, 

 2. доноси буџет и завршни рачун Града, 

 3. доноси програм развоја Града и појединих делатности, 

 4. доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта, 

 5. доноси прописе и друге опште акте, 

6. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,  

7. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши 

надзор над њиховим радом, 
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8. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 

у складу са законом, 

 9.  бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине, 

 10. поставља и разрешава секретара скупштине, 

 11. бира и разрешава градоначелника, а на предлог градоначелника бира заменика 

Градоначелника и чланове Градског већа, 

 12. доноси акт о организацији Градске управе на предлог градоначелника, 

 13.утврђује градске таксе и друге локалне приходе који јој по закону припадају, 

 14. утврђује накнаду за уређиавање и коришћење грађевинског земљишта, 

 15. доноси акт о јавном задуживању Града, 

 16.прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката, 

 17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану, 

 18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу, 

 19. покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним 

судом, 

 20. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града, 

 21. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада јавних предузећа,  установа и 

организација чији је оснивач, 

 22. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 

уређења и коришћења грађевинског земљишта,  

 23. доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује 

о привођењу пашњака другој култури, 

 24. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 

услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица,    

 25. утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња и обезбеђује услове карантина за 

животиње у унутрашњем промету, 

 26. уређује опште услове и начин изградње и одржавања водовода у  насељима на територији 

Града, 

 27. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћења јавних и других 

површина и услова и начин коришћења простора за паркирање, 

 28. уређује услове и начин изградње односно постављање и уклањање објеката на јавним 

површинама у насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за 

уклањање објеката који представљају непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте 

и безбедност саобраћаја, 

 29. уређује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на 

својој територији, 

 30. обавља и друге послове уврђене законом и овим Статутом. 

  

Одборници 
 

 Одборници се бирају на период од четири године. Бирају их грађани на непосредним изборима тајним 

гласањем,  на основу листа политичких странака, њихових коалиција, и листа које предложе групе 

грађана. За одборника, може бити изабран пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије 

који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је предложен за одборника.  
Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси 

иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из 

надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим 

активностима Скупштине Града.   
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Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање 

одборничке дужности, да од органа Града и служби Градске управе тражи податке који су му потреби за 

рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.   

 Одборник има прво да поставља питања везана за рад органа Града. 

 У Скупштини Града могу се формирати одборнички клубови. 

 Одборнички клуб сачињава најмање 2 одборника. 

 Одборник има право на одборнички додатак за обављање одборничких дужности,  на накнаду 

путних трошкова и друге накнаде, а у складу са одлуком Скупштине Града. 

 Одборник не може бити запослени у Градској управи, и лице које именује односно поставља 

Скупштина Града.  

 Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 

мирују му док траје његов одборнички мандат. 

 Лицима која именује или поставља Скупштина Града избором за одборника престаје дужност на 

коју су именовани или постављени. 

 Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено 

мишљење или давање гласа у Скупштини Града и радним телима. 

Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1) подношењем оставке; 

2) доношењем одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе; 

3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање шест месеци; 

4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 

одборника; 

6) ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе; 

7) губљењем држављанства; 

8) ако наступи смрт одборника. 

 

Председник Скупштине Града Кикинда: Младен Богдан 

Контакт: 0230/410-237 

Е-маил: skupstina@kikinda.org.rs 

         

 Скупштина Града има председника и заменика председника Скупштине Града. 

Председник Скупштине Града бира се из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 Кандидата за председника предлаже најмање трећина од укупног броја одборника. 

 Председник се бира на период од четири године. 

 Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Статутом Града, 

Пословником Скупштине Града и одлукама Скупштине. 

Седницу Скупштине Града сазива председник Скупштине Града по потреби, а најмање једном у 

три месеца. 

 Председник Скупштине Града је дужан да сазове седницу када то писмено затражи најмање 

трећина од укупног броја одборника и градоначелник у року од 15 дана од дана подношења 

захтева.Уколико председник Скупштине не сазове седницу у року од 15 дана, седницу ће сазвати први 

потписани одборник са захтева за сазивање седнице, односно градоначелник. 

Седнице Скупштине Града су јавне. 

 Изузетно Скупштина може одлучити да са седнице или појединих тачака дневног реда искључи 

јавност из разлога утврђених законом.      

  

 

 

mailto:skupstina@kikinda.org.rs


Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 16 ~ 
 

 

 

Заменик председника Скупштине Града Кикинда: Биљана Кикић 

   

 Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају  његове одсутности, 

односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења. 

 Заменик председника Скупштине Града бира се из реда одборника, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 Кандидата за заменика председника предлаже најмање трећина од укупног броја одборника. 

 Заменик председника се бира на период од четири године. 

 

 

 

Секретар Скупштине Града Кикинда: Жива Кнежевић 

Контакт:0230/410-111 

E-mail: ziva.knezevic@kikinda.org.rs 

 

 

Секретар Скупштине Града се стара о обављању стручних послова у вези са одржавањем и 

сазивањем седнице Скупштине Града и њених радних тела и руководи административним пословима 

везаним за њихов рад. 

 Скупштина Града поставља секретара, на предлог председника Скупштине на период од четири 

године и може бити поново постављен. 

 За секретара Скупштине Града може бити постављено лице са завршеним Правним факултетом, 

положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

 Секретар Скупштине Града може бити разрешен пре истека времена на које је постављен на 

образложен предлог председника Скупштине Града.  

 

Градоначелник Града Кикинде: Никола Лукач 

Контакт: 0230/410-105 

E-mail: gradonacelnik@kikida.org.rs 

 

 

Градоначелника бира Скупштина Града, из реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине Града. 

       Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

     Председник Скупштине Града предлаже кандидата за Градоначелника. 

      Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда 

одборника, кога бира Скупштина Града на исти начин као Градоначелника. 

      Градоначелнику и заменику Градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника 

у Скупштини Града. 

   Градоначелник и заменик Градоначелника су на сталном раду у Граду. 

    Градоначелник поставља и разрешава своје помоћнике у Градској управи. 

У Градској управи може се поставити највише три помоћника. 

 

Делокруг рада 

 

1. представља и заступа Град; 

2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 

3. наредбодавац је за извршење буџета; 

4. усмерава и усклађује рад Градске управе; 

 

 

mailto:ziva.knezevic@kikinda.org.rs
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5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине; 

6. председник је Градског већа;                     

7. предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за  кадровска, 

административна питања и радне односе;     

8. даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници; 

9. прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град; 

10. закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је 

оснивач Град; 

11. закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач 

Скупштина Града; 

12. покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и 

организацијама; 

13. оснива локалну службу за инспекцију и ревизију; 

14. одлучује о средствима у државној својини у складу са Законом; 

15. предлаже Влади Републике Србије прибављање, односно отуђење непокретности које користи 

општина; 

16. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и отказ уговора о давању на коришћење 

односно у закуп и стављање хипотеке на некретнине које користи Град у складу са Законом; 

17.  даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура 

запослених;                                   

18. организује  рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе, 

19. подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогући вршење надлежности Града; 

20. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима. 

Градско веће 

 

Градско веће је извршни орган Града. 

Градско веће бира Скупштина Града већином гласова од укупног броја одборника на период од  

четири године. 

Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. 

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и 5 чланова које бира Скупштина 

Града. 

Градоначелник је председник Градског већа. 

Одборнику који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат. 

       Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду. 

 

Делокруг рада 

 

1) предлаже Статут, буџет, акт о организацији Градске управе и друге одлуке и акте које доноси 

Скупштина Града; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Града; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Града не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у 

сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина Града; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно 

аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Градске управе; 

 

8) одлучује о изузећу начелника Градске управе; 
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9) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

     10) предлаже акт о јавном задуживању Града;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11) стара се о одржавању и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених  зграда којим 

управља Град, као и висину накнаде за пословни простор над којим право коришћења има Град;      

12) обезбеђује заштиту културних добара од значаја за Град, подстиче развој културно – 

уметничког аматеризма, ствара услове за рад музеја библиотека и других установа културе чији је 

оснивач Град;          

13) обезбеђује изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката, помаже рад   спортских 

клубова, организација и асоцијација у области спорта на територији Града;  

14) информише јавност о свом раду;  

15) доноси Пословник о раду; 

16) решава сукоб надлежности између Градске управе управе и других предузећа, организација и 

установа када на основу одлуке Скупштине Града одлучују о појединим правима грађана, правних лица 

или других странака; 

 17) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе; 

           18) врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом, одлукама Скупштинe Града и другим 

актима. 

 

Чланови Градског већа: 

 

1. Никола Лукач, председник Градског већа 

Контакт: 0230/410-105 

E-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs 

 

2.   Дијана Киурски Јакшић, заменица председника 

 Контакт: 0230/410-113 

 E-mail: dijana.jaksic@kikinda.org.rs 

 

3.   Милена Живков - чланица Градског већа задужена за културу и образовање 

       Контакт: 0230/410-133 

       E-mail: milena.zivkov@kikinda.org.rs 

 

4.   Мирослав Дучић, члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне 

ситуације 

      Контакт: 0230/410-133 

      E-mail: miroslav.ducic@kikinda.org.rs 

 

5.   Драган Пецарски, члан Градског већа задужен за спорт и омладину 

                  Контакт: 0230/410-169 

                  E-mail: dragan.pecarski@kikinda.org.rs 

 

6.   Рамона Тот, члан Градског већа задужена за националне мањине, родну равноправност и 

бригу о породици 

      Контакт: 0230/410-117 

      E-mail: ramona.tot@kikinda.org.rs 

 

7. Саша Танацков, члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције 

Контакт: 0230/410-182 

E-mail: sasa.tanackov@kikinda.org.rs 

 

8. Љубан Средић, члан Градског већа задужен за пољопривреду и месне заједнице 

Контакт: 0230/410-182 

E-mail: ljuban.sredic@kikinda.org.rs 
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9. Стеван Иличић, члан Градског већа задужен за екологију 

Контакт: 0230/410-182 

E-mail: stevan.ilicic@kikinda.org.rs 

 

 

Градска управа 

 

Градска управа образована је као јединствена служба којом руководи начелник. 

За начелника управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен 

испит за рад у органима управе, и најмање пет година радног искуства у струци. 

  Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

  Начелник Градске управе усклађује рад Градске управе и обезбеђује функционисање управе као 

јединствене службе, одговара за законитост рада управе, решава сукобе надлежности између 

организационих јединица, даје мишљење Скупштини Града, Градоначелнику, Градском већу и радним 

телима Скупштине Града о нацртима аката које доносе Скупштина Града, Градоначелник, и Градско 

веће, даје друга правна мишљења, издаје појединачна акта о радним односима запослених и 

постављених лица у Градској управи, врши дисциплинска и друга овлашћења  према запосленима у 

Градској управи и обавља друге послове које му повере Скупштина Града, Градоначелник и Градско 

веће. 

 Начелник Градске управе Града Кикинде је Љубан Средић. 

 Контакт: 0230/410-106 

 Е-маил: gradskauprava@kikinda.org.ki 

 

  

Делокруг рада 

 

1.припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Града, Градоначелник и 

Градско веће, 

 2.извршава одлуке и друге акте Скупштине града и градоначелника, 

 3.решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа, и других организација из изворног делокруга Града, 

 4.обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

Града, 

 5.извршава законе и друге прописе чије извршавање поверено Граду, 

 6.обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Града и Градоначелник, 

 7.доставља извештај о своме раду Скупштини Града, Градоначелнику и Градском већу. 

У обављању управног и инспекцијског надзора Градска управа може: 

  1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

2) поднети захтев за покретање прекршајног поступка надлежном органу и издати прекршајни 

налог; 

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и  

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

     5)обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

 

Организационе јединице у Градској управи су: 
 

1. Секретаријат за финансије,  

2. Секретаријат за општу управу и заједничке послове,  

3. Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности, 

4. Секретаријат за социјалну заштиту, 

5. Секретаријат за јавне службе, грађанске и верске организације, 

6. Секретаријат за инспекцијске послове, 

7. Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, 
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8. Секретаријат локалне пореске администрације, 

9. Секретаријат за развој и управљање инвестицијама, 

10. Служба Скупштине Града, градоначелника и Градског већа, 

Комунална милиција, 

Кабинет градоначелника. 
 

 

Послови из делокруга рада организационих јединица утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи Града Кикинде која је објављена са сајту Града, www.kikinda.rs 

  

Послови из делокруга Секретаријата за финансије обављају се у оквиру два одсека и то: 

           - Одсек за трезор, буџет и финансије 

            - Одсек за рачуноводствене послове 

            

Послови из делокруга Секретаријата за општу управу и заједничке послове обављају се у 

оквиру  пет одсека и то: 

 - Одсек за општу управу и послове сеоских месних заједница 

 - Одсек Услужни центар 

 - Одсек за заједничке послове 

 - Одсек за правне послове и управљање људским ресурсима, 

 - Одсек за јавне набавке 

 

Послови из делокруга Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности 

обављају се у оквиру два одсека и то: 

            - Одсек за имовинско-правне послове 

 - Одсек за комуналне делатности 

 

Послови из делокруга Секретаријатa за социјалну заштиту обављају се у оквиру два одсека и 

то: 

- Одсек за социјалну заштиту 

- Одсек за  поверене послове из области социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите, 

 

Послови из делокруга Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске 

организације обављају се у оквиру пет одсека и то: 

-Одсек за просвету и културу, 

-Оссек за спорт, 

-Одсек за здружења грађана, верске организације и информисање, 

-Канцеларија за смањење сиромаштва, 

-Канцеларија за младе  
 

Послови из делокруга Секретаријата за инспекцијске послове обављају се у оквиру: 

- Одсек за инспекцијске послове 

 

Послови из делокруга Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални 

развој обављају се у оквиру два одсека: 

- Одсек за заштиту животне средине 

- Одсек за пољопривреду и рурални развој 

 

Послови из делокруга Секретаријата локалне пореске администрације обављају се у оквиру 

секретаријата. 

   

 Послови из делокруга Секретаријата за развој и управљање инвестицијама обављају се у 

оквиру пет одсека и то: 

-Одсек за пројекте и промоцију града, 

-Одсек за послове инвестиција и послове урбанизма, 
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-Одсек за обједињене процедуре 
 

У оквиру Службе Скупштине града, градоначелника и Градског већа не образују се одсеци. 

 

 

 

 

Делокруг рада 

 

Секретаријат за финансије 
Секретар Секретаријата: Илинка Ђилас 

Контакт: 0230/410-101 

Е-маил: ilinka.djilas@kikinda.org.rs 

 

Врши послове који се односе на: припрему, израду и реализацију буџета и завршног рачуна 

Града, праћење и остваривање јавних прихода буџета, израду оперативних месечних и тромесечних 

планова прихода и расхода буџета, извештаје о извршењу буџета, директних и индиректних буџетских 

корисника као консолидованих извештаја, израду месечних информација о оствареним јавним 

приходима и извршеним јавним расходима и прати законску регулативу којом су исти уведени и по 

потреби покреће иницијативу за њихову измену, врши консолидацију трезора локалне самоуправе и 

консолидацију средстава директних и индеректних корисника трезора локалне самоуправе на нивоу 

Града, књиговодствено-рачуноводствени послови, послови финансијског материјалног пословања, 

послови ликвидатуре и обрачунски послови, управљање готовинским средствима, самодопринос, 

финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета, фондова и рачуна посебних намена и друге 

послове из области финансијско-материјалног пословања за потребе Градске управе, финансијско 

материјалне послове за месне заједнице, вршење обрачуна ревалоризације за откуп станова, послове 

књижења вредности средстава и имовине Града, прати кредитно монетарну политику као и систем 

банкарског пословања и осигурања имовине и лица, послове статистичког извештавања, пружање 

финансијских услуга другим органима и организацијама уз накнаду по посебним уговорима, послове 

јавних набавки добара и услуга за потребе Града, израђује годишње извештаје о уговорима о јавним 

набавкама за потребе републичке Управе за јавне набавке и других државних органа, врши набавку 

материјала, ситног инвентара и основних средстава за потребе Скупштине Града, Градоначелника, 

Градског већа и Градске управе, задуживање Града, послове припреме и предлагање нацрта аката из 

делокруга рада које доноси Скупштина Града, Градоначелник или њихова радна тела и друге стручне, 

административне и техничке послове везане за извршавање послова из делокруга рада и послове које јој 

повери Скупштина Града, Градоначелник и начелник Градске управе +  

Секретаријат обавља и послове наплате и контроле јавних прихода који се остваре на територији 

града као изворни приходи и то: порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на 

наслеђе и поклон; локалне административне таксе; локалне комуналне таксе; боравишне таксе; накнаде 

за коришћење грађевинског земљишта; накнаде за уређивање грађевинског земљишта; накнаде за 

заштиту и унапређивање животне средине; прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних 

делатности и прихода од других концесионих послова, које град закључи у складу са законом; новчаних 

казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузете 

имовинске користи у том поступку; прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користи град и индиректни корисници њеног буџета; прихода од продаје 

покретних ствари које користи град и индиректни корисници њеног буџета; прихода које својом 

делатношћу остваре органи и организације које оснива скупштина града; прихода од камата на средства 

буџета града; прихода по основу донација; прихода по основу самодоприноса и други приходи утврђени 

законом. 

Секретаријат може обављати послове из свог делокруга рада за потребе других органа и 

организација уз накнаду, на основу уговора који закључује начелник градске управе, односно лице које 

он овласти. 
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Одсек за трезор, буџет и финансије 
Руководилац Одсека: Мариа Мрђа 

Контакт: 0230/410-123; 410-103 

Е-маил: maria.mrdja@kikinda.org.rs 

 

У одсеку се обављају следећи послови:  послови буџета, трезора и пласмана, израда нацрта 

буџета и завршног рачуна буџета, израда допунског буџета, ликвидност консолидованог рачуна 

трезора,- управљање дугом – припрема захтева према Министарству финансија по питању задужења, 

управљање примањима од задуживања, пројекција и праћење прилива на КРТ- а и финансијско 

материјални послови за јавна предузећа који обухватају финансијско планирање у смислу: пројекција и 

праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода, који садржи анализу 

готовинских токова, плана извршења буџета, сервисирања дуга, дефинисање тромесечних, месечних и 

дневних квота преузетих обавеза и плаћања, послове управљања готовинским средствима и послове 

пласмана средстава као и сарадња са банкама уз праћење остварења камате, отварање и затварање 

подрачуна, подрачуна извршења буџета, као и отварање, праћење и затварање наменских рачуна, 

пласман вишка средстава на консолидовани рачун трезора и праћење електронског плаћања, периодични 

извештаји о приходима и расходима Града, припрема и обрађује податке физичког обима индустријске 

производње и месечне извештаје о кретању увоза – извоза, податке о стању радова у пољопривреди, као 

и припрема решења о ценама комуналних услуга, сагласности и мишљења на планове и програме рада и 

извештаје о раду јавних предузећа. 

 

Одсек за рачуноводствене послове 
 

У одсеку се обављају следећи послови: послови за индиректне буџетске кориснике  послови  

фондова, књиговођа месних заједница, рачуновођа Градске управе обрачуна зарада и благајне, 

књиговођа средстава станова, који обухватају:  финансијско материјалне послове, воде се  пословне 

књиге у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и врши усклађивање са главном књигом трезора, 

прати се остваривање прихода и расхода месних заједница и саставља извештаје о кретању истих, води 

се евиденција продатих станова на којима право располагања има Град, врши се ревалоризација 

продајне цене стана у складу са законским прописима, књижи се уплате рата кредита за откуп стана као 

и једнократне отплате стана у целости, води се евиденција пословног простора и целокупне имовине 

Града.             

 

Секретаријат за општу управу и заједничке послове  

 

Секретар Секретаријата: Тамара Радловић 

Контакт: 0230/410/234 

Е-маил: tamara.radlovic@kikinda.org.rs 

 

 

Обавља послове који се односе на: унапређење организације рада и модернизацију Градске 

управе, примену закона и других прописа у општем управном поступку у Градској управи, вођење 

регистра становника и општег бирачког списка, канцеларијско пословање – писарнице и архиве, оверу 

потписа, рукописа и преписа, издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама, 

вођење поступка са нађеним стварима, надзор над радом месних канцеларија, матичне књиге 

држављана, послови услужног центра, праћење рада и пружање помоћи месним заједницама, 

извршавање управних аката правних лица који нису законом овлашћени да их сами извршавају, 

решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за 

решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари, стручне послове 

за мировна већа, употребу грба и заставе.  

У саставу секретаријата налазе се месне канцеларије као уже организационе јединице у свим 

насељеним местима у Граду.  
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Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига 

и издавање извода и уверења, састављање обавештења о смрти, вршење пописа имовине и др.), вођење 

бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то 

одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за градске органе управе, вршење 

административно-техничких и других послова зборова грађана, чувања нађених ствари до предаје 

економату или другом надлежном органу, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и 

другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), 

пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос, пружање стручне 

помоћи месним заједницама.  

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и 

установе на основу уговора, који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти.  

Надзор над извршавањем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који 

јој је поверио послове, односно организација за коју, по уговору, обавља послове.  

У секретаријату се врше и стручни послови који се односe на: радне односе, пружања правне 

помоћи грађанима, послови заштите права пацијената, коришћење биротехничких и других средстава и 

опреме, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, обезбеђење других услова рада за 

Градску управу и друге органе, обезбеђење рационалног коришћења пословног простора, превоз 

моторним возилима и друге сервисне услуге, оперативне послове за Градски центар за обавештавање и 

послове одбране, послове текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда и друге 

стручне, административне и техничке послове везане за извршавање послова из делокруга рада и 

послове које јој повери Скупштина Града, Градоначелник и начелник Градске управе.  

У секретаријату се врше и послови из области заштите права и интереса Града и послови на 

изради аката из делокруга рада које доноси Скупштина Града, Градоначелник и начелник Градске 

управе.  

 

Одсек за општу управу и послове сеоских месних заједница 

Руководи секретар Секретаријата: Тамара Радловић 

Контакт: 0230/410/234 

Е-маил: tamara.radlovic@kikinda.org.rs 
 

У одсеку се обављају следећи послови: послови  матичара и личних стања грађана, бирачког 

списка и регистра становништва, правне помоћи и саветника за заштиту пацијената, архивара, 

експедиције поште, кадровски и персонални послови који обухватају: вођење матичних књига рођених, 

венчаних и умрлих, издавање извода и уверења из матичних књига за употребу у земљи и иностранству, 

накнадни уписи, закључивање брака, састављање обавештења о смрти и достављање надлежним 

судовима, вођење и ажурирање бирачког списка по службеној дужности и на захтев бирача, врши упис, 

брисање и промене у бирачком списку и припрема решења о променама и учествује у изради извода из 

бирачког списка, води се регистар становништва Града и регистар лица, пружање беспалтне правне 

помоћи одређеној категорији грађана, послови заштите права пацијената, завршени предмети се 

архивирају и одлажу по класификационој ознаци, вођење архивске књиге, излучивање безвредног 

регистратурског материјала, предаја архивске грађе надлежном органу, издавање по захтеву странке 

преписа завршених предмета или се предмет даје на увид у присуству странке, примање поште из 

интерних књига, паковање и експедиција поште, послови из области радних односа и вођења досијеа 

запослених. Матичарски послови се обављају по матичним подручјима у месним канцеларијама. 

 

Одсек Услужни центар   
Руководилац Одсека: Михајло Векић 

Е-маил: Mihajlo.vekic@kikinda.org.rs 

 

У одсеку се обављају следећи послови: послови деловодника и дигитализација предмета, овере, 

инспекцијски, стамбено-комунални послови и послови мале привреде (предузетништво), урбанизма и 

самодоприноса, дечије заштите, студентског и ученичког стандарда и заштите права породиља, систем 

Лупа  и матичарски послови. Ови послови обухватају: пријем странака и давање потребних обавештења 

и информације, попуњавање захтева и других образаца, а у циљу да странка оствари своја права или 

обавезе, издавање извода и уверења из матичних књига, уверења ради остваривања права на социјалну 
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помоћ, дечији додатак и др. 

     

Одсек за заједничке послове 
Руководилац Одсека: Зоран Мирчић 

Контакт: 0230/410-202 

Е-маил: zoran.mircic@kikinda.org.rs 

 

 

       У одсеку се обављају послови: безбедности и здравља на раду, техничара заштите имовине, 

техничког одржавања зграде, спремачице, послови телефонског саобраћаја, радника у кафе кухињи, 

послови возача, курира и одржавање чистоће, процену ризика за свако радно место, обука запослених, 

за безбедан рад, послове унутрашњег обезбеђења зграде, одржавање у исправном стању 

електроинсталације у згради, као и уређаје и прикључке водоводне инсталације, ситне браварске и 

столарске поправке, послове  у вези коришћења службених возила и чишћења радних просторија.     

 

Одсек за правне послове и управљање људским ресурсима 

Руководилац Одсека: Владо Тртић 

Контакт: 0230/410-223 

Е-маил: vlado.trtic@kikinda.org.rs 

 

  

 У Одсеку се обављају нормативно-правни послови, правни послови везани за судске и вансудске 

поступке и процедуре, послови бесплатне правне помоћи и саветника пацијената, састављање 

поднесака, тужби, молби, пријава, предлога за извршење и других поднесака, састављање исправа 

(тестамента, изјава, уговори и друго), сарадња са правосудним органима, привредним и другим 

организацијама, стручни послови у области равноправности полова, послови из области цивилне 

заштите, ванредних ситуација, заштите од пожара, одбране града, јавних предузећа, привреде и 

друштвених делатности, послови управљања људским ресурсима, планирања и развоја кадрова, 

планирање организационих промена у органима, припрема нацрта и измена Кадровског плана, 

оцењивање рада службеника, анализа, процена и припрема годишњег Програма посебног стручног 

усавршавања службеника, послови развоја људских ресурса, припрема нацрта аката који се односе на 

права из радног односа, стручни послови поводом расписивања огласа у вези заснивања радног односа, 

стручни послови за потребе дисциплинског поступка, припрема нацрта и измене правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израда општих и појединачних аката града и 

градске управе, нормативно-правни послови, послови радних односа запослених, персонални послови, 

израда уговора, анекса уговора, споразума, вођење кадровске евиденције, пријава запослених, издавање 

потврде и уверења везане за радне односе, вођење евиденције годишњих одмора. 

 

Одсек за јавне набавке 

Руководилац Одсека: Ана Гршић 

Е-маил: ana.grsic@kikinda.org.rs 

 
 

 У Одсеку се израђује текст огласа о јавним набавкама, конкурсна документација, позив за достављање 

понуда. Израђују се  упутства за квалификацију понуђача, образац понуде понуђача, упутство 

понуђачима како да саставе понуде, предлог финансијских гаранција за понуђаче, а све то у сарадњи са 

комисијом за јавне набавке. Састављање нацрта уговора о додели јавних набавки, анексе уговора и друга 

акта везана за послове у спровођењу поступка јавних набавки и поступка по захтеву за заштиту права 

понуђача.  

 

 

 

Секретаријат за имовинско-правне послове и комуналне делатности 
Секретар Секретаријата: Биљана Фелбаб 

Контакт: 0230/410-124 
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Е-маил: biljana.felbab@kikinda.org.rs 

 

 

Врши послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналних делатности, старање о 

обезбеђењу материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности, праћење 

остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење 

јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и др, у складу са 

законом): прати доношење програма и планова рада и развоја јавних предузећа на територији града и 

њихову реализацију, учествује у изради годишњих извештаја и извештаја и информација везаних за 

финансијско пословање јавних предузећа, врши надзор над обављањем комуналних делатности, праћење 

остваривања програма уређивања грађевинског земљишта, стамбене изградње и одржавање стамбених 

зграда, праћење реализације програма изградње канализације, организовање пијаце и пружање услуга на 

њима, одређивање назива улица, тргова и зграда и води о истом регистар.  

Обавља и имовинско-правне послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију 

непокретности над којима право коришћења има град, управљање, коришћење и располагање 

непокретностима над којим право коришћења има град, управљање пословним простором, промет 

земљишта и зграда, продају станова, управни поступак у стамбеној области, доделу грађевинског 

земљишта, управљање, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и друге послове из делокруга 

рада.  

Обавља послове који се односе на: градске робне резерве и снабдевање грађана, праћење и 

предлагање корекције цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежан град, послове од 

непосредног интереса за грађане из надлежности града. 

            Припрема програм развоја делатности за које је надлежан град, планира задатке и предузима мере 

у случају елементарних и других непогода и ствара услове за њихово отклањање.  

            У секретаријату се врше и послови на изради аката из делокруга рада које доноси скупштина 

града, градоначелник и начелник градске управе и други стручни, административно – технички послови 

везани за извршавање послова из делокруга рада и послови које јој повери скупштина града, 

градоначелник и начелник градске управе. 

 

Одсек за имовинско правне послове 
Руководилац Одсека: Нинчић Иван 

Контакт: 0230/410-153 

Е-маил: ivan.nincic@kikinda.org.rs 

 

 У Одсеку се обављају најсложенији послови у вези са коришћењем, управљањем, располагањем и 

евидентирањем државне имовине и имовене Града.  Имовинско-правни послови за потребе спровођења 

урбанистичких и просторних планова. Решавају се претходна имовинска питања у поступцима издавања 

локацијске и грађевинске дозволе и легализације, као и сви други имовинско-правни послови поверени 

законом и другим прописима. Сачињавање извештаја, анализа и информација и достављање надлежним 

органима.  Стамбени послови и послови из области пољопривреде. У Одсеку се припремају одлуке и 

решења о одређивању назива улица и тргова, врши израда решења о претварању пољопривредног 

земљишта у непољопривредно земљиште, заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта. 

Издавање пољопривредне дозволе, потврде и уверења, едукација пољопривредних произвођача. 

 

Одсек за комуналне послове  
 

У Одсеку се обављају комунални послови и послови озакоњења.  Обављање појединачних радњи у 

поступку издавања решења и одобрења за заузимање и раскопавање јавних површина. Вођење поступка о 

коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама и улазак возила на трг.  Праћење стања комуналне 

опремљености јавних површина, стања и функционалности објеката на јавним површинама. Послови пружања 

техничке помоћи запосленом на радном месту за стамбене послове у поступку спровођења принудног исељења 

лица усељених у станове. Појединачне радње и обрада документације до доношења решења у поступку 

озакоњења незаконито изграђених објеката. Вршење увиђаја на лицу места ради утврђивања чињеничног стања за 

издавање одобрења за озакоњење. Израда статистичких извештаја и информација у вези са поступцима озакоњења 

објеката. Вођење евиденције издатих одобрења за озакоњење.    
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Секретаријат за социјалну заштиту 
Секретар Секретаријата: Богдан Тасовац 

Контакт: 0230/410-163 

Е-маил: bogdan.tasovac@kikinda.org.rs 

 

Врши управне, стручне и административно- техничке послове који се односе на задовољавање 

потреба грађана у области социјалне заштите, борачко - инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, 

социјалног укључивања, јавног здравља и примарне здравствене заштите, послове везане за ромске 

националне мањине и друге послове одређене законом или подзаконским актима и актима покрајине и 

локалне самоуправе у областима у својој надлежности. Секретаријат је надлежан за послове 

учествовања у обликовању политике локалне самоуправе у областима у својој надлежности, припреме 

нацрта прописа и општих аката за Скупштину, Градско веће, Градоначелника и Начелника Градске 

управе, припрема нацрта стратегија развоја и других планских докумената и мера којима се обликује 

политика локалне самоуправе у областима у својој надлежности, праћења и утврђивања стања у 

областима из свога делокруга, проучавања  последица утврђеног стања и предлагања одговарајућих мера 

и аката, прикупљања и проучавања података у областима из свога делокруга, израде анализа, извештаја, 

информација и других материјала и других стручних послова којима се доприноси развоју области из 

свог делокруга, израде, предлагања и праћења остваривања програма рада и развоја установа из своје 

надлежности, предлагања мреже установа дечије и социјалне заштите, надзора над радом установа чији 

је оснивач локална самоуправа, учествовања у изради годишњих извештаја и извештаја и информација 

везаних за финансијско пословање установа  у својој надлежности, утврђивања распореда радног 

времена установа, праћења спровођења прописа и њихове реализације, ликвидатуре за установе из своје 

надлежности, остваривања права на личну и породичну инвалиднину, борачки додатак, месечно новчано 

примање, накнаду за незапосленост, заштиту цивилних инвалида рата, издавања уверења, обрачуна и 

исплате права по Републичким и Покрајинским прописима, уноса свих података и права корисника у 

области борачко и инвалидске заштите у електронске базе података, остваривања права на друштвену 

бригу о деци, дечијег додатка, родитељског додатка, помоћи за породице са децом, накнаде зараде за 

време породиљског одсуства и других права из ове области, утврђивања права за ученичке и студентске 

стипендије и кредите и други послови из ових области утврђени законом, поверени послови 

Комесаријата за избеглице и миграције, решавање статуса и интеграције лица са статусом избеглице, 

интерно расељених, повратника по основу споразума о реадмисији и тражиоце азила, кроз програме 

стамбеног и економског збрињавања, унапређења положаја и квалитета живота и задовољавања 

основних животних потреба социјално угрожених особа, послови сарадње са локалним јавним 

установама и предузећима и другим организацијама чији је оснивач локална самоуправа у области 

задовољења потреба социјално угрожених особа, вођење потребних евиденција социјално угрожених 

особа, израда, предлагање и праћење реализације програма и пројеката са циљем смањења сиромаштва у 

локалној самоуправи, стручне и административне послове за потребе стицања статуса енергетски 

заштићеног купца. 

 У секретаријату се обављају и други управни, стручни, административно- технички послови 

везани за извршавање послова из делокруга рада и послови које  повери Скупштина града, Градско веће, 

Градоначелник и Начелник Градске управе у областима из своје надлежности. 

 

 

Одсек за социјалну заштиту 

 

У одсеку се обављају следећи послови:  из области друштвених делатности  и друштвене бриге о 

деци, финансијски  послови из области културе и физичке културе, социјалне заштите,  из области 

предшколског образовања, основног и средњег образовања, послови повереника за избеглице, који 

обухватају послове:  из области дечије заштите и заштите права породиља, остваривање права на 

васпитно-образовни програм у години пред полазак у основну школу, права на предшколско васпитање 

и образовање за децу без родитељског старања, праћења остваривања  социјалних функција у 

установама за децу, остваривања делатности предшколског васпитања и образовања, одмора и 
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рекреације деце и других облика друштвене бриге о деци, наменско трошење средстава која се 

обезбеђују из буџета Републике финансијско - материјалне послове  за буџетске кориснике из области  

културе и физичке културе и из области  социјалне заштите и друштвене бриге о деци, прикупљање  

податке од значаја за остваривање права избеглица, а односе се на идентификовање избеглица, чланова 

њихових породица, имовину и њихово стање у пребивалишту и друге послове. 

 

 

 Одсек за  поверене послове из области социјалне,  дечије и борачко-инвалидске заштите  

 

У одсеку се обављају следећи послови: послови исплате права у области борачко-инвалидске 

заштите, припрема документације и вођење  евиденције за остваривање права на дечији додатак, 

припрема документације и вођење евиденције за остваривање права на родитељски додатак, накнаду 

зараде за време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања, накнаде зараде за 

време породиљског одсуства и права у области предшколског васпитања, који обухватају: управне, 

нормативно-правне и аналитичке послове и задатке који се односе на остваривање права из области 

борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, контролу управних предмета из 

области остваривања права на дечији додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и права у 

области предшколског васпитања, родитељски додатак, накнаду зарада за време породиљског одсуства, 

одсуству са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, признавање новчане 

помоћи мајкама избеглицама и за остваривање права у области предшколског васпитања. 

 

Секретаријат за јавне службе, удружења грађана и верске организације 
Секретар Секретаријата: Јован Попесков 

Контакт: 0230/410-163 

Е-маил: jovan.popeskov@kikinda.org.rs 

 

Одсек за просвету и културу 

Одсек за спорт, 

Одсек за удружења грађана, верске организације и информисање, 

Канцеларија за смањење сиромаштва, 

Канцеларија за младе 

 

 

Секретаријат за инспекцијске послове 
Секретар Секретаријата: Петар Жигић 
Контакт: 0230/410-141 

Е-маил: petar.zigic@kikinda.org.rs 

 

 

Врши послове који се односе на инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа 

чије је непосредно спровођење поверено граду, и то: грађевинске, комуналне, саобраћајне, инспекцијске 

заштите животне средине, просветне инспекције, буџетске инспекције и ревизије. 

 Обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних 

путева, улица и других јавних објеката од значаја за град, ванлинијски превоз путника, такси превоз.  

 У секретаријату се врше и послови на изради аката из делокруга рада које доноси скупштина 

града, градоначелник и начелник градске управе и други стручни, административно- технички послови 

за изврпавање послова из делокруга града и послови које јој повери Скупштина града, градоначелник и 

начелник Градске управе.   

 

 

 

Одсек за инспекцијске послове 
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Комунални инспектор: 

  

Ћирић Ержебет 

Контакт: 0230/410-156 

Е-маил: erzebet.ciric@kikinda.org.rs 

 

 

Јерков Дејан 

Контакт:0230/410-156 

Е-маил: dejan.jerkov@kikinda.org.rs 

 

 

Врши надзор над применом Закона о комуналним делатностима и Градским одлукама донетим на 

основу тог закона.  

 

У оквиру својих овлашћења контролише: да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен 

законом и прописима донетим на основу закона, стање комуналних објеката, нареди извршавање 

утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка по прописима које доноси Скупштина Града, предузима друге мере утврђене 

законом и прописима Града. 

Грађевински инспектор:  

 
Данијела Бројчин 
Контакт: 0230/410-154 
Е-маил: danijela.brojcin@kikinda.org.rs 
 
Мирослав Турудија 
Контакт: 0230/410-154 
Е-маил: Miroslav,turudija@kikinda.org.rs 
 

У оквиру својих права и дужности врши надзор над изградњом објеката, бесправном градњом као 

и коришћењем објеката. Овлашћен је да предузима мере ако се приликом изградње и коришћења 

објеката доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине и угрожава животна средина.

 У вршењу инспекцијског надзора овлашћен је да уђе на градилиште и објекте у изградњи, да 

тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или 

сачини видео снимак градилишта или објекта а све у циљу утврђивања чињеничног стања. 

Саобраћајни инспектор:  
 
Поповић Павле 
Контакт: 0230/410-219 
Е-маил: pavle.popovic@kikinda.org.rs 
 

 Обавља послове везане за заштиту градских путева и улица у насељеним местима, као и послове 

који се односе на инспекцијски надзор локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског 

и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза.  

Просветни инспектор:  

 
Красић Јасмина 
Контакт: 0230/410-130 
Е-маил: jasmina.krasic@kikinda.org.rs 
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Јелена Вучковић 
Контакт: 0230/410-130 
Е-маил: jelena.vuckovic@kikinda.org.rs 
 
 

 Врши контролу спровођења Закона о основама система образовања и васпитања и посебних 

закона у области образовања и васпитања, као и прописа донетих на основу њих. У оквиру овлашћења 

утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:  

• поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и 

општих аката;  

• остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;  

• остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;  

• обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, 

занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;  

• поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;  

• испуњености прописаних услова за спровођење испита;  

• прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних 

исправа које издаје установа.  

По налогу министарства надлежног за послове просвете, просветни инспектор врши верификацију 

установе, односно испитује да ли установа испуњава услове да може да почне са радом и да обавља 

делатност образовања и васпитања, односно да ли има: прописани простор, опрему и наставна средства 

и наставнике, васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време (члана 30. став 3. 

тач. 1) и 2) Закона). Такође, просветни инспектор испитује и да ли установа испуњава услове да може да 

обавља и другу делатност (проширена делатност), која је у функцији образовања и васпитања (члан 33. 

Закона). У оквиру својих овлашћења, просветни инспектор поступа и у случају када се обустави рад или 

када се, супротно закону, организује штрајк у установи. У установама образовања и васпитања 

просветни инспектор врши надзор над применом Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму. 

 

 

Секретаријат  за  заштиту  животне  средине, пољопривреду и рурални развој  

Секретар Секретаријата: Мирослава Крнић 
Контакт: 0230/410-148 

Е-маил: miroslava.krnic@kikinda.org.rs 

 

Oбавља послове који  се односе на: мере  заштите  у планирању  и  изградњи објеката,  заштиту 

ваздуха,  заштиту земљишта,  заштиту шума,  заштиту вода, 

заштиту биљног  и  животињског света,  заштиту  природних добара и  заштиту од буке,  заштиту од 

јонизирајућег зрачења, заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња, природна 

лековита својства у  одређеним подручјима и друге послове из ове области  утврђене законом и другим 

прописима. Прати се и проучава стање квалитета животне средине и предлажу и предузимају потребне 

мере у складу са прописима из области заштите животне средине као и у складу са повереним 

пословима предвиђеним посебним законима. Врше се и послови на изради аката из делокруга рада које 

доноси Скупштина Града, Градоначелник и начелник Градске управе и други стручни, административно 

- технички послови везани за извршавање послова из делокруга рада и послови које јој повери 

Скупштина Града, Градоначелник и начелник Градске управе. 

У секретаријату се израђују решења о претварању пољопривредног земљишта у непољопривредно 

земљиште, издају пољопривредне дозволе, потврде и уверења, процена штете од елементарних 

непогода, едукација пољопривредних произвођача, обављају послови који се односе на израду, праћење, 

извештавање и контрола Програма подршке за спровођење мера пољопривредне политике и руралног 

развоја. 
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Одсек за заштиту животне средине 
Руководилац Одсека: Едвин Тот 

Е-маил: edvin.tot@kikinda.org.rs 

 

 

У одсеку се обављају следећи послови: инспекцијски надзор над применом закона, подзаконских 

аката и градских одлука из области заштите животне средине, а који се односе на заштиту од буке у 

животној средини, заштиту ваздуха, управљање отпадом, поступање са хемикалијама, заштиту вода, 

заштиту од нејонизујућих зрачења, заштиту природних добара, контролу услова и мера животне средине 

утврђених у студији о процени утицаја пројеката на животну средину и издатих интегрисаних дозвола 

као и осталих дозвола за рад постојења из оквира поверених послова, услове држања домаћих животиња, 

уређење и одржавање јавних зелених површина, заштиту сова утина, системску дезинсекцију и 

дератизацију. 

 

Одсек за пољопривреду и рурални развој 
Руководилац Одсека: Далибор Оличков 

Е-маил: dalibor.olickov@kikinda.org.rs 

 

 

У одсеку се израђују решења о претварању пољопривредног земљишта у непољопривредно 

земљиште, издају пољопривредне дозволе, потврде и уверења, процена штете од елементарних 

непогода, едукација пољопривредних произвођача, обављају послови који се односе на израду, праћење, 

извештавање и контрола Програма подршке за спровођење мера пољопривредне политике и руралног 

развоја. 

 

 

Секретаријат локалне пореске администрације 
Секретар Секретаријата: Радмила Ћурчић 
Контакт: 0230/410-216 

Е-маил: radmila.curcic@kikinda.org.rs 

 
 

Обавља послове наплате и контроле јавних прихода који се остваре на територији Града као 

изворни приходи и то: порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и 

поклон; локалне административне таксе; локалне комуналне таксе; боравишне таксе; накнаде за заштиту  

и унапређивање животне средине; прихода од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности 

и прихода од других концесионих послова, које Град закључи у складу са законом; новчаних казни 

изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Града, као и одузете 

имовинске користи у том поступку; прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користи Град и индиректни корисници његовог буџета; прихода од продаје 

покретних ствари које користи Град и индиректни корисници његовог буџета; прихода које својом 

делатношћу остваре органи и организације које оснива Скупштина Града; прихода од камата на средства 

буџета Града; прихода по основу донација; прихода по основу самодоприноса и други приходи утврђени 

законом. 

 

 

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама 
Секретар Секретаријата: Весна Поповић 
Е-маил: vesna.popovic@kikinda.org.rs 

 

 

Врши послове у вези реализације инвестиција које се финансирају из: буџета града, примања на 

основу задуживања и донација, као и послове у вези реализације инвестиционих пројеката који се 

финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским 

институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и статутом 
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града, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле 

техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; консултантске и друге 

услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на 

објектима, на којима је град инвеститор). 

Секретаријат обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвола, 

грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које секретаријат спроводи 

јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике; врши 

праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма, 

обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи. 

Секретаријат обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања 

основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко – технолошких несрећа 

чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима 

којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности 

града, и друге послове, а у складу са статутом града. 

Секретаријат обавља послове везано за локални економски развој у смислу подстицања 

привредног развоја, путем унапређења општих оквира за привређивање, даје мишљење за усвајање и 

спровођење локалних одлука у вези са радом МСПП и подршке инвестицијама, прати стање у области 

привредног развоја и остварује сарадњу са надлежним установама и институцајама на градском, 

покрајинском и републичком нивоу ради усаглашавања мера којима би се обезбедио бржи привредни 

развој града, учествује у изради општих и појединачних аката који су од утицаја на привредни развој, 

задужен за представљање привредних прилика и потенцијала града на сајмовима, међународним 

скуповима и другим приликама, координира израду промотивног материјала из области привреде и 

инвестиција, информише о својим активностима у непосредном контакту са представницима МСПП и 

инвеститорима исте, конкурсима на свим нивоима и у сарадњи са њима дефинише правце развоја 

институционалне подршке, учествује у спровођењу пројеката локалног економског развоја. 

Секретаријат обавља послове израде и реализације пројеката, стратешког планирања и послове 

инвестиције.  

 

Одсек за управљање инвестицијама 
Руководилац Одсека: Јелена Бајић Иветић 

Контакт:0230/410-152 

Е-маил: jelena.bajic@kikinda.org.rs 

 

 У Одсеку се обављају послови израде, усаглашавања и закључивања програма и протокола код 

инвестиција у јавном сектору у области просторног уређења. Послови инвестиција и урбанизма, развоја и 

унапређења постојећих урбанистичких теорија и метода. Планирање, спровођење и праћење спровођења 

инвестиционих пројеката из области просторног планирања и урбанизма који се планирају из буџета 

јавног сектора. Активности на привлачењу инвестиционих партнера, Међународне и регионалне 

сарадње у области привреде, инфраструктурног и укупног локалног развоја и друге послове из области 

управљања пројектима. Израђује архитектонске пројекте за остале грађевине (пумпе,станице и сл.). 

Конзервирање и ревитализација грађевина споменика културе. Конципирање грађевина високоградње, 

израда идејних решења и пројеката, израда студија и истраживања, консултације и друге делатности као 

подлоге за израду главног пројекта и помоћ инвеститору при доношењу одлука везаних за улагање у 

инвестицијски подухват. Пружање саветодавних услуга у свим фазама градње. Планирање и 

пројектовање просторног уређења. 

 

 
Одсек обједињене процедуре 

 Руководилац Одсека: Мирослав Танацков 

 Контакт:0230/410-152 

 Е-маил: miroslav.tanackov@kikinda.org.rs 

 

 

 У Одсеку се обављају грађевински послови, појединачне радње у поступку издавања одобрења за грађење, 

одобрења за рушење објеката, одобрења за употребу објеката и инсталације, решења о локацији, вођење 
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евиденције, израда свих врста техничке документације, послови урбанизма. Израда статистичких извештаја и 

информација у вези са изградњом објеката грађана и правних лица.  Прикупљање услова и предлога за израду 

урбанистичких планова за потребе обрађивача. Израда техничке документације за изградњу објеката и извођење 

осталих грађевинских радова у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

 Одсек за локални економски развој 

 Руководилац Одсека: Данијела Чолић Ердељан 

 Контакт:0230/410-238 

  

 

 У Одсеку се обављају послови стратешког планирања, информисања потенцијалних инвеститора и 

привредника о условима за пословање и могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и 

подстицајима на локалном и националном нивоу. Промовисање концепта предузетништва, јавно -приватног 

партнерства. Промовисање Града као повољно место за улагање, пословање. Послови за инвестиције, промоцију и 

маркетинг, послови припреме, израде и реализације пројеката.  

 

 
Одсек за послове развоја града 

            Руководилац Одсека: Јасмина Миланков 

 Контакт:0230/410-241 

 Е-маил: jasmina.milankov@kikinda.org.rs 

  

 У Одсеку се обављају послови развоја Града, праћења и анализирања спровођења музичких 

концерата, позоришних представа и других програма у оквиру манифестација чији је организатор Град, 

праћење развоја сеоског туризма, промовисање одрживог развоја туризма, укључивање у све активности 

туристичких агенција и других организација које се тичу туризма и сродних делатности 

 

 

Служба Скупштине Града, градоначелника и Градског већа  

Шеф Службе: Јасмина Орашанин 

Контакт: 0230/410-121 

Е-маил: jasmina.orasanin@kikinda.org.rs 

  

 

Руковођење радом Службе, одлучивање, доношење и потписивање аката из делокруга рада 

Службе. Организовање, обједињавање и усмеравање рада. Израда програма боравка страних, државних, 

спортских и других делегација. Вршење припреме материјала за доделу признања и награда и старање о 

њиховом уручењу. Организовање свих манифестација и пријема у организацији Скупштине Града и 

старање о њиховој реализацији, предлагање синопсиса за сваку манифестацију. Предлагање програма за 

боравке страних и домаћих делегација, вођење званичне коресподенције са братским градовима у 

иностранству и одржавање контакта са амбасадама страних земаља акредитованих у Србији. 

Организовање свечаних седница, израда повеља, плаката и осталих признања и уручивање истих.  

Израда и уручење протоколарних поклона и репрезентација и вођење евиденције о томе. Учествовање у 

организовању семинара и сличних програма које организује Скупштина Града и невладине 

организације. Организовање информисања у ванредним и кризним ситуацијама. Припрема саопштења и 

обавештења Градског већа и начелника Градске управе. Уређује WEB странице Града Кикинде. Уређује 

и организује издавање публикација (од значаја за Град) – промо материјала, билтена, брошура, водича. 

На нивоу Градске управе обједињује и обрађује предмете који се односе на информације од јавног 

значаја. Доставља извештаје поверенику за информисање од јавног значаја. Обезбеђује аудио, видео и 

фото записе. Припрема нацрте аката које разматра и доноси Градско веће и Скупштина Града. Стара с о 

спровођењу мера утврђених од стране Скупштине Града и Градског већа. Обавља и друге послове по 

налогу начелника Градске управе. 
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ПОСЛОВИ ВАН ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

 

Енергетски менаџер прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине 

употребљене енергије. Припрема програм енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и 

величини планираног циља уштеде енергије за период од најмање 3 године. припрема План енергетске 

ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење који се доноси на период од годину дана. 

Предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије. Стара се о припреми годишњег 

извештаја о спроведеним мерама и активностима дефинисаним Планом и Програмом енергетске 

ефикасности и предузима и друге активности и мере прописане Законом о енергетици, Законом о 

ефикасном коришћењу енергије и другим подзаконским актима која регулишу ову материју. Припрема 

критеријуме за расписивање конкурса за суфинасирање мера енергетске ефикасности у зградарству. 

Учествује у избору корисника субвенција, прати реализацију одобрених пројеката, израђује извештаје о 

спроведеном конкурсу, сарађује са другим државним органима, предузећима, установама и другим 

органима и организацијама. Лично је одговоран градоначелнику и начелнику Градске управе за свој рад, 

за законито, стручно и благовремно обављање послова из делокруга рада. 

 

Канцеларија за сеоске месне заједнице Обављају се послови кординације канцеларије за сеоске 

месне заједнице, вођење евиденције. Дају се информације у вези издавања државне земље у закуп и 

друге информације везане за рад сеоских месних заједница. Дају се информације о актуелним 

конкурсима, лицитацијама, пружања на увид годишњи програм заштите. Израда самосталних пројеката, 

израда и реализација заједничких пројеката са представницима других општина, градова из Републике 

Србије, других општина, градова из других држава, међународних невладиних организација и других 

институција и организација. Послови сарадника за рад са сеоским месним заједницама. 

 

Интерни ревизор: Гордана Бајић 

Контакт: 0230/410-207 

Е-маил: gordana.bajic@kikinda.org.rs 

 

 Руководи, организује и планира рад Службе, пружа стручна упутства, кординира и надзире рад 

запослених у Служби. Руковођење ревизорским тимом и давање упутстава за обављање ревизије 

система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије 

успешности или комбинације наведених типова ревизија. Припрема и подноси на одобравање 

градоначелнику нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. 

 

Буџетски инспектор: Снежана Ковачевић 

Контакт: 0230/410-217 

Е-маил: snezana.kovacevic@kikinda.org.rs 

 

 Врши контролу и ревизију пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код 

корисника буџетских средстава, врши контролу наменског и законитог коришћења средстава код 

директних и индиректних корисника средстава буџета Града, спроводи инспекцију над радом јавних 

предузећа чији је оснивач Град, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним 

лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 

50% гласова у управном одбору, врши контролу и над другим правним лицима у којима средства Града 

чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим субјектима којима су директно или 

индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима 

који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по 

основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др 

предлаже предузимање мера ради отклањања уочених недостатака, предлаже план рада који усваја 

градоначелник. 
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Заштитник грађана: Милан Новаковић 

 

 Kонтролише законитост и правилност рада органа управе, покреће поступак по притужби 

грађана или по сопственој иницијативи за измену или допуну одлука и других прописа и општих аката, 

чије је доношење у надлежности Града ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака 

у тим актима, као и да иницира доношење нових одлука, других прописа и општих аката, када сматра да 

је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана, у  поступку припреме прописа даје мишљење 

Градском већу и Скупштини на предлоге одлука, других прописа и општих аката, ако се њима уређују 

питања која су од значаја за заштиту права грађана, може да јавно препоручи разрешење функционера 

који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка 

против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду, подноси захтев, 

односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка ако нађе да у 

радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или другог кажњивог 

дела, посредује у мирном решавању спорова, иницира и организује саветовања и даје савете и мишљења 

ради унапређења рада органа управе и унапређењу заштите људских слобода и права. 

 

Градски правобранилац: Маријана Узелац 

 

У поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски 

заступник Града, његове органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета Града, 

прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу 

заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских 

аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица 

које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по 

правна лица која заступа, даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна 

лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, 

даје правне савете правним лицима које заступа, предузима заступање под истим условима као и адвокат 

када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно 

заступање странке од стране адвоката. 

 

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање 

саветодавних и протоколарних послова, послова за односе са јавношћу и административно-техничке 

послове који су значајни за рад градоначелника. 

 

 

3.3.Назив закона или другог акта о утврђивању његовог делокруга и време и место објављивања 

акта 

 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07 и 83/14-др. закон и 101/2016-

др. закон)  

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ , бр. 33/97, 31/01 и 30/10)  

- Статут Града Кикинда („Службени лист Града Кикиндe“ бр.1/2016-пречишћени текст, 17/16). 

- Одлука о Градској управи („Службени лист Града Кикиндe“ бр. 22/2016) 

 

 

 

3.4.Списак прописа који се примењују у вршењу овлашћења: 

 

Прописе из области: буџета и финансијског пословања, урбанистичког планирања, грађења, 

комуналних делатности, становања, заштите животне средине,   путева, оснивање и рад предузећа, 

јавних служби и јавних предузећа, основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, 

физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, заштите културних добара од значаја за Град, 

елементарних и других већих непогода и заштити од пожара, заштите, коришћења и уређења 

пољопривредног земљишта, управљања јавним бунарима и чесмама, туризама и боравишне таксе, 
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угоститељства, занатства и трговине, коришћења средстава у државној својини, држања и заштите 

домаћих и егзотичних животиња, заштите права и интереса Града, коришћења језика и писама 

националних мањина који су у службеној употреби на територији Града,  јавног информисања од 

локалног значаја, итд.  

 

ЗАКОНИ 

  

Закони, правилници, уредбе и други прописи, као и градске одлуке могу се погледати у 

Услужном центру – библиотека прописа,  понедељком од 08:00 до 17:00 часова, а осталим радним 

данима од 08:00 до 15:30 часова. 

 

Општа управа 

- Закон о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) 

- Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 

61/05, 101/05-др. Закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 и 55/12 93/12, 47/13, 65/13 - др. Закон, 57/14, 45/15, и 

83/15)  

- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,  бр. 48/91, 66/91, 

39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13 - одлука УС)  

- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 

- Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени 

гласник РС”, бр.21/2016)  

- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,  бр. 34/01, 

62/06 - др. Закон, 63/06 - испр. др. Закона, 116/08 - др. Закони, 92/11, 99/11 - др. Закон, 10/13, 55/13 и 

99/14) 

- Закон о евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ“, 46/96 и „Службени гласник РС“, 

бр. 101/05 и 36/09 - др. Закон)  

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“,  бр. 31/11, 99/11,109/13-одлука УС, 

55/14 и 139/14)  

- Породични закон („Службени гласник РС“,  бр.18/05, 72/11 - др. Закон и 6/15)  

- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 145/14) 

- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15)  

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“,  бр. 

36/09, 88/10 и 38/15)  

- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05 – испр. 57/11 

110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14 - одлука УС)  

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. Закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон и 93/14)  

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15)  

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“,  бр. 101/05)  

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04,  

85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14)  

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) 

 

 

- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 

72/03 - др. Закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. Закон, 85/05 - др. Закон, 28/11 - одлука УС, 

36/11 и 104/09 - др. Закон) 

- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.104/09 и 99/11) 

- Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98)о 
ИЦИЈАТИВИ 

Финансије и буџетска инспекција 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 - др. Закон)  
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- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12 

99/13 - усклађени дин. изн. и 125/14 - усклађени дин. изн., 95/2015-усклађени дин.изн. и 83/2016) 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  

- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09, 99/11 - др. Закон и 

62/13 - др. Закон) 

 

Стамбено комунална делтност, урбанизам и привреда 

- Закон о становању („Службени гласник РС“,  бр. 50/92, 76/1992, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 

47/94 (испр.), 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11 I 104/2016-др.закон)  

- Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016) 

- Закон о социјалном становању („Службени гласник РС", бр. 72/09) 

- Закон о одржавању стамбених зграда бр. („Службени гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01 – 

одлука УС, 101/05 - др. Закон, 27/11 - одлука УС и 88/11) 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,  бр. 62/06, 65/08 - др. Закон и 

41/09)  

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“,  бр. 145/14)  

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“,  бр. 88/11)  

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење 

и 44/14 - др. Закон)  

- Закона о задругама („Службени лист СРЈ“, бр. 41/96 и 12/981 и „Службени гласник РС “, бр. 

101/05-др. закон и 34/06) 

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.72/11 и 88/13) 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-испр., 64/10 – одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14)   

- Закону о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01/-

одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС) 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) 

 - Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 - аутентично тумачење 

и 44/14 - др. Закон) 

            - Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2015) 

 

Друштве делатности, борачко инвалидска заштита и избеглице 

- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 - испр. др. 

Закона, 83/05 - испр. др. Закона и 83/14 - др. Закон)  

- Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 

47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10 - др. Закон)  

- Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“,  бр. 16/02 , 115/05 и 

107/09)  

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр.24/11 и 99/11)  

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 - др. Закони и 99/11 - др. 

Закон)  

- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15)  

- Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10) 

 

 

- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист 

СРЈ“, бр. 24/98, 29/98, 25/00 и „Службени гласник РС“, бр.101/05 и 11/09) 

- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихове породице(„Службени гласник СРС“, 

бр. 54/89 и „Службени гласник РС“, бр. 137/04 и 69/12) 

- Закон о ученичком и студентском стандарду (Сл.гласник РС бр. 18/10 и 55/13) 

- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13) 

- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 

- Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, 45/02 и 30/10) 
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- Закон о управљању миграцијама („Службени гласник РС“ бр. 107/12) 

- Закон о азилу („Службени гласник РС“ бр. 109/07) 

Заштита животне средине 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/2009-др.Закон, 

72/09 и 43/11-одлука УС)  

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  

      - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10)  

 - Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник 

РС“, бр. 135/04 и 25/15)  

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13)  

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)  

        - Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, 

бр. 36/09 и 93/12)  

- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09)  

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09)  

- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 92/11 и 25/15)  

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12 и 25/15)  

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)  

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10)  

- Закон о водама („Сл.гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12)  
 

Комунална делатност 

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/11) 

 

Грађевинска делатност 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/9, 81/9, 64/10, 24/11 4/10-одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 - одлука УС и 145/15) 

 

Саобраћајна делатност 

 - Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 

31/11 и 68/15 др. Закон)  

- Закон о безбедности саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14)  

- Закон о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) 

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'' број 36/15) 

 

Просветна инспекција 

- Закон о основама система образовања и васпитања  („Службени  гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 

- Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10) 

- Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник  РС“, бр. 55/13) 

- Закон о средњем образовању и васпитању („Службени  гласник  РС“, бр. 55/13) 

 

 

- Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13) 

- Закон о уџбеницима („Cлужбени гласник РС“, бр. 68/15) 

- Закон о инспекцијском надзору („Cлужбени гласник РС“ бр. 36/15) 

- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Cлужбени гласник РС“, бр. 

30/10)  

 

Локална пореска администрација 
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- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Cлужбени гласник РС“, бр. 80/02, 

84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. Закон, 62/06 - др. Закон, 63/06 - испр. др. Закон, 

61/07, 20/09, 72/09 - др. Закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14) 

- Закон о порезима на имовину („Cлужбени гласник РС“, бр.  26/01 и „Cлужбени лист СРЈ“ бр. 

42/02 - одлука СУС и „Cлужбени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 - др. Закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и 68/14 - др. Закон) 

  - Закон о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Cлужбени гласник РС“, бр. 119/12) 

  - Закон о стечају („Cлужбени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. Закон, 71/12 - одлука УС и 

83/14) 

 - Закон о општем управном поступку(„Cлужбени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/10 и „Cлужбени 

гласник РС“, бр. 30/10) 

  - Закон о финансирању локалне самоуправе(„Cлужбени гласник РС“, бр. 62/06,47/11, 93/13, 

125/14) 

  - Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.Закон, 

72/09 и 43/11-одлука УС) 

 - Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава 

са тих рачуна („Cлужбени гласник РС“, бр. 104/11,10/12,120/13,64/14,128/14,131/14, 63/15) 

- Правилник о пореском рачуноводству(„Cлужбени гласник РС“, бр. 103/11) 

- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину(„Cлужбени гласник 

РС“, бр. 108/13 и 118/13) 

- Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга(„Cлужбени гласник РС“, бр. 

53/03, 61/04 и 71/05) 

 

Локално економски развој 

- Закон о регионалном развоју („Cлужбени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10) 

- Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије 

Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице 

Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи 

(ИПА) („Cлужбени гласник РС“, бр. 124/07) 

- Закон о улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/15) 

 

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ  

 

Градске одлуке се објављују у службеном листу Града Кикинде и могу се преузети путем сајта под 

називом Службени лист, кликом на иконицу преузмите. 

 

Општа управа 

 - Одлука о Градској управи („Службени лист Града Кикинде“, бр. 22/2016) 

- Одлука о месној самоуправи („Службени лист општине Кикинда “, бр. 3/05 – пречишћен текст, 

2/06 и 2/14) 

- Одлука о начину и условима пружања правне помоћи грађанима/грађанкама који/е имају 

пребивалиште или боравиште на територији Града Кикинде ( „Службени лист општине Кикинда“, бр. 

29/12) 

 

Финансије 
 - Одлука о буџету Града Кикинда за 2017. годину („Службени лист Града Кикинде“, бр. 22/16)  
 
  
 
- Одлука о завршном рачуну буџета Општине Кикинда за 2014. годину („Службени лист општине 
Кикинда“, бр. 14/15) 

 

Стамбено комунална делтност, урбанизам и привреда 

- Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду („Службени лист општине 

Кикинда”, бр. 31/15)  

- Одлука о јавном водоводу („Службени лист општине Кикинда”, бр. 3/04, 7/10, 7/14 и 10/15)  
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- Одлука о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 14/15)  

- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката („Службени лист 

општине Кикинда”, бр. 14/15 и 21/15) 

- Одлука о оглашавању („Службени лист општине Кикинда”, бр. 24/11, 7/14 и 14/15)  

- Oдлука о канализацији („Службени лист општине Кикинда”, бр. 12/02, 7/10, 7/14, 10/15)  

- Одлука о постављању монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Сл. лист општине 

Кикинда”, бр. 7/14, 19/14 и 14/15)  

- Одлука о постављању угоститељских башти („Службени лист општине Кикинда”, бр. 7/14 и 

14/14)  

- Одлука о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Кикинда постављањем гаража и других објеката („Службени лист општине Кикинда”, бр. 23/14) 

- Одлука о условима, поступку и начину постављања монтажних гаража на грађевинском 

земљишту у јавној својини Општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда”, бр.14/15) 

- Одлука о условима и начину држања паса и мачака на територији Општине Кикинда 

(„Службени лист општине Кикинда”, бр. 5/11, 7/14 и 14/15) 

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист општине Кикинда”, бр. 14/15) 

- Одлука о обављању димничарске делатности („Службени лист општине Кикинда”, бр. 7/66, 

6/67, 1/75, 7/88, 9/89, 8/91, 5/92, 7/93, 11/93, 3/02, 7/10 и 7/14) 

- Одлука о комуналним таксама („Службени лист општине Кикинда”, бр. 7/14)  

- Одлука о подизању и одржавању споменика („Службени лист општине Кикинда”, бр. 23/14 и 

14/15)  

- Одлука о употреби имена и грба града и имена насељених места Општине Кикинде („Службени 

лист општине Кикинда”, бр. 14/15) 

- Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању возила („Службени лист општине Кикинда”,бр. 

24/11 и 7/14)  

- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист општине 

Кикинда”, бр. 32/14)  

- Одлука о одржавању чистоће и депонија („Службени лист општине Кикинда”, бр. 7/07 и 7/14)  

- Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени лист општине Кикинда”, бр. 1/90, 8/91, 5/92, 

7/93, 11/93, 3/02, 7/10 и 7/14)  

- Одлука о утврђивању и означавању назива улица, тргова и других насељених делова Града 

Кикинде („Службени лист општине Кикинда”, бр. 14/14 и 14/15) 

Саобраћајна делатност 

- Одлука  о превозу у друмском саобраћају („Службени лист општине Кикинда“, бр. 5/96, 3/97,   

3/ 02, 14/02, 3/09, 24/09, 7/10, 7/14 и 14/15 ) 

- Одлука о аутобуским стајалиштима на територији Општине Кикинда („Службени лист општине 

Кикинда”, бр. 2/06 и 14/15) 

- Одлука о улицама, градским и некатегорисаним путевима на територији Општине Кикинда 

(„Службени лист општине Кикинда”, бр. 14/11) 

Заштита животне средине 

 - Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине Кикинда“, 

бр. 10/15)  

- Одлука о држању домаћих животиња („Службени лист општине Кикинда“, бр. 26/14)  

 

 

- Одлука о мерама за заштиту од буке на територији Општине Кикинде („Службени лист општине 

Кикинда“, бр.  23/14 и 25/14)  

 - Одлука о стављању под заштиту споменика природе "Парк Бландаш" у Кикинди („Службени 

лист општине Кикинда“, бр.  2/06 и 14/15)  

 - Одлука о мерама за заштиту зимовалишта сова утина (Асио отус) („Службени лист општине 

Кикинда“, бр.  39/12 и 7/14)  

http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/buka.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/buka.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/blandas.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/blandas.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/sove.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/sove.pdf
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 - Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине 

Кикинде“, бр. 2/13, 33/13, 7/14 и 23/14)  

 - Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Кикинда („Службени лист 

општине Кикинда“, бр. 28/09 и 7/10)  

 - Одлука о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и дератизације на територији 

Општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 23/14) 

Друштве делатности, борачко инвалидска заштита и избеглице 

 - Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породиљама  („Службени лист општине 

Кикинда“, бр. 25/11, 12/13 и 45/13) 

- Одлука о праву на родитељски додатак  („Службени лист општине  Кикинда“, бр.3/04, 24/09, 

13/11 и 25/11) 

- Одлука о социјалној заштити Општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 25/11) 

- Одлука о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица у Општини Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 4/10) 

- Одлука о усвајању ревизије пројекта – локални акциони план за унапређење положаја избеглих, 

интерно расељених лица и повратника у Општини Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 

22/12) 

 

Пореска делатност 

            - Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Службени лист општине 

Кикинда“, бр. 39/12) 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени лист општине Кикинда“, бр. 39/12 и 

42/13) 

- Одлука о тарифи комуналних такси („Службени лист општине Кикинда“, бр. 39/12, 42/13 и 7/14) 

- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Кикинда“, 

бр. 7/09) 

- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Службени лист 

општине Кикинда“, бр. 42/13) 

- Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Кикинда („Службени 

лист општине Кикинда“, бр. 42/13 и 23/14) 

- Одлука о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Кикинда постављањем гаража и других објеката („Службени лист општине Кикинда“, бр. 23/14) 

 

Локална пореска администрација 

- Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Службени лист општине 

Кикинда“, бр. 39/12) 

- Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени лист општине Кикинда“, бр. 39/12 и 

42/13) 

- Одлука о тарифи комуналних такси („Службени лист општине Кикинда“, бр. 39/12, 42/13 и 7/14) 

- Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Кикинда“, 

бр. 7/09) 

- Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине 

Кикинда“, бр. 2/13, 33/13, 7/14 и 23/14) 

- Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Службени лист 

општине Кикинда“, бр. 42/13) 

- Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Кикинде („Службени 

лист општине Кикинда“, бр. 42/13 и 23/14) 

- Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који 

воде књиге у Општини Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 42/13 и 27/14) 

- Одлука о накнади за фактичко коришћење грађевинског земљишта у јавној својини Општине 

Кикинда постављањем гаража и других објеката („Службени лист општине Кикинда“, бр. 23/14) 

 
 

http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/deratizacija.pdf
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/samouprava/zzs/odluke/deratizacija.pdf
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3.5.Сажет опис у чему се састоји или може састојати поступање државног органа у оквиру његових 

овлашћења и обавеза 

 

Град доноси опште акте из  свог изворног делокруга и врши поверене послове из делокруга 

Републике, односно територијалне јединице поверених му Уставом, Законом о локалној самоуправи и 

другим прописима и обезбеђује њихово спровођење, обезбеђује и контролише рад установа и других 

организација чији је оснивач.  

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине Града и 

врши контролно - надзорну функцију над радом Градске управе. 

Градоначелник врши извршну функцију у Граду. 

Градска  управа  у  оквиру  свог  делокруга  рада   обавља   управне,  стручне  и  друге послове на 

основу Устава, закона и Статута Града. 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОРГАНА ГРАДА 

 

ГРАЂАНИ 

 
                                                                       бирају                                      

                                                                                                                             

 поставља 

 

 

                                                             бира                   

 

 

                                                                             

 

 

 

         поставља                председава    поставља 

  

                            

   

 

   

  

Скупштина 

Града 

Градоначелник 
Градско веће 

Начелник Градске 

управе 

Председник 

СГ 
Заменик 

председника    

СГ 

Заменик 

градоначелника 

Помоћници 

градоначелника 

Секретара 

скупштине 

Града 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

СЕКРЕТАР 

Административно-технички послови 

Пројектант информационих система и програма 

Сервисер       

ОДСЕК ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ 

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 

ОДСЕК УСЛУЖНИ 

ЦЕНТАР 

ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Руководи секретар Руководилац Одсека  Руководилац Одсека Руководилац Одсека 

Послови личних стања 

грађана и нормативн 

правни послови 

Правни послови и послови радних 

односа запослених 

Послови дечије заштите и 

заштите права породиља 

Послови техничког 

одржавања I 

Матичар Персонални послови Послови информисања 

странака 

Послови одравања возила и 

осталих средстава II 

Заменик матичара 1 

ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Послови деловодника и 

дигитализација предмета I 
Возач I 

Управни и матичарски 

послови за месне 

канцеларије 

Послови  из области 

пољопривреде II 

 

Курир 

Руководилац Одсека 

Послови бирачког 

списка, регистра 

становника и лица 

 

Послови бесплатне правне помоћи и 

саветника пацијената Заменик матичара II Копирант 

Послови из области цивилне 

заштите, ванредних ситуација, 

заштите од пожара, одбране града, 

јавних предузећа, привреде и 

друштвених делатности 
Послови бирачког 

списка 
Послови мале привреде 

Радник у кафе кухињи 

 
 

Послови архиве и 

отпремања поште 

Послови за потребе урбанизма, 

самодоприноса и обједињене 

процедуре 

Послови  телефонског 

саобраћаја 

 

Послови за потребе инспекција, 

стамбено-комунални послови 

Послови техничког 

одржавања II 

Послови деловодника и 

дигитализација предмета II 
Возач II 

 

ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ФИНАНСИЈЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА 

ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ И 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСК

Е ПОСЛОВЕ 

СКЕРЕТАРИЈАТ  

ЛОКАЛНЕ 

ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, 

ПОЉОПРИВРЕД

У И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА РАЗВОЈ И 

УПРАВЉАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

 

СЛУЖБА 

СКУПШТИНЕ 

ГРАДА, 

ГРАДОНАЧЕЛН

ИКА И 

ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

СЕКРЕТАР 

Административно-технички послови 

ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР, БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈЕ 
ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ 

Послови буџета и трезора 
Послови евидентирања-књижења подрачуна 

индиректних буџетских корисника и фондова 

Послови лица задуженог за плаћање директних 

корисника буџета 

Послови евидентирања-књижења подрачуна 

директих буџетских корисника 

Послови  лица задуеног за плаћање индиректних 

корисника буџета 
Послови евидентирања-месних заједница 

Ликвидатор 
Послови благајне и обрада свих примања 

физичким лицима 

 Послови благајне-евиденције благајне, благајна 

картица за гориво, евиденција благајне 

поштанских марки 

Књижење  основних  средстава 

Послови евидентирања-књижења подрачуна 

индиректних буџетских корисника и фондова 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

СЕКРЕТАР 

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ 

ОДСЕК ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ, ДЕЧИЈЕ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ 

РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ 

Послови из области културе, спорта, физичке културе и 

друштвене бриге о деци 

 

Послови борачко - инвалидске заштите 

 

 

 
Послови исплате права у области борачко-инвалидске 

заштите 

 Послови утврђивања права на додатак на децу 

 

Послови за утврђивање права на родитељски додатак и 

накнаду зараде за време породиљског одсуства и права у 

области предшколског васпитања 

 

 

Послови  евиденције  о  исплати  накнада 

 

 Повереник за избеглице 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

СЕКРЕТАР 

Административно-технички послови 

Послови  саобраћаја 

ОДСЕК  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  

РУКОВОДИЛАЦ 

Комунални инспектор 

  

Грађевински инспектор 

Саобраћајни инспектор 
 

Просветни инспектор 

Виши контролор  

Контролор 

Послови грађевинске инспекције 

Инспектор за друмски саобраћај 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

СЕКРЕТАР 

Порески инспектор наплате и канцеларијске контроле 

Инспектор теренске контроле 

Порески контролор у принудној наплати 

Кординатор послова локалне пореске администрације 

Референт за унос пореских пријава 

Порески инспектор наплате 

Порески контролор за утврђивање и наплату 

Порески извршитељ 

Послови  пореског  књиговодства, евиденције и  извештавања 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

СЕКРЕТАР 

Нормативно-правни послови 

Послови  евиденције  јавне  својине 

ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ 

Имовинско-правни послови Комунални послови 

Стамбени послови I Послови озакоњења 

Послови из области пољопривреде I Правни послови 

Стамбени послови II Послови праћења јавних предузећа и цена комуналних услуга 
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СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА  РАЗВОЈ  И  УПРАВЉАЊЕ  ИНВЕСТИЦИЈАМА    

СЕКРЕТАР  

ОДСЕК ЗА  

УПРАВЉАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈАМА 

ОДСЕК  ЗА  

ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ 

ОДСЕК  

ОБЈЕДИЊЕНЕ 

ПРОЦЕДУРЕ 

ОДСЕК  ЗА  

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ  

РАЗВОЈ 

ОДСЕК ЗА 

ПОСЛОВЕ 

РАЗВОЈА 

ГРАДА 

РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ РУКОВОДИЛАЦ  

Послови  за  

инвестиције  и  

урбанизам 

Послови јавних  

набавки 

Грађевински  

послови I 

Послови  

стратешког  

планирања 

Послови 

развоја 

града I 

 

Грађевински  

послови II 

Послови  за  

инвестиције, 

промоцију и 

маркетинг 

Послови 

развоја 

града II 

Послови  

урбанизма II   

Послови  

припреме,израде и 

реализације 

пројеката 

Послови 

развоја 

града III 

Послови  

урбанизма III 
 

 
 
 
 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СЕКРЕТАР 

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ    ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 РУКОВОДИЛАЦ 

 Инспектор  за заштиту животне средине 

 Контролор  

 
 

 

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ  ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И  ГРАДСКОГ  ВЕЋА 

ШЕФ СЛУЖБЕ  СКУПШТИНЕ  И  ГРАДСКОГ  ВЕЋА 

ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 

 

ОДСЕК КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

 

 

 КООРДИНАТОР   КАНЦЕЛАРИЈЕ  ЗА  МЛАДЕ 

Послови организовања електронских седница Послови  канцеларије  за  младе 

Копирант 

Помоћни послови 

Техничко секретрски послови 
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ПОСЛОВИ ВАН ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

-Заштитник грађана 

-Градски правобранилац 

-Енергетски менаџер 

-Канцеларија за сеоске месне заједнице 

-Интерни ревизор 

-Служба буџетске инспекције 

 

4.1. Имена и звања руководилаца 
 
 
 

Назив органа име и презиме руководиоца функција 

 

телефон 

0230/ 

 

факс 

0230/ 
e-mail  

Град Павле Марков градоначелник 410-116 410-174 

 

predsednik@kikinda.org.rs 

 

 

 
Шандор 

 Талпаи 

помоћник 

градоначелник

а 

410-235  sandor.talpai@kikinda.org.rs  

Скупштина Града Младен Богдан председница 410-237 410-129 

           

       stanislava.hrnjak@kikinda.org.rs 

 

 

 

 Биљана Кикић 
заменик 

председника 
  biljana.kikic@kikinda.org.rs  

 
Жива 

 Кнежевић 
секретар 410-111 410-129 ziva.knezevic@kikinda.org.rs  

Градско веће Саша Танацков Члан 410-182 410-203 

 

sasa.tanackov@kikinda.org.rs 

 

  

 Милена Живков Чланица   
milena.zivkov@kikinda.org.rs 

 
  

 Мирослав Дучић Члан 410-117 410-203 

 

miroslav.ducic@kikinda.org.rs 

 

 

  

 Драган Пецарски члан 410-169 410-203 
dragan.pecarski@kikinda.org.rs 

 
  

 
Рамона Тот 

 
члан 410-133 410-194 

ramona.tot@kikinda.org.rs 

 
  

 
Љубан  

Средић 
члан   ljuban.sredic@kikinda.org.rs   

Градска управа Драгиша Михајловић Начелник 410-106 410-203 gradska.uprava@kikinda.org.rs  

Секретаријат 

за финансије 
Илинка Ђилас секретарка 410-101 22-904 ilinka.djilas@kikinda.org.rs  

Одсек за трезор, 

буџет и финансије 

Мариа 

 Мрђа 
руководилац 410-123  maria.mrdja@kikinda.org.rs  

Одсек за 

рачуноводствене 

послове 

 руководилац 410-242    

mailto:predsednik@kikinda.org.rs
mailto:sandor.talpai@kikinda.org.rs
mailto:stanislava.hrnjak@kikinda.org.rs
mailto:biljana.kikic@kikinda.org.rs
mailto:ziva.knezevic@kikinda.org.rs
mailto:sasa.tanackov@kikinda.org.rs
mailto:goran.dumitrov@kikinda.org.rs
mailto:dragan.pecarski@kikinda.org.rs
mailto:gradska.uprava@kikinda.org.rs
mailto:ilinka.djilas@kikinda.org.rs
mailto:maria.mrdja@kikinda.org.rs
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Секретаријат  

за општу управу и 

заједничке послове 

Тамара Радловић секретарка 410-234  tamara.radlovic@kikinda.org.rs  

Одсек за општу 

управу 
Тамара Радловић 

руководи 

секретарка 
410-224  tamara.radlovic@kikinda.org.rs  

Одсек за заједничке 

послове 

Зоран  

Мирчић 
руководилац 410-202  zoran.mircic@kikinda.org.rs  

Одсек Услужни 

центар 

 

Михајло Векић 

 

руководилац   

 

dusan.adamov@kikinda.org.rs 

 
 

 

Одсек за правне 

послове и 

управљање људским 

ресурсима 

Владо Тртић руководилац 410-224  
milica.stojkov@kikinda.org.rs 

 
 

Одсек за јавне 

набавке 
Ана Гршић руководилац 410-224  

 

ana.grsic@kikinda.org.rs 

 

 

Секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

Богдан Тасовац секретар 410-163 410-185 bogdan.tasovac@kikinda.org.rs  

Одсек за социјалну 

заштиту 
 руководилац 410-142    

Одсек за поверене 

послове из области 

социјалне, дечије и 

борачко-инвалидске 

заштите 

 руководилац 410-109 410-185   

Секретаријат за 

јавне службе, 

удружења грађана и 

верске организације 

Јован Попесков руководилац   jovan.popeskov@kikinda.org.rs  

Секретаријат 

за имовинско-правне 

послове и комуналне 

делатности 

 

Биљана  

Фелбаб 
секретарка 410-124 410-184 biljana.felbab@kikinda.org.rs  

Одсек за имовинско 

правне послове 
Иван Нинчић руководилац 410-153 410-184 

ivan.nincic@kikinda.org.rs 
 

 

Одсек за комуналне 

послове 
      

Секретаријат за 

нспекцијске послове 

 

Петар Жигић секретар 410-141  petar.zigic@kikinda.org.rs  

Одсек за 

инспекцијске 

послове 

 руководилац 410-217    

Секретаријат 

заштите животне 

средине 

Мирослава Крнић секретарка 410-148  

 

miroslava.krnic@kikinda.org.rs 

 
 

Одсек за 

пољопривреду и 

рурални развој 

Далибор Оличков    
dalibor.olickov@kikinda.org.rs 

 
 

Одсек за заштиту 

животне средине 

 

Едвин Тот    edvin.tot@kikinda.org.rs  

Служба скупштине 

градоначелника и 

Градског већа 

Јасмина Орашанин шеф службе 410-121 410-174 jasmina.orasanin@kikinda.org.rs  

Секретаријат 

локалне пореске 
Радмила Ћурчић секретарка 410-216  radmila.curcic@kikinda.org.rs  

mailto:zoran.mircic@kikinda.org.rs
mailto:nemanja.radin@kikinda.org.rs
mailto:milica.stojkov@kikinda.org.rs
mailto:ana.grsic@kikinda.org.rs
mailto:biljana.felbab@kikinda.org.rs
mailto:ivan.nincic@kikinda.org.rs
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администрације 

Секретаријат за 

развој и 

управљање 

инвестицијама 

         Весна Поповић     секретар 410-221  vesna.popovic@kikinda.org.rs  

Одсек за управљање 

инвестицијама 
Јелена Бајић Иветић 

       

руководилац 
410-152  

jelena.bajic@kikinda.org.rs 

 

 

 

Одсек обједињене 

процедуре 
Мирослав Танацков руководилац 410-152  miroslav.tanackov@kikinda.org.rs 

 
 

Одсек за локални 

економски развој 
Данијела Чолић Ердељан 

    

руководилац 
  

 
 

 
 
 
 

Преглед послова које организационе јединице обављају дат је под тачком 3. код описа овлашћења 

и обавеза државног органа, а исти су утврђени Одлуком о Градској управи Града Кикинде („Службени 

лист Града Кикинде“ бр. 22/2016) 

 

 

4.2.Преглед органа, организација и установа чији је оснивач Град 

 

 

 

 

Назив установе 
име и презиме 

руководиоца 
функција 

 

телефон 

 
e-mail 

Народно позориште 
Никола 

Јоксимовић 
директор 

 

422-638 

27-386 

 

upravnik@pozoristekikinda.rs 

 

 

Народна библиотека 

„Јован Поповић“ 

 

Радмила 

Перовић директор 

 

316-081 

 

info@kibiblioteka.org.rs 

Народни музеј 
Лидија 

Милашиновић 
директор 

21-239 

22-500 
muzejkikinda@gmail.com 

Историјски архив 
Милан 

Срдић директор 
422-187 

439-835 
arhivkikinda@gmail.com 

Културни ценатр 

 

Тања  

Ножица 

директор 

 

22-544 

26-240 

kulturni.centar@kikinda.org.rs 

 

ЦЛПУ „Терра“ 

 

Слободан 

Којић 

 

директор 426-508 office@terra.оrg.rs 

mailto:jelena.bajic@kikinda.org.rs
mailto:jelena.bajic@kikinda.org.rs
mailto:upravnik@pozoristekikinda.rs
mailto:info@kibiblioteka.org.rs
mailto:muzejkikinda@gmail.com
mailto:arhivkikinda@gmail.com
mailto:kulturni.centar@kikinda.org.rs
mailto:office@terra.оrg.rs
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СЦ „Језеро“ Дејан Пудар 
директор 

424-200 

422-211 

422-448 jezero@panline.net 

ЈП „Аутопревоз“ 
Душан 

Марковљев 
директор 426-647 

 
autoprevoz@autoprevozkikinda.rs 

 
 

ЈП „Топлана“ 
Душан 

Маријановић 
директор 435-055 

toplana@kikinda.org.rs 

 

ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге 

Кикинда 

Нино Жувела 

 
директор 422-760 

office@jpkikinda.rs 

info@jpkikinda.rs 

 

 

ЈП „Информативни 

центар“ 

 

Синиша 

Бошков 
 

директор 

422-272 

425-733 
ickikinda@panline.net 

ПУ „Драгољуб Удицки“ 

 

Кристина Дрљић директор 
22-530 

21-230 dudicki@predskolskakikinda.edu.

rs 

Центар за стручно 

усавршавање 

 

Дејан 

Карановић 
директор 404-830 

csukikinda@gmail.com 

 

МЗ 

Банатско Велико Село 

Гојко 

Родић 

Валентина 

Агбаба 

 

председник 

секретар 
451-422 

mzbvs@businter.net 

 

МЗ 

Мокрин 

 

Горан 

Думитров 

Драгица 

Крстеканић 

 

председник 

секретар 61-210 

mokrinonline@yahoo.com 

 

МЗ 

Банатска Топола 

 

Недељко 

Цимеш 

Јован 

Бркљач 

 

председник 

секретар 
67-237 mztopola@businter.net 

mailto:jezero@panline.net
mailto:autoprevoz@autoprevozkikinda.rs
mailto:toplana@kikinda.org.rs
mailto:office@jpkikinda.rs
mailto:info@jpkikinda.rs
mailto:ickikinda@panline.net
mailto:dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
mailto:dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
mailto:csukikinda@gmail.com
mailto:mzbvs@businter.net
mailto:mokrinonline@yahoo.com
mailto:mztopola@businter.net
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МЗ 

Башаид 

 

Зоран Петровић 

Јован Фелбаб 

 

председник 

секретар 68-110 

mzbasaid@gimelnet.rs 

 

МЗ 

Иђош 

 

Дудеј 

Васа 

Слободан 

Драган 

 

председник 

секретар 65-210 

idjosmz@gmail.com 

 

МЗ 

Наково 
Младен Ђуран 

 

председник 

 

454-320 

djuran.mladen@gmail.com 

 

МЗ 

Нови Козарци 

 

Бранислав Вујасин 

Радован Гверић 

 

председник 

секретар 356-030 

mznovikozarci@businter.net 

 

МЗ 

Руско Село 

 

Имре Кабок 

Душко Вукојевић 

 

председник  

секретар  458-613 
kabokimre@yahoo.com 

МЗ 

Сајан 

 

Корнел Апро 

Ференц Домонкош 

 

председник  

секретар  66-022 
mzsajan@businter.net 

 

 

 

Послови које ови органи, организације и установе обављају утврђене су одлуком о њиховом 

оснивању које су објављене у Службеном листу Града Кикинде. 

 
 

5. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ 

 
 

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 члана 15. став 1. Тачка 3. Статута Града  Кикинде ( Сл. лист Града Кикинде бр. 1/20016- пречишћен текст, 17/16),a на 

предлог Градског већа, Скупштина Града Кикинде, на седници одржаној  22.12.2016. године, донела је 

  

  

 О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Комплетан текст одлуке можете скинути са сајта Града Кикинде  службени лист број 22 из 2016 године 

 
(Притисните CTRL и кликните на линк) 

 
 

mailto:mzbasaid@gimelnet.rs
mailto:idjosmz@gmail.com
mailto:djuran.mladen@gmail.com
mailto:mznovikozarci@businter.net
mailto:kabokimre@yahoo.com
mailto:mzsajan@businter.net
http://www.kikinda.org.rs/Images/UserFiles/File/sluzbenilist/2014/2212/sluzbeniList1.zip
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5.1. Јавне набавке 

 

План јавних набавки за 2016, 2017. годину могу се скинути са сајта Града Кикинде, као и јавни 

позиви за јавне набавке које су у току и за које су окончани поступци.  

 

 

5.2.Подаци о државној помоћи 

 

Град Кикинда није додељивала нити додељује државну помоћ у било ком облику. 

 

 

5.3. Подаци о платама 

 

Плате, накнаде и друга примања запослених, изабраних, именованих и постављених лица уређују се 

Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - 

др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14) и 

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запоследржавним органима („Службени гласник Рс“, бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12). 

Плате изабраних, именованих, постављених лица и запослених утврђују се на основу: 

1) основице за обрачун плата  

2) коефицијента 

3) додатка на плату 

4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

из плате, у складу са законом. 

Средства за плате, накнаде и друга примања обезбеђују се у буџету Града. 

За обрачун и исплату плата запослених у Градској управи у примењују се следећи коефицијенти: 

 

 16,50 за секретаре секретаријата  

 14,10 за помоћнике секретара, шефа службе и руководиоца одсека са високом школском 

спремом 

 12,05 за шефа службе и руководиоца одсека са вишом школском спремом 

 10,45 за руководиоца одсека са средњом школском спремом 

   12,05 за  саветника (високо образовање у обиму од 240 ЕСПБ и најмање 3 године радног 

искуства) 

 10,77 за млађег саветника (високо образовање у обиму од 240 ЕСПБ и три године радног 

искуства) 

  10,45 за млађег саветника (високо образовање у обиму од 240 ЕСПБ и најмање годину дана 

радног искуства) 

    11,50 за сарадника (високо образовање у обиму 180 ЕСПБ и најмање 3 године радног искуства) 

 10,20 за млађег сарадника (високо образовање у обиму 180 ЕСПБ и годину дана радног 

искуства) 

 9,91 за вишег референта 

 8,95 за референта 

 8,85 за млађег референта и висококвалификоване раднике 

 

Коефицијенти за утврђивање плате градоначелника и лица које бира, именује и поставља 

председник општине, Општинско веће и Скупштина општине, износе 

 8,60 за председника општине 

 7,56 за заменика председника општине 

 20,40 за председника Скупштине општине 

 20,30 за начелника Општинске управе 

 18,50 за помоћника општине 



Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 52 ~ 
 

 17,60 за секретара Скупштине општине 

 17,00 за заменика председника Скупштине општине 

 17,00 за чланове Oпштинског већа 

 

Подаци о платама, зарадама и другим примањима, изабраних, именованих и постављених лица 

уписани су у Регистар имовине и прихода функционера који води Агенција за борбу против корупције  

који је доступан је на сајту Агенције  http://www.acas.rs/pretraga-registra/ 

 

  

 

 

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ЗА ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ 

  

  

   

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 102.091,04 дин. 

  

  

ПОМОЋНИК 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 72.872,04 дин. 

  

      

  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
79.461,81 дин. 

  

  

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 
68.175,96 дин. 

  

   
 

  

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 
96.312,69 дин. 

  

   
 

  

  

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 47.155,00 дин. 

  

   
 

  

  

ЧЛАН ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА 72.387,35 дин. 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

  

  

ВИСОКА ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

ПРОСЕЧНА 

НЕТО ЗАРАДА  

 

1 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ 

САРАДНИК 59.679,80 дин. 

 

2 

ВИШИ СТРУЧНИ 

САРАДНИК 41.321,64 дин.  

 

3 СТРУЧНИ САРАДНИК 41.803,76 дин.  

  

  

 

  

ВИША ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

ПРОСЕЧНА 

НЕТО ЗАРАДА 

 

1 ВИШИ САРАДНИК 48.384,34 дин.  

 

2 САРАДНИК 36.056,97 дин. 

  

  

 

  

СРЕДЊА ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

ПРОСЕЧНА 

НЕТО ЗАРАДА 

 

1 ВИШИ РЕФЕРЕНТ 36.666,56 дин. 

 

2 РЕФЕРЕНТ 30.807,97 дин.  

    

  

  ПРОСЕЧНА 

http://www.acas.rs/pretraga-registra/
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НЕТО ЗАРАДА 

 

1 ОСТАЛИ 34.178,88 дин. 

 

6. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА  

 

6.1. Финансијска средства 

 

Финансијска средства за рад органа обезбеђују се у буџету Града. 

      Услужни центар финансиран је кроз програм USAID. 

 

6.2. Опрема 

 

     Опрема за рад органа у 2015. години набављена је из средстава органа. 

 

Конто Назив Набавна Сад.вредност 

011211 
Опрема за копнени 

саобраћај 
12.220.232,81 7.232.127.74 

011216 
Лизинг опрема за 

саобраћај 7.522.954,37 3.458.133,82 

011221 Канцеларијска опрема 11.773.652,37 4.531.025,64 

011222 Рачунарска опрема 39.555.544,63 21.449.518,98 

011223 Комуникациона опрема 3.029.897,73 1.297.857,68 

011224 
Електронска и 

фотографска опрема 
1.614.389,71 844.245,75 

011225 
Опрема за домаћинство 

и угоститељство 
3.802.819,57 1.231.263,79 

 Укупно: 79.519.491,19 

 

40.044.173,40 

 

 

 

7. ОПИС УСЛУГА, УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 

7.1. Опис услуга 

 

 Градска управа заинтересованим лицима непосредно пружа следеће услуге:  

 

ПИСАРНИЦА 
 пријем поднесака 

 издавање уверења о  издржавању за Немачку 

 отварање предмета 

 допуна постојећих радних књижица 

 

Контакт: 

 Шалтер бр. 2: Услужни центар понедељком од 8.00  - 17.00 часова, осталим радним данима 

од 08.00-15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-200 

Референти: Валерија Родић и Станислав Тодоров 

 

АРХИВА 

 претраживање у архиви 

 

Контакт: 
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 Канцеларија: бр. 2 од 8.00  - 15.30 часова 

 Телефон:  0230/410 -143 

 Референти: Зоран Бабић и Атила Кабок 

 

МАТИЧАРИ 
 издавање извода из матичних књига рођених, умрлих и венчаних  

 издавање уверења о држављанству  

 евиденција књига држављана 

 издавања извода и уверења по електронском захтеву странака, пошта, службени 

захтеви других институција 

 издавање извода из матичних књига намењених иностранству 

 издавање уверења из матичних књига и уверења о слободном брачном стању 

  
Контакт:  

 Шалтер бр.3: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 220 

 Референт: Раде Јованов 

 

МАТИЧАРИ 

 пријава новорођене деце 

 пријава смрти  

 пријава закључења брака  

 пријава чињенице рођења, венчања и смрти држављана Р Србије настале у 

иностранству 

 издавање уверења из матичних књига и уверења о слободном брачном стању 

 накнадни упис држављанства 

 издавање извода из матичних књига намењених иностранству 

 накнадни упис у матичне књиге 

 

     Контакт:  

 Канцеларија: бр. 5 од 8.00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-134, 0230/410-160 

 Референти: Клементина Беседеш, Марина Исаковић, Славко Бован 

 

ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА 

 промена личног имена 

 исправка података у матичним књигама 

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр.1 од 8.00 -15.30 часова 

 Телефон:0230/410 - 120 

 Референт: Славко Бован 

 

ПРАВНА ПОМОЋ 

 бесплатна правна помоћ  

 саветник пацијента 

 

 Контакт:  

 Канцеларија: бр.8 од 8.00 -15.30 часова 

 Телефон:0230/410 - 131 

 Референт: Борис Ступар 

 

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 

 заузимање  јавне површине ради депоновања грађевинског материјала 
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 заузимање јавне површине без урбанистичко-техничких услова 

 заузимање јавне површине – угоститељска башта 

 заузимање јавне површине – киосци 

 заузимање јавне површине – покретни киосци, мањи монтажни објекти 

 коришћење паркинг места за лице са посебним потребама 

 провера плаћања таксе 

 

Контакт:  

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 230 

 Референт:  

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр. 42 приземље од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 107 

 Референт: Зоран Суботић 

 

САОБРАЋАЈНИ ПОСЛОВИ 

  преглед возила ради утврђивања испуњености услова за обављање такси превоза 

 пријем захтева за затварање улица за саобраћај – само за правна лица 

  пријава неисправности саобраћајне сигнализације, опреме пута и објекте и опрему за 

заштиту пута  

 пријава неисправности у вези ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског 

превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза  

 

Контакт:  

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 230 

 Референт:  

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр. 61/ I спрат од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 154 

 Референт:  

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ 

 

Обједињенa процедурa од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања 

употребне дозволе: 

 издавање локацијских услова – у склопу послова урбанизма 

 издавања решења грађевинске дозволе 

 издавање решења за одобрења извођењa радова 

 потврда о пријави радова (градња, реконструкција, доградња, адаптација, санација, 

изградња помоћних објеката и одржавање) 

 потврда о завршетку израде темеља 

 потврда о завршекту објекта у конструктивном смислу 

 издавања решења употребне дозволе 

 издавање решење о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта 

 издавање решења о давању сагласности на техничку документацију у погледу мера 

заштите од пожара 

 издавање решења прикључења објекта на инфраструктуру 

 вођење регистра обједињене процедуре 
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Остала решења ван обједињене процедуре: 

 издавања решења дозвола за рушење објеката 

 издавање решења за сагласност на пројекат етажног власништва 

 издавање решења о промени намене објекта; 

 издавање решења грађевинске и употребне дозволе (легализација) 

 

Контакт:  

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 190 

 Референт: Зоран Влајић 

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр. 47/ I спрат од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 152 

 Референт: Јелена Бајић Иветић – грађевински послови 

                   Мирослав Танацков – обједињена процедура 

                               

 

 СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ 

 додела станова којима располаже Град 

 исељење бесправно усељених лица  

 откуп стана 

 давање у закуп пословног простора којим располаже Град непосредном погодбом 

 

Контакт:  

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 230 

 Референт:  

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр. 55/ I спрат од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 132 

Референт: Славко Терзин 

 

 

 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 пријем захтева за вађење, сађење и орезивање дрвећа и живих ограда на јавним  

површинама 

 пријем пријава о непрописаном држању домаћих животиња 

 пријем захтева у вези са буком 

 пријем захтева у вези са аерозагађењем 

 пријем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину  

   пријем захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 

средину 

 пријем захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну 

средину 

 пријем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну 

средину 

 

Контакт:  

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 
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 Телефон: 0230/410- 230 

 Референт:  

 

ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОГРЕВ 

 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-230 

 Референт:  

 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

дечија заштита  
  пријем захтева за остваривање права на дечији додатак 

  пријем захтева за остваривање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и 

четврто дете  

 пријем захтева за остваривање права на накнаду незапосленим породиљама 

 пријем захтева за остваривање права на помоћ породици у којој се роди треће и четврто 

дете (АПВ) 

 остваривање права на једнократну новчану помоћ за прво дете 

 уписивање детета у први разред основне школе 

 регресиран боравак у предшколској установи за децу 3 и 4 реда рођења 

 

култура и спорт 

 пријем захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства 

 пријем захтева за новчану помоћ незапосленим породиљама 

 овера формулара за ученичке и студентске кредите 

 овера формулара за стипендије 

 овера формулара за смештај у домове ученика и студената 

 

 

 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30  часова 

 Телефон: 0230/410-240 

 Референт: Љиљана Богосављев 

 

борачко-инвалидска заштита 

 пријем захтева за  остваривање права војних инвалида, породица палих бораца и 

чланова  породице умрлог војног инвалида 

 пријем захтева за  остваривање права цивилних инвалида рата 

 пријем захтева за  остваривање права бораца 

 пријем захтева за  остваривање права чланова породице чији се хранилац  породице 

налази на обавезној војној служби 

 

Контакт: 

 Канцеларија:  бр. 14 и 15 од 8.00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-147, 0230/410-151 

Референт: Љиља Николић 

 

 

 ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 информације у вези са документацијом потребном за оснивање 
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 информације у вези са документацијом потребном за пријаву промена делатности 

 информације у вези са привременом престанком рада 

 информације у вези са сталним престанком рада 

 издавање уверења 

 пријаве: оснивање, промена и престанак рада 

 издавање уверења за период обављања делатности до 31.12.2005. године. 

 подношење пријава за: оснивање,  привремени и трајни престанак рада, потврде, 

изводи, промене и др.  

 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-179 

 Референт: Владимир Тесла и Силвија Белић 

 

УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКИ ОДНОСИ 

 Послови урбанизма 

 спровођење и оглашавање урбанистичких планова и праћење рада комисије за планове 

 издавање извода из планских докумената 

 издавање потврда на урбанистичке пројекте 

 издавање потврда ради спајања суседних парцела истог власника 

 издавање потврде ради исправке границе парцела 

 издавање потврда на пројекте препарцелације/парцелације 

 издавање урбанистичко-техничких услова за постављање летњих башти испред 

угоститељског објекта 

 издавање мишљења за заузимање површина јавне намене 

 издавање потврда на постојеће урбанистичко – техничке услове за постављање летњих 

башти испред угоститељског објекта 

 издавање потврда на постојеће мишљење за заузимање површина јавне намене 

 раскопавање јавне површине 

 

 издавање информација о локацији 

 издавање локацијских услова – као део обједињене процедуре 

 прикључење на водоводну и канализациону мрежу 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-190 

 Референт: Зоран Влајић 

 

Канцеларија: бр. 52/I спрат од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-196 

 Референт: Јована Родић, Тамара Шкоро  

 

Контакт:  

 Канцеларија: бр. 42 од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410- 107 

 Референт: Зоран Суботић 

 

 

Имовинско правни послови 

 промена намене пољопривредног земљишта 

 утврђивање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта 
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 послови претварања коришћења у право својине на грађевинском земљишту 

(конверзија) 

 поступци отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Кикинде 

 поступци издавања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Кикинде 

 регулисање имовинско-правних односа поводом захтева за исправку границе суседних 

парцела у којима је једна парцела у јавној својини Града Кикинде 

 успостављање права службености ради изградње и одржавања линијских 

инфраструктурних објеката 

 експропријација непокретности 

 поступци отуђења или давања у закуп  објеката из јавне својине Града Кикинде 

 поступци прибављања  објеката у јавну својину Града Кикинде 

 поступци укњижбе јавне својине на објектима у корист Града Кикинде 

 повраћај задружне имовине 

 издавање сагласности власницима посебних делова објеката за извођење радова на 

објектима који се налазе на градском земљишту 

 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00  - 17.00 часова 

 Телефон: 0230/410-190 

 Референт: Зоран Влајић 

 

Канцеларија: бр. 54/I спрат од 8,00  - 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-148 

 Референт: Нинчић Иван 

 

ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

 Послови закупа пољопривредног земљишта у државној својини 

 

 

 

 

Контакт: 

Канцеларија: бр. 43 од 8,00  - 15.30 часова 

Телефон: 0230/410-175 

Референт: Божидар Тешин 

 

 

 БИРАЧКИ СПИСАК 

 

 пријем захтева за упис у бирачки списак 

 пријем захтева за измене у бирачком списку 

 пријем захтева за брисање из бирачког списка 

 

Контакт:  

 Канцеалрија: 38 од 8.00 – 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-144 

 Референт: Јосип Послончец и Драган Ристић 

 

ПОРЕСКИ ПОСЛОВИ 

 

 пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника 

 проверавање формалне исправности и потпуности пореских пријава 

 припрема и унос података у одговарајућу базу података  
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 пружање информација о пореским обавезама 

 издавање уверења 

 

Контакт: 

 Канцеларија: Услужни центар од 8,00 – 15.30 часова 

 Телефон: 0230/410-218 

 Референт: Јасмина Тешин 

 

7.2. Услови и рокови за пружање услуга   

 

 Услуге које се непосредно пружају заинтересованим лицима врше се у услужном центру и у 

месним канцеларијама по насељеним местима на усмени или писани захтев заинтересованог лица. 

Информације о услугама могу се добити на Инфо пункту или путем инфо телефона 410-210. На овом 

пункту врши се и усмеравање грађана до одговарајуће службе у оквиру услужног центра  или до 

надлежног службеника како у згради Скупштине Града тако и до других предузећа и установа. 

Сви документи могу се наручити лично, путем телефона, поштом или путем e- maila.  

Рокови за пружање услуга код издавања радних књижица, разних уверења, овера формулара за   

ученичке и студентске кредите, овера формулара за стипендије, овера формулара за смештај у домове 

ученика и студената, матичарске службе и друге услуге за које није потребно спроводити посебан 

испитни поступак су одмах по пријему захтева заинтересованог лица, а код осталих услуга од 7, 15, 30 

до 60 дана у зависности од врсте услуга, односно поступка (скраћени или редовни поступак).  

 

7.3. Ко може добити услугу и начин добијања 

  

 Услуге могу добити сва физичка и правна лица по чијем је захтеву покренут поступак или против 

кога се води поступак или које ради заштите свог права или правних интереса има право да учествује у 

поступку. 

 Услуге се добијају лично или путем поште у зависности од захтева заинтересованог лица.   

 

 

 

8. ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА И ПОСТУПАЊЕ ПО ИСТОМ 

 

8.1. Опис поступка за подношење захтева 

 

  

 Усмени захтеви подносе се у услужном центру код референта који је задужен да пружи одређену 

врсту услуга понедељком од 08,00 до 17,00 а осталим радним данима од  8,00 до 15,30 сати или у месној 

канцеларији у насељеним местима за матичарске послове сваког радног дана од  8,00 до 15,30. Сви 

захтеви могу да се поднесу и на језику националне мањине у ком случају се ако подносилац захтева то 

тражи, отправци решења и друга писмена издају и на језику и писму националне мањине.  

 Сви обрасци захтева могу се добити у услужном центру, осим захтева за издавање радне 

књижице који се купују у књижари. 

 Предузетници захтеве могу да поднесу лично у Агенцији за привредне регистре, Београд, 

Бранкова 25, телефон 011/2023350, интернет адреса www.apr.gov.rs e-mail preduzetnici@apr.gov.rs или  

registar@apr.gov.rs, поштом или у канцеларији за предузетнике у услужном центру Градске управе. 

Радно време Агенције за привредне регистре је од 07,30 до 15,30 сати, рад са странкама радним даном од 

09,00 до 15,00 сати. 

 Службено лице које прима захтев дужно је да исти прими без обзира да ли захтев садржи који 

формални недостатак и дужно је да на недостатке упозори подносиоца захтева и да о томе сачини 

службену забелешку, као и да изда потврду о пријему захтева. Подносилац захтева је дужан да 

својеручно потпише захтев. Само изузетно захтев уместо подносиоца могу потписати његов брачни 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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mailto:registar@apr.sr.gov.yu
mailto:registar@apr.sr.gov.yu
mailto:registar@apr.sr.gov.yu
mailto:registar@apr.sr.gov.yu
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друг, један од родитеља, деца или адвокат по овлашћењу подносиоца захтева који су дужни да на 

захтеву ставе своје пуно име и презиме и своју адресу. 

 Уз захтев у зависности од врсте услуге која се добија потребно је приложити и следећа 

документа: 

 

 

8.1.1 Писарница 

 

за оверу: 

 фотокопија документа у два примерка и оригинал на увид 

 уговор у најмање два примерка, купац и продавац морају лично доћи са важећом личном 

картом или пуномоћник са овереним пуномоћјем 

 овера пуномоћја, пуномоћ у два примерка, давалац пуномоћја лично са важећом личном 

картом 

 овера потписа, документ у два примерка и потписник лично са важећом личном картом 

 изјава са два сведока, изјава у два примерака, давалац изјаве и сведоци лично са важећом 

личном картом 

 републичка административна такса  

 за оверу ван службених просторија градска административна такса у износу од 250 динара 

 

за уверење о издржавању за иностранство: 

 писмени захтев 

 уверење о имовном стању 

 потврда о висини пензије или плате 

 потврда о незапослености 

 потврда о начину пријема новца или изјава два сведока 

 републичка административна такса   

 

 

 

 

 

 

за претраживање у архиви 

 

 број предмета 

 подаци о предмету 

 градска административна такса  

 

8.1.2. Матичари 

 

за издавање уверења о држављанству 

 усмени или писмени захтев 

 републичка административна такса  

за издавање извода из матичних књига 

 усмени или писмени захтев 

 републичка административна такса  

 за интернационалне изводе (за иностранство) републичка административна такса  

 

за пријаву смрти 

 две потврде о смрти које издаје здравствена установа 

 лична карта или извод из МКР преминулог 

 лична карта пријавиоца 
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за пријаву закључења брака 

 лично треба да дођу оба будућа брачна друга 

 важеће личне карте 

 извод из МКР ако нису рођени на територији Града Кикинде 

 уверење о држављанству ако нису уписани на територији Града Кикинде 

         

за израду обавештења о наследницима и имовини 

 усмени захтев  

 имена и адресе наследника 

 

за издавање уверења о слободном брачном стању 

 писмени захтев 

 фотокопија извода из књиге МКР или пасоша за особу са којом жели да закључи брак 

 фотокопија личне карте подносиоца захтева 

   републичка административна такса  

 

за пријаву чињенице рођења, венчања и смрти држављана Р Србије настале у иностранству 

 извод из МКР,МКВ и МКУ иностраног органа на међународном обрасцу или прописно 

легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача 

 доказ о пребивалишту родитеља у време рођења детета (фотокопија важеће личне карте 

или потврда о пребивалишту од полиције) – за упис у МКР 

 доказ о пребивалишту супружника у време венчања (фотокопија важеће личне карте или 

потврда о пребивалишту од полиције) – за упис у МКВ 

 доказ о пребивалишту покојника у време настанка смрти (фотокопија важеће личне карте 

или потврда о пребивалишту од полиције) – за упис у МКУ 
 по потреби друга документа 

 

за накнадни упис у МКР 

 уверење да лице није уписано у МКР  у месту рођења и у месту пребивалишта родитеља у    

време његовог рођења 

 

 

 извод из матичне књиге венчаних за родитеље (ако су у браку) 

 извод из МКР за мајку (уколико родитељи нису у браку) и документ о очинству (записник 

о признавању очинства или судска пресуда) 

 уверење о држављанству за родитеље  

 отпусна листа из болнице 

 ако је лице рођено ван болнице, изјаву два сведока у складу са чланом 168 ЗУП-а у којој 

треба навести разлог за неблаговремено пријављивање родитеља 

 потврду о похађању школе, сведочанство (када се тражи накнадни упис за лице старије од 

10 година) 

 извод из МКР за сестре и браћу (ако су уписани у МКР) 

   републичка административна такса  

 

за накнадни упис у МКУ 

 захтев  

 уверење да лице није уписано у МКУ у месту смрти, или у месту сахране 

 извод из МКВ (уколико је умрло лице било у браку) 

 уверење о држављанству за умрло лице 

 потврду о смрти (издату од стране надлежног лица) 

 записник о увиђају са лица места ако је смрт наступила у саобраћајној несрећи 

 републичка административна такса  
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за накнадни упис држављанства 

 извод из матичне књиге рођених (или оверена фотокопија) 
 потврда о пребивалишту  или фотокопија личне карте 

 

за издавање потврде о животу 

 захтев 

 

за промену личног имена 

 захтев 

 извод из МКР 

 извод из МКВ 

 извод из МКВ за родитеље (ако се промена тражи за малолетно лице, а родитељи су у 

браку)  

 извод из МКР за родитеље (ако се промена тражи за малолетно лице, а родитељи нису у 

браку) 

 сагласност органа старатељства (ако је малолетно лице под старатељством) 

 сагласност органа старатељства (ако је малолетно лице старије од 10 година, а млађе од 15 

година 

 фотокопија пресуде о разводу брака 

 уверење да измирује обавезу законског издржавања (алиментација) 

 уверење да се против лица које тражи промену имена не води поступак за кривично дело 

које се гони по службеној дужности 

 извод из казнене евиденције 

 уверење Пореске управе и локалне пореске администрације  

 потврда о пребивалишту  

 фотокопија личне карте 

 републичка административна такса  

 

за исправку података у матичној књизи 

 захтев  

 у зависности која се исправка тражи (извод из МКР, МКВ, МКУ) 

 

 

 фотокопија личне карте 

 

 

8.1.3. Инспекцијски и стамбено-комунални захтеви и пријаве 

 

за заузимање јавне површине ради депоновања грађевинског материјала 

 захтев  

 комунална такса  

 градска административна такса 

 

за заузимање јавне површине без урбанистичко-техничких услова  

 захтев 

 мишљење урбанисте 

 комунална такса  

 градска административна такса                                             

 

за заузимање јавне површине – угоститељска башта 

 захтев 

 урбанистичко технички услови 

 комунална такса  

 градска административна такса          
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за заузимање јавне површине – киосци 

 захтев 

 урбанистичко технички услови 

 комунална такса  

 градска административна такса    

 

за заузимање јавне површине – покретни киосци, мањи монтажни објекти 

 захтев 

 мишљење урбанисте 

 комунална такса  

 градска административна такса          

 

за раскопавање јавне површине 

 захтев 

 препис листа непокретности 

 скица места раскопавања 

 услови надлежног јавног предузећа за раскопавање 

 изјава о враћању у првобитно стање раскопане површине 

 градска административна такса   

 

за прикључење на канализациону и водоводну мрежу 

 захтев 

 препис листа непокретности 

 локацијски услови 

 идејни пројекат 

 комунална такса  

 градска административна такса   

 

 

 

 

за коришћење паркинг места за лица са посебним потребама 

 захтев 

 фотокопија саобраћајне дозволе 

 фотокопија личне карте за корисника 

 фотокопија личне карте за пратиоца 

 медицинска документација 

 градска административна такса   

 

за улазак возила на трг  

 захтев 

 фотокопија саобраћајне дозволе  

 комунална такса 

 градска административна такса  

 

за затварање улица 

 захтев само за правна лица 

 градска административна такса                            

 

за заштиту животне средине (непрописно држање домаћих животиња,  прекомерна бука, аерозагађење, 

орезивање и вађење стабала на јавним површинама и др.) 

 захтев 

 градска административна такса  
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за инспекцијски преглед грађевинског инспектора ( бесправна градња, пријавa о угрожавању објеката, 

саобраћаја, живота и здравља људи, коришћење и одржавање објеката 

 захтев 

 градска административна такса  

                           
за промену закупца на стану 

 захтев 

 градска административна такса  

 

за принудно исељење  

 захтев 

 градска административна такса  

 

за откуп стана 

 захтев 

 потврда од катастра 

 фотокопија решења о додели стана 

 фотокопија Уговора о закупу стана 

 републичка административна такса  

 

 за доделу средстава за лекове 

запослено лице 

 захтев  

 потврда предузећа о последњој исплаћеној заради 

 уверење о имовном стању 

 потврда о заради чланова породице 

незапослено лице 

 захтев  

 потврда надлежне службе за запошљавање 

 уверење о имовном стању 

 

 

 потврда о заради чланова породице 

 извештај лекара специјалисте 

 рецепт 

 профактура од градске апотеке 

 

НАПОМЕНА: документација не може бити старија од шест месеци 

 

 за доделу средстава за лечење 

запослено лице 

 захтев  

 потврда предузећа о последњој исплаћеној заради 

 уверење о имовном стању 

 потврда о заради чланова породице 

 незапослено лице 

 захтев  

 потврда надлежне службе за запошљавање 

 уверење о имовном стању 

 потврда о заради чланова породице 

 упут оверен од стране надлежне лекарске комисије (снимања) 

 извештај лекара специјалисте за остале случајеве 

 профактура    



Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 66 ~ 
 

 

НАПОМЕНА: документација не може бити старија од шест месеци 

 

8.1.4 . Друштвене делатности 

 

 

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 

 

за признавање права на додатак на децу 

  захтев  

 изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици 

 уверење о држављанству. 

 фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве                     

пребивалишта. 

 фотокопија своје оверене здравствене књижице 

 потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког    

члана заједничког домаћинства који остварује приходе 

 потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког 

домаћинства из места рођења и становања 

 пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања 

 изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 изјава да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа) 

 докази о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (извод 

из земљишних књига - власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење 

републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана) 

 изјава о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу захтева) 

 потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање 

 акт о разврставању за дете ометено у развоју 

 акт о продужењу родитељског права 

 

 

 

 докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог 

родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод 

из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-

поправне установе) 

 докази о незапослености (уверење и радна књижица) 

 докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства) 

 

за обнову права на додатак на децу 

 уредно попуњен захтев (добија се у услужном центру) 

 потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког 

члана заједничког домаћинства који остварује приходе 

 потврда о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког 

домаћинства из места рођења и становања 

 докази о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (извод 

из земљишних књига - власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење 

републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана 

 докази о незапослености (уверење и радна књижица) 

 

за признавање права на родитељски додатак мајке 

 захтев  

 извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу  
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 уверење о држављанству за себе (уверење не може бити старије од 6 месеци) 

 фотокопија своје личне карте 

 фотокопија своје здравствене књижице 

 пријава пребивалишта за децу 

 уверење надлежног органа старатељства да: непосредно брине о детету за које  је поднела    

захтев; деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или 

старатељску породицу или дата на усвајање; није лишен родитељског права у односу на децу 

претходног реда рођења 

НАПОМЕНА: рок за предају захтева је 6 (шест) месеца од датума рођења детета 

 

за признавање права на родитељски додатак за прво дете (давалац је АПВ) 

 захтев 

 извод из МКР за прво дете 

 доказ о пребивалишту односно боравишту на територији општине, града на територији 

АПВ 
 уверење надлежног органа старатељства да: непосредно брине о детету за које је поднела 

захтев; деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или 

старатељску породицу или дата на усвајање; није лишен родитељскогправа у односу на децу претходног реда 

рођења 
 фотокопију штедне књижице односно текућег рачуна 

 

НАПОМЕНА: рок за предају захтева је годину дана од датума рођења детета 

 

За признавање права на накнаду незапосленим породиљама 

 фотокопија личне карте  

 уверење о држављанству 

 извод из матичне књиге рођених за сву децу 

 потврда о пребивалишту за сву децу 

 фотокопија оверене здравствене књижице 

 уверење надлежног органа старатељства да: непосредно брине о детету за које је поднела 

захтев; деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или  

 

 

старатељску породицу или дата на усвајање; није лишен родитељског права у односу на децу 

претходног реда рођења  

 доказ о незапослености 

 фотокопија текућег рачуна или штедне књижице 

 

за признавање права на родитељски додатак за прво дете (давалац је Град Кикинда) 

 извод из МКР  

 уверење о држављанству 

 фотокопију личне карте 

 фотокопију здравсвене књижице 

 пријава пребивалишта за дете 

 фотокопија отпусне листе са назнаком - ПРВОРОТКА 

 фотокопију штедне књижице односно текућег рачуна 

 

НАПОМЕНА: рок за предају захтева је годину дана од датума рођења детета 

 

За признавање права на накнаду зарада за време породиљског одсуства  

 извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и одсуства 

 ради посебне неге детета-дознака  

 извод из матичне књиге рођених за децу и за новорођено дете 

 фотокопија оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права 

 фотокопија личне карте мајке 
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 уговор о раду 

 решење послодавца о праву на породиљско одсуство, право на одсуство са рада ради 

 неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета 

 потврда послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре  

 остваривања права, 

 потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу 

 времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у про- 

центу утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“,бр. 24/05, 61/05 и 

54/09) за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец 

појединачно 

 обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, 

у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки 

месец појединачно (обрачунска листа) 

 извештај (извод) банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки 

месец појединачно 

 решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно 

пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето 

коришћење одсуства и по истеку године потврде о коначној основици 

само за лице које самостално обавља делатност 

 решење надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом 

 поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време 

трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља 

делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице 

 извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре 

уписа у матичну књигу рођених и извода из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у 

матичну књигу рођених у случају из члана 95. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и 

54/09) 

 

за признавање права на додатну новчану помоћ која припада мајкама избеглицама са децом до једне  

године старости 

 

 

 

 захтев  

 уверење Комесаријата за избеглице о избегличком статусу 

 извод из МКР - фотокопија (издаје матичарска служба) 

 избегличка легитимација на увид 

 

за уписивање детета у први разред основне школе 

 захтев  

 извод из МКР за дете – фотокопија (издаје матичарска служба) 

 уверење о здравственој способности (издаје дечији диспанзер) 

 лична карта родитеља на увид 

 

за уверење о приходу по броју чланова домаћинства ради остваривања   права на ученички кредит 

 уверење о имовном стању за све чланове домаћинства (издаје РГЗ – Служба за катастар 

непокретности  Кикинда) 

 потврда о оствареним укупним примањима за одређени период (зарада запослених, 

пензија) 

 за незапослене уверење РЗ за тржиште рада 

 доказ за брата и/или сестру да је ученик оносно студент 

 доказ о здравственом осигурању за лице које није ни ученик ни студент ни запослено 

 захтев из брошуре 
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за уверење о приходу по броју чланова домаћинства ради остваривања права на студентски кредит 

 уверење о имовном стању за све чланове домаћинства (издаје РГЗ – Служба за катастар 

непокретности  Кикинда) 

 потврда о оствареним укупним примањима за одређени период (зарада запослених, 

пензија) 

 за незапослене уверење РЗ за тржиште рада 

 доказ за брата и/или сестру да је ученик оносно студент 

 доказ о здравственом осигурању за лице које није ни ученик ни студент ни запослено 

 захтев из брошуре 

 

за уверење о приходу по броју чланова домаћинства ради остваривања права на студентски дом 

 уверење о имовном стању за све чланове домаћинства (издаје РГЗ – Служба за катастар 

непокретности  Кикинда) 

 потврда о оствареним укупним примањима за одређени период (зарада запослених, 

пензија) 

 за незапослене уверење РЗ за тржиште рада 

 доказ за брата и/или сестру да је ученик оносно студент 

 доказ о здравственом осигурању за лице које није ни ученик ни студент ни запослено 

 захтев из брошуре 

 

за уверење о приходу по броју чланова домаћинства ради остваривања права на ученички дом 

   уверење о имовном стању за све чланове домаћинства (издаје РГЗ Служба за катастар  

непокретности Кикинда) 

 потврда о оствареним укупним примањима за одређни период (зарада запослених, 

пензија) 

 образац (добија се на факултету или у школи) 

 за незапослене уверење РЗ за тржиште рада 

 доказ за брата и/или сестру да је ученик оносно студент 

 доказ о здравственом осигурању за лице које није ни ученик ни студент ни запослено 

 захтев из брошуре 

 

 

 

за регресиран боравак у предшколској установи за децу трећег и четвртог реда рођења 

 захтев 

 фотокопија личне карте 

 извод из МКР за сву децу у породици 

 потврда о пребивалишту из МСУП-а за дете 

 потврда предшколске установе о упису детета у боравак 

 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 

 
ПРАВА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА И ЧЛАНОВА  ПОРОДИЦЕ УМРЛОГ ВОЈНОГ 

ИНВАЛИДА 

 

за признавање својства ратног војног инвалида по основу рана, повреда, озледа и болести 

 захтев  

 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге рођених (издаје матичарска служба по месту рођења) 

 уверење о држављанству (издаје матичарска служба по месту уписа у књигу држављана) 

 медицинска документација о лечењу 

 уверење војне јединице о околностима повређивања (издаје надлежна војна јединица) 

 за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу рана, повреда, озледа и 

болести 

 захтев 
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 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге рођених (издаје матичарска служба по месту рођења) 

 уверење о држављанству (издаје матичарска служба по месту уписа у књигу држављана) 

 медецинска документација о лечењу 

 уверење војне јединице о околностима повређивања 

 уверење војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје    

војни одсек према месту пребивалишта странке) 

 

за повећање процента војног инвалидитета 

 захтев  

 налаз лекара специјалисте о стању рана, повреда и озледа 

 

за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу 

 захтев  

 лична карта (фотокопија), 

 извод из матичне књиге венчаних (издаје матичарска служба према месту                       

венчања), 

 извод из матичне књиге рођених за децу (издаје матичарска служба према месту рођења), 

 потврда да се дете налази на редовном школовању ако је дете старије од 15       

 година живота, 

 уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу (издаје матичарска служба према 

месту уписа у књигу држављана), 

 уверење о држављанству за палог борца (издаје матичарска служба према месту уписа у 

књигу држављана),        

 уверење војне јединице о околностима погибије палог борца (издаје надлежна војна 

служба) 

 

за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном  инвалиду 

 захтев  

 фотокопија личне карте 

 извод из матичне књиге венчаних (издаје матичарска служба по месту венчања) 

 

 

 извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и децу (издаје матичарска служба 

по месту рођења) 

 потврда да се дете налази на редовном школовању ако је дете старије од 15 година живота 

 уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу (издаје матичарска служба према 

месту уписа у књигу држављана) 

 уверење о држављанству за покојног војног инвалида (издаје матичарска служба према 

месту уписа у књигу држављана) 

 извод из матичне књиге умрлих за покојног војног инвалида (издаје матичарска служба по 

месту смрти) 

 

за признавање права на ортопедска помагала и поправку ортопедских помагала  

 захтев 

 налаз специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и налаз специјалисте 

ортопедије о оправданости добијања,односно поправке помагала 

 
за признавање права на путничко моторно возило 

 захтев  

 за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида 

 захтев  

 извод из матичне књиге умрлих за покојног војног инвалида (издаје матичарска служба 

према месту уписа смрти) 
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 фотокопија личне карте за подносиоца захтева и покојног војног инвалида 

 уверење о држављанству за подносиоца захтева (издаје матичарска служба по месту уписа 

у књигу држављана) 

   предложити два сведока ради утврђивања чињенице да се подносилац захтева старао о  

војном инвалиду 

 
за признавање права на туђу негу и помоћ 

 захтев 

 налаз лекара специјалисте о стању рана, повреда, озледа или болести 

 
за признавање права на ортопедски додатак 

 захтев 

 налаз лекара специјалисте о стању рана, повреда, озледа или болести 

 
за признавање права на накнаду за време незапослености: 

 захтев  

 уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Национална служба за 

запошљавање) 

 уверење о имовном стању (издаје Катастар за премер непокретности у Кикинди) 

 

за признавање права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца «Партизанске споменице 1941» 

 захтев  

 фотокопија „Партизанске споменице 1941“ 

 извод из матичне књиге умрлих (издаје матичарска служба према месту смрти) 

 фотокопија личне карте подносиоца захтева и покојног носиоца «Партизанске споменице 

1941» 

 уверење о држављанству подносиоца захтева (издаје матичарска служба према месту 

уписа у књигу држављана) 

 предложити два сведока ради утврђивања чињенице да је подносилац захтева сносио 

трошкове сахране умрлог носиоца «Партизанске споменице 1941» 

 

 

 

ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ РАТА 

 

за признавање својства цивилног инвалида рата 

 

 захтев  

 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге рођених (издаје матичарска служба по месту рођења) 

 уверење о држављанству (издаје матичарска служба по месту уписа у књигу држављана) 

 медицинска документација о лечењу 

 уверење о околностима повређивања 

 
за признавање права на додатак на негу и помоћ од стране другог лица 

 захтев  

 налаз лекара специјалисте о стању рана, повреда и озледа 

 

за признавање права на ортопедски додатак 

 захтев  

 налаз лекара специјалисте о стању рана, повреда и озледа 

 

за признавање права на месечно новчано примање 

 захтев 
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 доказ о оствареним приходима (уверење о имовном стању из Катастра за премер 

непокретности, уверење о месечном износу пензије од Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, 

месечна висина ренте, висина од закупа и слично) 

 предложити два сведока ради утврђивања чињенице о саставу домаћинства 

 

ПРАВА БОРАЦА 

 

за признавање права на породични додатак 

 захтев  

 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге рођених (издаје матичарска служба по месту рођења) 

 извод из матичне књиге венчаних (издаје матичарска служба по месту венчања) 

 уверење о држављанству (издаје матичарска служба по месту уписа у књигу држављана) 

 доказ о приходима домаћинства (уверење о имовном стању - издаје Катастар за премер 

непокретности, месечни износ пензије - издаје Фонд за пензијско-инвалидско осигурање) 

 

за признавање права на месечно новчано примање 

 захтев  

 правоснажно решење да је подносиоцу захтева време проведено у НОР-у признато у 

двоструком трајању (издаје Фонд за пензијско-инвалидско осигурање) 

 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге рођених (издаје матичарска служба по месту рођења) 

 извод из матичне књиге венчаних (издаје матичарска служба по месту венчања) 

 уверење о држављанству (издаје матичарска служба по месту уписа у књигу држављана) 

 доказ о приходима домаћинства (уверење о имовном стању - издаје Катастар за премер 

непокретности месечни износ пензије - издаје Фонд за пензијско -инвалидско осигурање, месечна 

висина ренте, приход од закупа и сл.), 

 предложити два сведока ради утврђивања састава домаћинства подносиоца захтева 

 

за признавање права на увећано месечно новчано примање по основу самохраности 

 захтев  

 

 

 извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних или умрлих за родитеље 

подносиоце захтева (издаје матичарска служба према месту уписа рођења, венчања или смрти) 

 предложити два сведока ради утврђивања чињенице да ли је подносилац захтева 

самохрано  лице) 

 

 
за признавање права на увећано месечно новчано примање по основу везаности за постељу 

 захтев  
 извештај лекара опште праксе - образац  бр. 1 (издаје ординирајући лекар) 

 за признавање права на трошкове сахране 

 захтев  

 лична карта (фотокопија) 

 извод из матичне књиге умрлих за покојног борца (издаје матичарска служба по месту 

уписа смрти) 

 предложити два сведока ради утврђивања чињенице да се члан домаћинства покојног 

борца старао о њему 
 

 

8.1.5. Предузетништво 

 

за оснивање предузетника са једним оснивачем 

 захтев 
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 фотокопија личне карте или пасоша 

 уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи сагласност 

надлежног органа као предуслов за регистрацију, потребно је поднети решење надлежног органа ( 

здравствена делатност-ординације, апотеке, клинике, ветеринарске ординације и апотеке, 

пољпопривредне апотека, такси превоз, промет оружја, делова за оружје и муниције, обављање 

делатности од општег интереса и комуналне делатности, послови заступања у осигурању и остале 

делатности за које је потребна предходна сагласност) 

 уколико захтев предаје пуномоћник потребно је поднети пуномоћје 

 накнада у прописаном износу  

 

за промену делатности 

 захтев 

 накнада у прописаном износу  

 

за привремени престанак рада  

 захтев у којем се обавезно мора навести датум од када ће делатност бити привремено 

прекунута, а разлог није потребно наводити 

 накнада у  прописаном износу  

 

НАПОМЕНА: ако је у питању издвојена просторија захтев се подноси за стални престанак 

рада ове просторије, а када се стекну услови подноси се захтев за њену регистрацију 

 

за стални престанак рада 

 захтев 

 накнада у прописаном износу  

 

НАПОМЕНА: уколико предузетник има фискалну касу потребно је да захтева брисање из 

ПДВ-а и дефискализацију. 

 

за извод из регистра 

 захтев 

 

 

 накнада у  прописаном износу  

 

за потвреде из регистра 

 захтев 

 накнада у прописаном износу   

 

 

 

за уверења за предузетнике 

 захтев 

 републичка административна такса  

 

8.1.6. Урбанизам и имовински односи 

УРБАНИЗАМ 

Спровођење и оглашавање урбанистичких планова и праћење рада комисије за планове 

Издавање извода из планских докумената 

 Захтев 

 

Издавање потврда на урбанистичке пројекте 

 захтев 
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 административна такса  

 потврда 

 

Издавање потврда ради спајања суседних парцела истог власника 

 захтев 

 административна такса  

 потврда 

 

Издавање потврде ради исправке границе парцела 

 захтев 

 административна такса  

 потврда 

 

Издавање потврда на пројекте препарцелације/парцелације 

 захтев 

 административна такса  

 потврда 

 

Издавање урбанистичко-техничких услова за постављање летњих башти испред угоститељског објекта 

 захтев 

 административна такса 

 акт о урбанистичко-техничким условима 

 

Издавање мишљења за заузимање површина јавне намене 

 захтев 

 административна такса 

 мишљење 

 

Издавање потврда на постојеће урбанистичко – техничке услове за постављање летњих башти испред 

угоститељског објекта 

 захтев 

 

 административна такса 

 потврда 

 

Издавање потврда на постојеће мишљење за заузимање површина јавне намене 

Издавање информација о локацији 

 захтев 

 административна такса 

 потврда 

 

Издавање локацијских услова – као део обједињене процедуре 

 захтев 

 административна такса 

 идејно решење 

 локацијски услови 

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (стамбени и пословни) 

за уклањање објекта 
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 захтев образац бр. 14а 

 препис листе непокретности – катастар ( у 1 примерку ) 

 копија плана парцеле – катастар ( у 1 примерку ) 

 пројекат рушења са извештајем техничке контроле 

 сагласност, евентуалних сувласника са овером у облику јавнобележничког записа 

 административна такса  

за локацијске услове 

 захтев – образац бр. 06а 

 идејно решење у електронској и аналогној форми ( по 1 примерак ) 

 административна такса  

за измену локацијских услова     

 захтев – образац бр. 06б 

 идејно решење са унетим изменама у електронској и аналогној форми ( по 1 примерак ) 

 административна такса  

за потврду о усклађености идејног пројекта са актом о урбанистичким условима  

 захтев 

 идејни пројекат ( у 3 примерка ) 

 акт о урбанистичким условима ( у 1 примерку ) 
 

за грађевинску дозволу     

 захтев- образац бр. 07а 

 извод из пројекта за грађевинску дозволу,у електронској форми (1 примерак) један 

примерак у папирној форми, а у форми и са садржајем у складу са правилником, којим се уређује 

садржај техничке документације; 

 пројекат за грађевинску дозволу, у електронској форми (1 примерак), у папирној форми 

један примерак више од оног броја примерка, који подносилац захтева жели да му се овери приликом 

издавања грађевинске дозволе (мин 3 примерка) са потврдом и извештајем о техничкој контроли 

пројекта, а у форми и са садржајем у складу са правилником, којим се уређује садржај техничке 

документације 

 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона - препис листе 

непокретности – катастар ( у 1 примерку ) 

 сагласност преосталих сувласника, ако их има 

 уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји 

 уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења 

 енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката 
 административна такса  

за измену грађевинске дозволе услед промене инвеститора     

 захтев- образац бр. 07б 

 доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно 

доказ о праву својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права 

својине на објекту у изградњи  

 ако се објекат у изградњи налази на земљишту које је у приватној својини, доставља се 

уговор о куповини грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи,  закључен у облику 

јавнобележничког записа, односно други правни основ о стицању права својине на грађевинском 

земљишту, односно објекту у изградњи, са доказом о плаћеном одговарајућем порезу у складу са 

законом којим се уређују порези на имовину, односно доказом да промет грађевинског земљишта, 

односно објекта у изградњи није предмет опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на 

имовину 

 ако се објекат у изградњи налази на грађевинском земљишту у јавној својини, а носилац 
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издате грађевинске дозволе је закупац на том земљишту, подноси се извод из евиденције непокретности 

и правима на њима са уписаним правом закупа на име новог власника објекта у теретном листу 

 ако је предмет издате грађевинске дозволе надзиђивање, односно претварање заједничких 

просторија у стан или пословни простор, подноси се уговор о куповини објекта у изградњи, односно 

други правни основ стицања права својине на објекту у изградњи, који је судски оверен и са доказом о 

плаћеном одговарајућем порезу у складу са законом којим се уређују порези на имовину, односно 

доказом да промет објекта у изградњи није предмет опорезивања закона којим се уређују порези на 

имовину и уговор закључен са скупштином, односно саветом зграде, у складу са посебним законом 

 ако је предмет издате грађевинске дозволе реконструкција постојећег објекта, подноси се 

извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима са уписаним правом својине на 

објекту за који је издата грађевинска дозвола о реконструкцији 

 правноснажно решење о наслеђивању 

 решење о статусној промени привредног друштва из кога се на неспоран начин може 

утврдити правни континуитет подносиоца 

 административна такса  

за измену решења о грађевинској дозволи  

 захтев- образац бр. 07в 

 нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу 

који се мења, са извештајем о извршеној техничкој контроли, израђен у складу са правилником којим се 

уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној 

форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања 

грађевинске дозволе, увећано за један примерак за потребе надлежног органа 

 административна такса  
 

 

 

 

 

за привремену грађевинску дозволу   

 

 захтев- образац бр. 07г 

 идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације према класи објекта, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми 

колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања привремене 

грађевинске дозволе, увећано за један примерак за потребе надлежног органа 

 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. закона о 

планирању и изградњи 

 оверену сагласност преосталих сувласника, ако се гради или се изводе радови на 

грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица 

 доказ о уређењу односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 административна такса  

за решење о регулисању висине и начина плаћања доприноса за грађевинско земљиште  



Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 77 ~ 
 

 захтев – образац бр. 13а 

 идејни пројекат на увид  

 административна такса  

за одобрење за изградњу објекта по члану 145. ЗПИ 

 захтев – образац бр. 13б 

 идејни пројекат у три примерка, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације, у електронској форми, односно технички опис и попис радова за 

извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са 

инвалидитетом  

 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона о 

планирању и изградњи (не доставља се за изградњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће 

саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену) 

 оверену сагласност преосталих сувласника, ако се гради или се изводе радови на 

грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица 

 уговор закључен у складу са законом којим се уређује претварање заједничких просторија 

у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова 

 доказ о уређењу односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

 административна такса  

за пријаву почетка извођења радова 

 захтев – образац бр. 08а 

 

 

 доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о 

грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе 

 средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је 

решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате; 

 сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде 

утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину 

 пројекат за извођење, у електронској форми , у следећим случајевима: 

1) ако се ради о објекту из члана 133. став 2. тачка 9) Закона за који су предвиђене мере заштите 

културних добара; 

2) ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у 

погледу мера заштите од пожара 

 три примерка пројекта за извођење, у папирнј форми ради овере од стране органа 

надлежног за послове заштите од пожара, ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања 

сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара 

 административна такса  

НАПОМЕНА: пријава се подноси у року од 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта 

за изјаву извођача радова о завршетку израде темеља 

 

 

 захтев- образац бр. 09а 

 геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење 

геодетских радова – Геодетска организација 

 административна такса  

за изјаву извођача радова о завршетку објекта у конструктивном смислу  
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 захтев- образац бр. 09б 

 административна такса 

за издавање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара  

 захтев- образац бр. 10а 

 главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује заштита 

од пожара 

 пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 

техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у паприној форми колико 

подносилац захтева жели да му орган надлежан за послове заштите од пожара овери приликом издавања 

сагласности. 

 административна такса 

за прикључење објекта на инфраструктуру     

 захтев- образац бр. 11а 

 доказ о плаћању накнаде за прикључење од имаоца јавних овлашћења 

 административна такса 

за употребну дозволу изграђеног објекта  

 захтев – образац бр. 12а 

 пројекат за извођење, односно пројекат изведеног стања, у папирној и електронској форми. 

 извод из пројекта за грађевинску дозволу у електронској форми: 

 извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе 

 елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта 

 елаборат геодетских радова за подземне инсталације 

 доказ о уплати прописаних такси, односно накнада имаоцима јавних овлашћења, 

наведених у локацијским условима 

 сертификат о енергетским својствима објекта 

 административна такса  

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 

за пријаву за легализацију  

 пријава 

 геодетски снимак објекта ( Агенције за обављање геодетских послова ) 

 препис листе непокретности ( катастар ) 

 административна такса  

за издавање одобрења за изградњу и употребне дозволе  

 захтев 

 пројекат изведеног стања ( у 3 примерка ) 

 копија плана парцеле са уцртаним нелегалним објектом ( катастар )  

 доказ о измирењу накнаде за допринос за уређење грађевинског земљишта 

 решење о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта 

 решење о накнади за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште   

ВЛАСНИЦИ АГЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА 
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  Вукашиновић Зоран, ''ГЕОПРЕМЕР'', Кикинда, Трг српских добровољаца 15, тел. 28-275, 

моб.  064/2560858 

 Константиновић Жељко, '' ГЕОПЛАН '', Кикинда, Трг српских добровољаца 17, тел. 32-

466, моб. 064/1914555 

 Калембер Милан, ''ГЕОЦЕНТАР'', Кикинда, Немањина 1/1, тел. 24-140, моб. 064/1290695  

 И друге овлашћене агенције са територије републике Србије. 

ВЛАСНИЦИ РЕГИСТРОВАНИХ АГЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ 

СТАЊА ОБЈЕКТА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА ЗА НОВЕ ОБЈЕКТЕ 

 Сава Маћош, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Кикинда, Блок ГА-3, Светосавска 21, тел. 

24-285, моб. 063/8857403 

 Сенка Шпика, '' ШПИКА ИНЖЕЊЕРИНГ '' Д.о.о. Кикинда, Трг српских добровољаца 46, 

улаз 2/12, тел. 401-160, моб. 063/8053249 

 Боно Дивковић, ‘’CADDY INŽENJERING'', Д.о.о. Кикинда, Браће Татића 16/2-7, моб. 

064/2628774 

 Нихад Љубовић. '' Н.Е.Ц. '' Д.о.о. Кикинда, Петефи Шандора 8/35, тел. 427-312, моб. 

064/2526472 

 Мирко Ступовски, '' ПРО-ИНГ '', Д.о.о. Кикинда, Немањина 3/20, Тел. 26-327, моб. 

063/7007 262 

 Мирослав Пејаков, ''ПЕМИР'', Кикинда, Браће Богарошки 160, тел. 34-534, моб. 063/ 

519193 

 Ратко Боровница, ''ТЕХНОБОР'' Кикинда, Трг српских добровољаца 21, тел. 34-615 и 21-

701 

 

 Милош Ђурашин, ''ДИЗАРТ ИНЖЕЊЕРИНГ'', Кикинда, Војводе Мишића 6, тел. 25-629, 

моб. 063/653432 

 

 Никола Карановић Д.о.о. ''ГРАМ'', Кикинда, ГА-4, тел. 22-093, стамбене задруга 

''Галадска''  

 И сва регистрована предузећа и радње, за ову делатност, на територији Републике Србије  

   

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ 

 

за експропијацију, административни пренос, депоседирање 

 захтев  

 извод из земљишне књиге или лист непокретности 

 одлука о јавном интересу 

 деобни нацрт са списком промена 

 потврда (доказ) о обезбећеним средствима 

 

 

 

за пренос права коришћења по основу одрицања 

 захтев  

 извод из земљишне књиге 

 записник са изјавом о одрицању 

 

за мењање и поништавање правноснажног решења о експропијацији 

 захтев 

 решење о експропијацији 

 записник са изјавама о сагласности странака у поступку 

 налаз и мишљење вештака на околност да ли је експроприсана некретнина приведена 

планираној намени 
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за решење о враћању задружне имовине 

 захтев 

 извод из земљишне књиге 

 исказ идентификације 

 решење регистарског суда за подносиоца захтева 

 

за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Града Кикинда 

 решење СО Кикинда о отуђењу земљишта  

 предлог или иницијатива физичког или правног лица 

 извод из планског акта о намени парцеле 

 процена тржишне вредности надлежне градске комисије 

 оглас за отуђење јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда 

 решење градоначелника о отуђењу земљишта 

 уговор о  отуђењу земљишта 

 

за давање у закуп грађевинског земљишта  

 предлог или иницијатива физичког или правног лица 

 извод из планског акта о намени парцеле 

 процена тржишне вредности надлежне градске комисије 

 оглас за давање у закуп јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда 

 решење градоначелника о давању у закуп земљишта 

 уговор о  закупу 

 

за отуђење објекта из јавне својине Града Кикинда 

 решење СО Кикинда о отуђењу објекта  

 предлог или иницијатива физичког или правног лица 

 процена тржишне вредности надлежне градске комисије 

 оглас за отуђење јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда 

 решење градоначелника о отуђењу објекта 

 уговор о  отуђењу објекта 

 

за отуђење објекта из јавне својине Града Кикинда 

 решење СО Кикинда о отуђењу објекта  

 предлог или иницијатива физичког или правног лица 

 процена тржишне вредности надлежне градске комисије 

 оглас за отуђење јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда 

 решење градоначелника о отуђењу објекта 

 уговор о  отуђењу објекта 

 

за прибављање земљишта или објекта у јавну својину Града Кикинда 

 

 

 решење СО Кикинда о прибављању земљишта или објекта  

 процена тржишне вредности надлежне градске комисије 

 оглас за прибављање јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда 

 решење градоначелника о прибављању објекта 

 уговор о прибављању објекта 

 

 

8.1.7. Бирачки списак 

 

за упис у бирачки списак 

 захтев 
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 лична карта 

 пријава пребивалишта 

 

за измену у бирачком списку 

 захтев 

 лична карта  

 пријава пребивалишта 

 

за брисање из бирачког списка  

 захтев 

 извод из матичне књиге умрлих 

 решење о лишавању пословне способности 

 

8.1.8. Избегла лица 

 

 

за одјаву из повереништва 

 захтев 

 потврду СУП-а Кикинда да је одјављен из повереништва 

 копија решења о  избегличком статусу 

 потврда о својству избеглице 

 копија избегличке легитимације 

 сагласност надлежног органа из места у које одлази     

 

 

за укидање статуса избеглог лица 

 захтев 

 копија решења о признатом  избегличком статусу 

 копија избегличке легитимације 

 копија решења о прихватању у држављанство Републике Србије 

 уверење о држављанству 

 

за накнаду погребних трошкова 

 захтев 

 извод из матичне књиге умрлих 

 копију избегличке легитимације преминулог лица 

 оригинал рачуне погребног предузећа 

 копија легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства 

(избегличка легитимација, лична карта, извод из матичне књиге рођених за малолетне 

чланове породичног домаћинства 

 

 

 

 доказ о незапослености  

 доказ о висини примања за све чланове породичног домаћинства 

 

 

8.1.9. Таксе, накнаде и трошкови поступка 

 

  

 Републичка административна такса се плаћа на жиро рачун бр. 840-742221843-57  

Шифра плаћања: 153 

Позив на број: 97  35-215 

Сврха: Републичка административна такса 
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Прималац: Република Србија 

 

 

 Градска административна такса се плаћа на жиро рачун бр. 840-742251843-73  

Шифра плаћања: 153 

Позив на број: 97  35-215 

Сврха:  градска административна такса 

Прималац:  буџет Града Кикинде 

 

 Комунална такса се плаћа на жиро рачун бр. 840-741531843-77 

Шифра плаћања: 153 

Позив на број: 97   

Сврха: комунална такса 

Прималац:  буџет Града Кикинде 

 

 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине се плаћа на жиро рачун бр. 840-

714562843-56 

Шифра плаћања: 153 

Сврха: накнада за заштиту и унапређење животне средине 

Прималац: Град Кикинда 

 

 Накнада за Агенцију за привредне регистре се плаћа на жиро рачун бр. 840-29770845-52 

Шифра плаћања: 153 

Позив на број: 97   

Сврха: накнада 

Прималац: Агенција за привредне регистре 

 

 Трошкови поступка приступу информацијама од јавног значаја се плаћају на жиро рачун бр. 

840-742328-843-30  

 

 

8.2 Опис поступка по добијеном захтеву 

 

По добијеном захтеву службено лице прво утврђује да ли је стварно и месно надлежно да поступа 

по истом, да ли подносилац захтева може бити странка у поступку и да ли захтев садржи који формални 

недостатак или је непотпун.  

Ако службено лице нађе да није надлежно за рад по таквом захтеву, а несумњиво је који је орган 

надлежан  послаће захтев том органу без одлагања  и о томе ће обавестити подносиоца захтева.  Ако не 

може да утврди који  је орган надлежан да поступа  по захтеву  одбациће захтев  због ненадлежности и 

закључак о томе ће доставити подносиоцу захтева. 

 

 

 

Службено лице је дужно да по службеној дужности у току целог поступка пази да ли лице које се 

појављује као странка може бити странка у поступку и да ли странку заступа њен законски заступник, 

односно да ли странка има страначку или правну способност, процесну способност и стварну или 

страначку легитимацију. 

Ако захтев садржи који формални недостатак или је неразумљив или непотпун, службено лице ће 

одредити рок подносиоцу захтева у којем је дужан да те недостатке отклони, у противном ће се сматрати 

да захтев није ни поднет и закључак о томе ће доставити подносиоцу захтева. 

Ако је захтев потпун и разумљив службено лице утврђује да ли се исти може решити по 

скраћеном поступку или је потребно спроводити посебан испитни поступак.  

По скраћеном поступку се решава: 
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1)ако је странка у свом захтеву навела чињенице или поднела доказе на основу којих се може 

утврдити стање ствари, или ако се то стање може утврдити на основу општепознатих чињеница или 

чињеница које су органу познате; 

2) ако се стање ствари може утврдити непосредним увидом, односно на основу службених 

података којима орган располаже, а није потребно посебно саслушање странке ради заштите њених 

права, односно правних интереса; 

3) ако је прописом предвиђено да се управна ствар може решити на основу чињеница или 

околности које нису потпуно утврђене или се доказима само посредно утврђују, па су чињенице или 

околности учињене вероватним, а из свих околности произлази да захтеву странке треба удовољити; 

4) кад се ради о предузимању у јавном интересу хитних мера које се не могу одлагати, а 

чињенице на којима решење треба да буде засновано су утврђене или бар учињене вероватним. 

 Посебан испитни поступак спроводи се у управним стварима у којима учествују две странке или 

више странака са супротним интересима или  кад треба да се изврши увиђај или саслуша сведок или 

вештак. У овим случајевима увек се одређује усмена расправа која је јавна. Јавност се може искључити 

за целу усмену расправу или један њен део: 

1) ако то захтевају разлози морала или јавне безбедности; 

2) ако постоји озбиљна и непосредна опасност ометања усмене расправе; 

3) ако треба да се расправља о односима у некој породици; 

4) ако треба да се расправља о околностима које представљају државну, војну, службену, 

пословну, професионалну, научну или уметничку тајну. 

О искључењу јавности доноси се закључак који мора бити образложен и јавно објављен. 

Усмена расправа се одржава у седишту органа који води поступак, а само узузетно и ван седишта ако је 

потребно извршити увиђај или кад је то потребно због знатног смањења трошкова и због темељнијег, 

бржег или једноставнијег расправљања ствари. 

Странка има право да износи чињенице које могу бити од утицаја за решење ствари, да предлаже 

доказе ради утврђивања тих чињеница и да побија тачност навода који се не слажу с њеним наводима. 

Она има право да све до доношења решења допуњује и објашњава своје наводе, а ако то чини после 

одржане усмене расправе, дужна је да оправда због чега то није учинила на расправи. 

Службено лице које води поступак дужно је да пружи могућност странци: да се изјасни о свим 

околностима и чињеницама које су изнете у испитном поступку и о предлозима и понуђеним доказима, 

да учествује у извођењу доказа и да поставља питања другим странкама, сведоцима и вештацима преко 

службеног лица које води поступак, а с његовом дозволом и непосредно, као и да се упозна с резултатом 

извођења доказа и да се о томе изјасни. Орган неће донети решење пре него што странци пружи 

могућност да се изјасни о чињеницама и околностима на којима треба да се заснива решење, а о којима 

странци није била дата могућност да се изјасни. 

 

 

 

 

 

8.3 Опис поступка за улагање жалби и навођење органа којима се жалба може поднети 

  

8.3.1. Опис поступка за улагање жалби 

 

Против донетих решења, одлука, радњи и пропуста у раду органа може се изјавити жалба 

надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана уручења истих, сем на акте из области 

предузетништва које доноси Агенција за привредне регистре и када се решава о стварима из изворног 

делокруга Града у року од 8 (осам) дана и  уколико законом за поједине случајеве није утврђен други 

рок.  

Жалба се увек предаје првостепеном органу и то: непосредно (лично) у услужном центру у 

писарници или се шаље поштом препоручено. 

У жалби се мора навести акт који се побија и означити назив органа који га је донео, као и број и 

датум акта. Довољно је да жалилац у жалби изложи у ком је погледу незадовољан актом, али жалбу не 

мора посебно образложити. 
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У жалби се могу износити нове чињенице и нови докази, али је жалилац дужан да образложи због 

чега их није изнео у првостепеном поступку. 

Ако су у жалби изнесене нове чињенице и нови докази, а у поступку учествују две странке или 

више странака са супротним интересима, жалби се прилаже још и онолико примерака жалбе колико има 

таквих странака. У том случају, орган доставља свакој странци примерак преписа жалбе и оставља јој 

рок да се о новим чињеницама и доказима изјасни. Тај рок не може бити краћи од осам ни дужи од 15 

дана од дана достављања. 

Изјављена жалба задржава извршење акта, односно исти се не може извршити све док се не 

одлучи по жалби, односно док се решење донесено по жалби не достави странци. Само изузетно у 

случајевима утврђеним законом акт се може извршити и у жалбеном року, односно по изјављеној жалби 

(код принудног исељења из стана или заједничких просторија, решења о рушењу објекта и др.) 

Ако првостепени орган није донео акт у прописаном року („ћутање администрације“) странка 

може непосредно изјавити жалбу другостепеном органу. Оваква жалба не може никада бити 

неблаговремена јер законом није прописан никакав крајни рок до ког би странка имала право на жалбу 

због недоношења акта. 

8.3.2. Рад првостепеног органа по жалби 

 

Првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног 

лица. Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган 

одбациће својим закључком, а странка има право на посебну жалбу. Благовременост жалбе која је 

предата или послата непосредно другостепеном органу, првостепени орган цени према дану кад је 

предата, односно послата другостепеном органу.  

 Ако првостепени орган нађе да је жалба основана, а није потребно спроводити нов посебни 

испитни поступак, може ствар решити друкчије и новим актом заменити акт који се жалбом побија. 

Против новог акта странка има право жалбе. 

Ако орган поводом жалбе нађе да је спроведени поступак био непотпун, а да је то могло бити од 

утицаја на решавање ствари, он може поступак да допуни. 

Орган ће допунити поступак и онда кад жалилац изнесе у жалби чињенице и доказе који би могли 

бити од утицаја за друкчије решење ствари, ако је жалиоцу морала бити дата могућност да учествује у 

поступку који је претходио доношењу акта, а та му могућност није била дата, или му је била дата а он је 

пропустио да је користи, али је у жалби оправдао то пропуштање. Према резултату допуњеног поступка, 

орган може у границама захтева странке ствар решити друкчије и новим актом заменити акт које се 

жалбом побија. Против новог акта странка има право на жалбу. 

Кад орган нађе да је поднета жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, а 

није новим актом заменио акт који се жалбом побија, дужан је, без одлагања, а најкасније у року од 15 

дана од дана пријема жалбе, доставити жалбу органу надлежном за решавање по жалби. Уз жалбу  

првостепени орган је дужан да приложи све списе који се односе на предмет. 

  

 

8.3.3. Рад другостепеног органа по жалби 

 

Другостепени орган је дужан да по жалби одлучи и решење достави странци што пре, а 

најкасније у року од два месеца од дана пријема жалбе. Овај орган не доставља своје решење непосредно 

странци, већ га са свим списима предмета шаље првостепеном органу који је дужан да га достави 

странци у року од осам дана од дана пријема списа. 

Другостепени орган може жалбу одбацити, одбити, поништити првостепени акт у целини или 

делимично или га изменити или огласати акт ништавим. 

Жалбу ће другостепени орган одбацити ако утврди да је иста недопуштена, неблаговремена или 

је изјављена од неовлашћеног лица, а првостепени орган је пропустио да је због тога одбаци. 

Другостепени орган ће одбити жалбу као неосновану: 

- кад утврди да је првостепени поступак правилно спроведен, да је правилно утврђано чињенично 

стање  и да је правилно примењен одговарајући материјални пропис,  

- кад нађе да је у првостепеном поступку било недостатака, али да су они такви да нису могли 

имати утицаја на другачије решење те ствари 
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- кад нађе да је првостепено решење засновано на закону, али због других разлога а не због оних 

који су у акту наведени у ком случају ће у свом решењу изнети разлоге по којима је по његовом 

мишљењу акт на закону заснован 

 Првостепени акт ће другостепени орган поништити због: 

 - неправилно или погрешно утврђеног чињеничног стања 

 - повреде правила поступка који су од утицаја на решење те ствари 

 - нејасности диспозитива побијаног акта или његове противречности са образложењем 

 - погрешне оцене доказа 

 - извођења погрешног закључка из утврђених чињеница 

 - погрешне и неправилне примене материјалних правних прописа 

 - неправилне примене слободне оцене 

 Ако другостепени орган поништи првостепени акт, она може сам решити ту ствар или предмет 

вратити првостепеном органу на поновни поступак. Првостепени орган је дужан да у свему поступи по 

другостепеном решењу и да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана донесе ново решење на које 

странка има право жалбе. 

 Другостепени орган ће изменити првостепени акт: 

 - кад утврди да је првостепени акт правилно донет и да је на закону заснован, али да се циљ због 

којег је донет може постићи и другим средствима повољнијим за странку 

 - кад постоје разлози у корист жалиоца и мимо захтева изнетих у жалби, а у оквиру постављеног 

захтева у првостепеном поступку ако се тиме не вређа право трећих лица 

 На штету жалиоца првостепени акт се може изменити само из неких разлога због којих се акт 

може поништити или укинути по праву надзора, огласити ништавим или укинути због особито важног 

јавног интереса (ванредно укидање).  

 

 

 

8.3.4. Назив органа којем се жалба може поднети 

  

 Код поверених послова из делокруга Републике, односно територијалне аутономије жалба се 

подноси: 

 Из области матичарске службе: 

  -промена личног имена-Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Београд 

         -накнадни уписи у матичне књиге-Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Београд                                                                  

  

 

 

 

Из области инспекције: 

  - грађевинска инспекција -  Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, Нови Сад 

  - саобраћајна инспекција - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Београд 

 -просветна инспекција - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице, Нови Сад 

 - инспекција за заштиту животне средине – Покрајински секретаријат за  заштиту животне 

средине и одрживи развој, Нови Сад 

 

Из стамбене области 

 - принудно исељење из стана - Покрајински секретаријат за  архитектуру, урбанизам и 

градитељство, Нови Сад 

 

 Из области друштвених делатности: 
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- друштвена  брига  о  деци -  Покрајински   секретаријат   за   демографију,  породицу   и 

друштвену бригу о деци, Нови Сад 

- борачко инвалидска заштита – Покрајински секретаријат за здравство, рад и социјалну 

политику, Нови Сад  

 

Из области предузетништва 

  - против решења Агенције за привредне регистре – Министру надлежном за послове 

привреде Републике Србије, Београд 

 

Из области урбанизма и имовинских односа 

  - урбанизам (стамбена, пословна изградња ....) - Покрајински секретаријат за  архитектуру, 

урбанизам и градитељство, Нови Сад 

  - имовински односи – Министарство финансија, Сектор за имовинско правне послове, 

Београд 

 

Из области бирачког списка 

 -  када нису расписани избори - Министарство за државну управу и локалну самоуправу, 

Београд  

 -  ако су расписани избори- подноси се тужба Окружном суду у року од 48 сати 

 

Из области остваривања права избеглица 

 

 

Из области информисања 

 - слободан приступ информацијама од јавног значаја- Повереник за информације од јавног 

значаја, Београд   

 

Против аката донесених из изворне надлежности Града жалба се подноси Градском већу Града 

Кикинде из области комуналне делатности, заштите животне средине, саобраћајне делатности, радно 

време угоститељских, занатских и трговинских радњи и из других области које спадају у надлежност 

Града, односно које су прописане градским одлукама. 

 

 

 

 

 

8.4. Приказ захтева, жалбе и поступање по истом 

 

8.4.1. Приказ захтева за исељење из стана 

 

Захтев за исељење из стана поднет писаним путем (подаци су замењени) 

 

 

Општинска стамбена агенција 

Немањина 23 

Кикинда 

 

Дана: 03.04.2006 године 

Број: 02-385 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ КИКИНДА 

-Одељење за стамбено комуналне послове- 
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Предмет: захтев за исељење из стана 

 

 Општинска стамбена агенција је корисник стана у државној својини који се налази у блоку Б, л-1 

приземље, гарсоњера површине 26,26 м2. Стан је саграђен из Фонда солидарних стамбених средстава 

намењен за расељавање и додељен је Петру Петровићу. Непосредно пре предаје стана у стан се 

бесправно уселио брачни пар Ненад Ненадовић и Невена Ненадовић. 

 У складу са одредбама члана 5. Закона о становању, као корисници стана подносимо захтев за 

исељење. 

 

У прилогу достављамо: 

-доказ о власништву предметног стана 

-решење о додели стана Петру Петровићу 

 

 

 

          ДИРЕКТОР 

         Дипл.инг. Милорад Мандић 

 

 

 

 

 

 

                                                      8.4.2. Приказ решења за исељење из стана 

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за стамбено-комуналне 

послове, урбанизам и привреду 

Број: III-01-360-15 /2006 

Дана:  19.04. 2006. године 

К И К И Н Д А 

 

           Трг српских добровољаца 12, 23 300 Кикинда, тел. 0230-410-132, факс 0230-410-184, e-mail: skgp@kikinda.org.rs  

 

 

 

 

 

 Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду у Општинској управи 

општине Кикинда, на основу члана 12. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине 

Кикинда“ бр. 18/05), члана 5. став 2. Закона о становању („Службени гласник РС“, број 50/92... и 101/05), 

и члана 192. и 200. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01), у 

предмету општинске стамбене агенције из Кикинде, у управној ствари исељења из стана Ненада 

Ненадовић и Невене Ненадовић из Кикинде, доноси: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

mailto:skgp@kikinda.org.yu


Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 88 ~ 
 

 Налаже се Ненаду Ненадовић и Невени Ненадовић да се са свим лицима и стварима у року од три 

дана од дана пријема овог Решења иселе из стана који се налази у Кикинди у блоку Б, л-1 приземље, 

гарсоњера површине 26,26 м2  на коме право коришћења има општинска стамбена агенција из Кикинде. 

 Уколико се Ненад Ненадовић и Невена Ненадовић заједно са свим лицима и стварима не иселе из 

предметног стана и исти не предају у посед Општинској стамбеној агенцији Кикинда који имају право 

коришћења на истом у року из става 1. диспозитива овог Решења, извршиће се принудно исељење свих 

лица и ствари без обезбеђења нужног смештаја.  

 Жалба против овог Решења не задржава извршење Решења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинска стамбена агенција Кикинда, поднела је захтев овом Секретаријату за исељење Ненада 

Ненадовић и Невене Ненадовић који су се бесправно уселили у гарсоњеру у блоку Б, л -1, у приземљу 

чији су они корисници. 

 Увидом у списе предмета и након одржане усмене расправе 19.04.2006. године утврђено је 

следеће чињенично стање: 

 Општинска стамбена агенција Кикинда корисник је гарсоњере у блоку Б, л -1, у приземљу,  број 

стана 01. тип Г. 

 Описана гарсоњера изграђена је из фонда солидарности стамбених средстава, и намењена 

је за расељавање. Гарсоњера је 1991. године додељена Филипу Филиповићу у поступку расељавања из 

општинског стана у ул. 7 јула бр. 18, а ради изградње урбанистичког блока, „Ц-2“  Петар Петровић је са 

Јавним стамбеним предузећем закључио уговор о коришћењу стана. Стан није откупљен. Закупац стана 

је умро 2005. године, и у стану је живео сам. Јавно стамбено предузеће је стан доделило Петру 

Петровићу, Трг српских добровољаца 40, у поступку расељавања су ослобођене локације за 

урбанистички блок. Непосредно пре предаје стана Петру Петровићу у стан су провалили исељење  

 

 

Ненад Ненадовић и Невена Ненадовић. На записник о усменој расправи Ненад Ненадовић је изјавио да 

је био у Општинској стамбеној агенцији којом приликом је известио Милицу Дејанац да ће се уселити у 

гарсоњеру у Блоку Б, л-1 стан бр. 01 што су и учинили дана 03.04.2006. године.Странке су о овом 

противправном усељењу известили директора Градске стамбене агенције Кикинда Милорада Мандића и 

Милицу Дејанац, а после изласка из Градске стамбене агенције били су и у општини да известе и 

председника општине. Такође странке су изјавиле да је Ненад тежак срчани болесник, да средстава 

немају, као ни смештаја и да је то био разлог због чега су противправно ушли у гарсоњеру.     Истом 

приликом су изјавили да је гарсоњера била несређена и да су они потрошили око 20.000,00 динара које 

су позајмили да би средили водовод и санитарију. 

Према члану 5. Закона о становању стамбене зграде и станови користе се по основу својине на 

стану и по основу закупа.   

   На основу изнетог, пошто је неспорно да су се исељење Ненад Ненадовић и Невена Ненадовић у 

предметни стан уселили 03.04.2006. године, а за усељење и коришћење не поседују ни одлуку о додели 

стана ни уговор о закупу, то овај Секретаријат сматра да су се стекли услови из члана 5. став 2. Закона о 

становању, те да у конкретном случају није релевантно то што именовани немају смештај, што немају 

новчаних средстава и што је Ненад болестан и што су именовани бесправно усељење пријавили Јавном 

стамбеном предузећу Кикинда и председнику Општине Кикинда, због чега је решено као у диспозитиву.  

 Против овог Решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за архитектуру 

урбанизам и грађевинарство у Новом Саду у року од 15 дана од дана пријема истог. 

 Жалба се предаје путем овог Секретаријата лично или путем поште препоручено, а таксира се са 

150,00 динара сходно Закону о административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 42/05) на жиро 

рачун 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 35-215, сврха републичка 

административна такса, прималац Република Србија.  

 Жалба на Решење не задржава извршење Решења на основу члана 5. став 4. Закона о становању.  
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ДОСТАВИТИ:                                                                                                                С Е К Р Е Т А Р 

1. Општинска стамбена агенција Кикинде                                                           Љубан Средић 

2. Ненаду Ненадовић и Невени Ненадовић   

      Блок Б л-1, стан број 01 –приземље Кикинда  

     3.    Архиви 

    

 

 

 

 

8.4.3. Приказ закључка о дозволи извршења решења 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА К И К И Н Д А 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Секретаријат за стамбено-комуналне 

послове, урбанизам и привреду 

Број: III–01–360-15/2006 

Дана:  22.05.2006. године 

К И К И Н Д А 

 
                Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/ 410-107 и 0230/410-184 , e-mail: skgp@kikinda.org.rs  

 

 

  

 

Секретаријат за стамбено – комуналне послове, урбаниазам и привреду, Општинске управе, Општине 

Кикинда, на основу члана 12. Одлуке о општинској управи („Сл.лист Општине Кикинда“, број 18/05) и 

члана 268. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001), у управној 

ствари принудног исељења Ненада Ненадовић и Невене Ненадовић  из Кикинде, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 УТВРЂУЈЕ се да је Решењем овог Секретаријата број III–01–360-15/2006 од 19.04. 2006. године, 

којим се налаже Ненаду Ненадовић и Невени Ненадовић из Кикинде да се у року од три (3) дана од дана 

пријема Решења иселе са свим лицима и стварима из стана у Кикинди Блок Б л-1 у приземљу, то је 

гарсоњера и број гарсоњере је 01, постало извршно 01.05.2006. године, то се дозвољава његово 

извршење. 

 Принудном извршењу приступиће се дана 05.06.2006. године, са почетком у 10,00 сати без 

обезбеђења нужног смештаја. 
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 Принудно исељење ће се спровести удаљавањем свих лица и ствари из предметног стана. 

 Ствари које треба уклонити, предаће се извршениицима, а ако не буду присутани или неће да их 

приме, ствари ће се оставити напољу без обезбеђења нужног смештаја. 

 Трошкове принудног исељења падају на терет извршеника и накнадно ће се обрачунати. 

 Радну снагу за уклањање покретних ствари из стана обезбедиће Градска управа. 

 Жалба не одлаже започето извршење. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем овог Секретаријата број III–01–360-15/2006 од 19.04.2006. године, налажено је Ненаду 

Ненадовић и Невени Ненадовић да се у року од три (3) дана од дана пријема Решења иселе заједно са 

свим лицима и стварима из стана у Кикинди, Блок Б л-1 у приземљу, то је гарсоњера  и број гарсоњере је 

01, на којој право располагања има Градска стамбена агенција Кикинда. 

 Предње Решење је постало извршно 01.05.2006. године.  

 Захтевом од 16.05.2006. године носилац права располагања Градска стамбена агенција Кикинда  

предложило је да се спроведе принудно исељење Ненада Ненадовић и Невене Ненадовић, обзиром да 

именовани и даље станују у предметном стану.  

 Пошто извршеници у одређеном року нису удовољили обавези одређеној извршним решењем то 

је у складу са чланом 269. став 1. Закона о општем управном поступку закључено као у диспозитиву. 

 Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за архитектуру 

урбанизам и грађевинарство у Новом Саду у року од 15 дана од дана пријема истог.  

Жалба се предаје путем овог  Секретаријата лично или путем поште препоручено, а таксира се са 

150,00 динара сходно Закону о административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 42/05) на жиро 

рачун 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 35-215, сврха републичка 

административна такса, прималац Република Србија.  

 У смислу члана 270. став 2. Закона о општем управно поступку жалба не задржава започето 

извршење. 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                                                                С Е К Р Е Т А Р 

3. Општинска стамбена агенција Кикинда                                                           Љубан Средић 

4. Ненаду Ненадовић и Невени Ненадовић   

      Блок Б л-1, стан број 01 –приземље Кикинда  

     3.    Архиви 

 

 

 

 

8.4.4. Приказ жалбе  

 

 

Адвокатска канцеларија 

Тодора Тодоровића 

Кикинда 

Дана 29.05.2006. године 

 

 

Покрајинском секретаријату за архитектуру урбанизам и грађевинарство  Нови Сад 

Путем 

Општинске управе Кикинда, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду 

 

 

Жалба Ненада Ненадовић и Невене Ненадовић, обоје из Кикинде, блок Б л-1 
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Против закључка бр. III–01–360-15/2007 од 22.05.2006. године 

 

Против ознааченог закључка жалиоци подносе ову жалбу и то из следећих разлога: 

Они нису ни физички ни психички у могућности да учествују у овом поступку који је вођен на 

неадекватан начин 

 

Наиме, игром случаја обоје  су тешки болесници  

 

Доказ: налаз лекара 

 

У оваквим условима је крајне нехумано спроводити исељење лица па предлажу да другостепени орган 

жалбу усвоји и предмет врати на поновно одлучивање. 

 

 

 

8.4.5. Приказ решења другостепеног органа по жалби 

 

 

 

             

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ  

И ГРАДИТЕЉСТВО 

Број: 112-360-10036/2006 

Дана: 14.09.2006. године 

НОВИ САД 

Д.С. 

 

 

 

     Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Нови Сад, на основу 

члана 50. Закона о становању („Службени гласник РС“, број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 

46/94, 47/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/2001),  члана 32.   Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне  покрајине („Сл.гласник РС“, бр.6/2002), члана 28. Одлуке о покрајинској 

управи („Службени лист АПВ“, број 21/2002) и члана 192. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, број 33/97  и  31/2001) решавајући по жалби Ненада Ненадовић и Невене 

Ненадовић из Кикиндe, које заступа адвокат Тодор Тодоровић из Кикинде, изјављеној против закључка 

Секретаријата за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Општине 

Кикинда  број III-01-360-15/2006  од   22.05.2006. године,  у  предмету административног извршења, 

донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

  ЖАЛБА СЕ ОДБИЈА. 

О б р а з л о ж е њ е 
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  Ожалбеним закључком се утврђује да је решење тог секретаријата број III-01-360-15/2006  од  

19.04.2006. године, којим се налаже  Ненаду Ненадовић и Невени Ненадовић из Кикинде да се у року од 

три дана, од дана пријема решења,  исели са свим лицима и стварима из стана-гарсоњере у Кикинди 

Блок Б л-1 у приземљу,  број  01,  постало извршно  01.05.2006.   године,  те  се  дозвољава његово 

извршење.  

Принудном извршењу ће се приступити дана 05.06.2006. године, са почетком у 10,00 сати, без 

обезбеђења нужног смештаја. Трошкови принудног исељења падају на терет извршеника, који ће се 

накнадно обрачунати. Још се наводи да жалба не одлаже започето извршење.  

  Против наведеног закључка жалиоци су изјавили жалбу у којој наводе  да су обоје тешки 

болесници и да је крајње нехумано да се у таквим условима спроводи њихово исељење. Из наведених 

разлога жалиоци предлажу да се извршење закључка одложи до санирања веома тешког здравственог 

стања  оба жалиоца. Предлажу да се жалба усвоји и предмет врати првостепеном органу на поновно 

одлучивање.   

 Жалба је неоснована.   

 Размотривши ожалбени  закључак,  наводе  жалбе  и  остале  списе  предмета, овај орган је нашао 

да је ожалбени закључак правилан.   

 У члану 261. став 3. тачка 3. Закона о општем управном поступку је прописано да првостепено 

решење постаје извршно достављањем странци, ако жалба не одлаже извршење, а према ставу 5. истог 

члана закона, ако је у  решењу одређено да се радња која је предмет извршења може извршити у 

остављеном року, решење постаје извршно истеком том рока.  

Према  члану  268.  став  1.  наведеног закона  орган  надлежан за  спровођење административног 

извршења доноси, по службеној дужности или  по предлогу тражиоца извршења, закључак о дозволи 

извршења. Закључком се констатује да је решење које треба извршити постало извршно и одрећују 

начин  и средства извршења. Према ставу 2. истог члана закона закључак о дозволи извршења решења 

које је донесено у управној ствари по службеној дужности, орган надлежан за спровођење 

административног извршења дужан је да донесе без одлагања кад је то решење постало извршно, а 

најдоцније у року од  30 дана од дана кад је решење постало извршно, ако посебним прописом није  

друкчије одређено. Недоношење закључка од тог рока не искључује обавезу његовог доношења.   

 Дакле, полазећи од наведених одредаба,  у закључку о дозволи извршења је потребно да се 

утврди тачан датум када је, решење чије извршење се дозвољава, постало извршно, да се остави-одреди 

накнадни рок да извршеник сам  добровољно изврши наложену инспекцијску меру, под претњом 

принудног извршења,  тј.  потребно  је навести да ће извршење спровести одређено лице, име-назив, 

седиште тог лица и тачан датум и време принудног извршења.   

У конкретном предмету из доказа достављених у списима се види да је првостепени  орган 

правилно утврдио да је решење чије се извршење дозвољава постало извршно и правилно утврдио тачан 

датум, када је исто постало извршно и утврдио датум и време принудног извршења, те је исто правилно 

и законито донето.   

Према одредби члана 270. став 1. Закона о општем управном поступку, у поступку 

административног извршења може се  изјавити жалба која се односи само на извршење, а њоме се не 

може побијати правилност решења које се извршава.   

 

 

 Овај орган је ценио све наводе жалбе и имајући у виду наведено нашао да исти нису од утицаја 

на законитост ожалбеног закључка, па их и није могао уважити.   

На основу члана  230.  став  1.  Закона о општем управном поступку решено је као у диспозитиву.  

 Против овог решења може се покренути управни спор код Окружног  суда у Новом Саду у року 

од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се  Окружном суду у Новом Саду предаје непосредно 

или му се шање поштом, а може се изјавити и на записник код Окружног суда у Новом Саду или ма ког 

другог редовног суда.  

 

 

                                                                                            ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                                                             
                                                                       

                                                                                         Владимир Зеленовић, дипл. инж. маш. 
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 Доставити: 

  

 1. Секретаријат за стамбено- 

     комуналне послове, урбанизам 

     и привреду Општинске управе 

    Општине Кикинда  

2. За жалиоце 

    Адвокат Тодор Тодоровић из Кикинде 

    -путем првостепеног органа 

 3. Општинска стамбена агенција  

     -путем првостепеног органа  

4.  Архиви. 

9. ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА И ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА 

 

9.1. Преглед захтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за инспекцијске послове 

  К и к и н д а 

 
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/  и 0230/ , e-mail: inspekcije@kikinda.org.rs 

 

 

ПРЕДМЕТ: Поднесак грађевинској инспекцији за извршење инспекцијског прегледа (бесправна 

градња, пријава о угрожавању објекта,саобраћаја, живота и здравља грађана, безбедности околине и 

животне средине у току грађења, коришћења и одржавања грађевинских објеката) 

 

 

ЈА Дмитар Дмитровић  из,  Кикинде 

станујем у улици Дурмиторска бр.125. У суседном објекту на броју 127 годинама 

нико не станује, нити се објекат одржава. Објекат је у лошем стању и представља 

опасност по пролазнике. Молим вас да предузмете одговарајуће мере из своје 

надлежности 

 

 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
Дмитар Дмитровић 

потпис  
Кикинда 

место 
 

ЈМБГ 
Дурмиторска бр. 125 

улица и број 
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555-555 

број телефона 

 
 

ТАКСА: 

 

                  ШИФРА 153 

СВРХА:      Општинска административна такса 185,00 динара  

ПРИМАЛАЦ:     Општина Кикинда Ж.Р. 840-742251843-73 

       Позив 97  35-215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за заштиту животне средине 

 К и к и н д а 

 
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/  и 0230/ , e-mail: inspekcije@kikinda.org.rs 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев инспекцији за заштиту животне средине 

             (непрописно држање домаћих животиња, прекомерна бука,  

       аерозагађење, орезивање и вадјење стабала и др.) 

 

ЈА Косана Косанчић из,  Мокрина  

ул. Светозара Милетића  , бр 58 , тражим излазак инспектора 

за заштиту животне средине, а по предмету 

 

Власник сам гостионице ''ББ"' која се налази у улици Милетића бр. бб у Кикинди, 

где и сама живим.Сусед по имену Јован Јовановић држи домаће животиње (стоку) 

уз наш објекат и гостионицу при чему стајњак одлаже уз наш објекат 

 

Околином се шири несносан непријатан мирис а осека и сва остала отпадна вода се 

разливају околином стварајући услове заразе.Молим вас да својим доласком на 

лицу места утврдите чињенично стање. 
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Косана Косанчић 

потпис  

Кикинда 

                                     место 

 

ЈМБГ 

Милетића  бб 

улица и број 

333-333 

број телефона 

 

 

ТАКСА: 

ШИФРА 153 

СВРХА:      Општинска административна такса    

ПРИМАЛАЦ:     Општина Кикинда  Ж.Р. 840-742251843-73 

Позив 97  35-215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА  КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Секретаријат за стамбено-комуналне послове,  

урбанизам и привреду 

К и к и н д а 

ДАТУМ  ПРИЈЕМА:4.3.2021 
           Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/ 410-107 и 0230/410-184 , е-mail: objedinjena.procedura@kikinda.org.rs_______ 

  
Образац бр. 06а.. – Ажуриран  14.09.2015. године. 

ПРЕДМЕТ:   захтев за издавање  одобрења за раскопавање 

 јавне површине ради: изградње, доградње, реконструкције, санације,  

прикључења, одржавања или хаварије (заокружити одговарајуће ).      
 

1) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме / Пословно 

име: 

Петар Петровић 

Адреса / Седиште: Петефи Шандора бр3, Кикинда 

ЈМБГ / ПИБ (за правно лице):  

 

 

2) ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ КОЈА СЕ РАСКОПАВА ( из решења) 

Адреса (улица, број и место) 

 

Опис локације   

Петефи Шандора бр3, Кикинда 
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Број кат. парцеле/парцела 1122 

Назив катастарске општине Кикинда 

Површина кат. парцеле 234 m² 

 

3) ПОДАЦИ О РАСКОПУ  

Врста радова X Раскопавање  ☐ 
Враћање у првобитно 

стање 

Врста јавне површине  

Тротоар_____________________________(Тротоар, 

земљишни појас, коловоз, парковске површине, улични 

канал, саобраћајни прикљиучак, остало) 

Категорија и класификациони бр. 
(из Решења или Грађевинске дозволе ) 

категорија класификациони бр. 

110111 А 

Дужина и ширина раскопа  или 

површина раскопа (из идејног 

пројекта или пројекта за грађевинску 

дозволу) 120,00/дин по метру дужном на 

дан или 120,00 динара по 1 метру 

квадратном на дан.  

22m 

m² или m- дужних 

(такса 120,00 дин/дан/ m дужни и 

120,00 дин/дан/ m²  за раскопе шире 

од једног метра)  

Рок почетка и рок завршетка 

извођења радова на раскопавању 

и враћању јавне површине у 

пређашње стање ( у оквиру рока 

из пријаве радова) 

 

Додатно појашњење  
 

 

 

 

Од 11.11.2015.године до 31.12.2015. године. 

 

4. Желим да ми се Решење  писмена доставе на следећи начин: 

 X на адресу из захтева; 

 ☐ 

у просторијама надлежног органа, с тим да ме о времену преузимања обавестите:  

e-mail-ом на e-mail адресу ______________________; sms-ом на 

моб.тел________________________. sms-ом на моб.тел. 

________________________________________. 

   

 ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ 

X 
Број и датум издавања Решења којим се одобрава извођење радова  по члану 145. Закона о 

планирању и изградњ или број и датум издавања Грађевинске дозволе; 

Саобраћајни пројекат у случају раскопавања јавног пута у трајању преко 24 часа, 

X 
Потврда ЈП „Кикинда“ о закљученом уговору о гаранцији  за изведене радове на враћању 

јавне површине у пређашње стање; 

X Потврда о пријави радова по Решењу о одбрењу за извођење радова или Грађевинској 

дозволи. 

X 
Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева у износу од 185,00 динара 

према Одлуци о општинским административним таксама (''Сл. лист Града Кикинде” број 

7/09,24/11) на жиро рачун бр.840-742251843-73;  

☐ Пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник. 
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ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РАСКОПАВАЊНУ У СЛУЧАЈУ ОТКЛАЊАЊА ХАВАРИЈЕ УЗ 

ЗАХТЕВ СЕ  ПОДНОСЕ: Услови ЈП „Кикинда“;Саобраћајни пројекат у случају раскопавања јавног 

пута у трајању преко 24 часа, Услове Секретаријата заштите животне средине - за заштиту 

зеленила;  потврду ЈП „Кикинда“ о закљученом уговору о гаранцији  за изведене радове на враћању 

јавне површине у пређашње стање.  

 

 

 

У Кикинди, 

Дана 22.10.2015. године. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

 

Петар Петровић 

име и презиме и потпис подносиоца /  

законског заступника правног лица 

                       телефон: 061/11-22-33 

 

1. У свако од поља за унос текста треба унети одговор, јер ће у противном ваш захтев бити одбачен из 

формалних разлога. Контакт телефон и е-mail адреса нису обавезни подаци, али један од тих 

података морате унети ако сте се определили да писмена преузимате у надлежној служби. 

2. Пуномоћје се доставља само ако захтев подноси пуномоћник и оно мора бити оверено у складу са 

законом који уређује оверу, осим ако је пуномоћник адвокат, у ком случају се пуномоћје не оверава. 

3. Потписивањем захтева подносилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује 

за тачност података који су унети у захтев 

 

% 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА  К И К И Н Д А 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за заштиту животне средине 

 К и к и н д а 

Дана 04.08.2014. 
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/  и 0230/ , e-mail: inspekcije@kikinda.org.yu 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев инспекцији за заштиту животне средине 

             (непрописно држање домаћих животиња, прекомерна бука,  

       аерозагађење, избацивање смећа на за то непредвиђеном  

       месту) 

 

 

ЈА Грбић Витомир из,  Кикинда 

ул. Партизанска  , бр 51 , тражим излазак инспектора 

за заштиту човекове средине, а по предмету 

 

Молимо вас да одобрите превентивно орезивање гране стабла које угрожавају 

електро вод и вод кабловске  телевизије, испред стамбеног објекта у ул. 

Партизанска бр. 51.  

Такође је у случају невремена угрожен и стамбени објекат. 
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

                          Грбић Витомир 

потпис  

                                 Кикинда      

                                     место 

 

ЈМБГ 

Партизанска бр. 51 

улица и број 

063/70-70-70 

број телефона 

 

 

ТАКСА: 450,00 динара 

ШИФРА 153 

СВРХА:      Општинска административна такса  

ПРИМАЛАЦ:     Општина Кикинда   

Ж.Р. 840-742251843-73         

Позив 97  35-215 

 

 

 

 

 

9.2. Преглед неколико решења по захтевима 

 

% 

 
 

 
 

 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА  КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, 

урбанизам и привреду 

Број: III-01-344-276/2015 

Дана: 16.10.2015. године 

 К и к и н д а 

 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/ 410-107 и 0230/410-184 , e-mail: skgp@kikinda.org.rs  

 

 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Општине 

Кикинда, на основу овлашћења број: III-03-031-40/2013 од 21.10.2013 године, члана 3. тачка 3. и члана 

12. Одлуке о Општинској управи („Сл.лист Општине Кикинда“ бр. 3/09, 14/11 и 45/13), члана 192. 

Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10) и 

члана 10. Одлуке о постављању монтажних објеката и уређаја на површинама јавне намене („Сл. лист 

општине Кикинда”, бр. 7/14), у предмету заузимања јавне површине излагање производа, решавајући по 

захтеву Милана Миланова  из Кикинде, доноси: 

 

                                 Р Е Ш Е Њ Е  

 

 ОДОБРАВА СЕ Милану Миланову из Кикинде заузимање јавне површине од 1,00м2 ради 

постављaња изложбене палете (димензија палете 1.0х1.0м) испред „KOMERC“-а д.о.о. улица Јована 
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Јовановића Змаја број 4 у Кикинди. како је то наведено у Мишљењу Секретаријата за стамбено-

комуналне послове, урбанизам и привреду Број:III–01–353-54/2015 од 09.04.2015. године.                                                          

            Одобрење се издаје за период од 15.05.2015. године до 15.10.2015. године / 132 / дана без недеље.  

 Подносиоц захтева је обавезан да робу уклони одмах у случају истеку рока на који је одобрење 

издато, када се земљиште приводи намени, мења режим саобраћаја или се изводе други радови и 

активности на јавној површини. 

 Да се роба која је изложена на јавној површини у непосредном окружењу одржава у уредном, 

чистом, функционалном стању и да се неомета пролаз пешака и возилима за одржавање чистоће. 

   

                                                  О б р а з л о ж е њ е 

      
 Милан Миланов  власник „KOMERC“-а д.о.о. из Кикинде са седиштем у улици Ј.Ј.Змаја број 4 у 

Кикинди, поднео је захтев дана 08.05.2015. године овом Секретаријату да му се одобри заузимање јавне 

површине постављање изложбене палете испред „KOMERC“-а д.о.о., улица Јована Јовановића Змаја 

број 4 у Кикинди за период од 15.05.2015. до 15.10.2015. године, како је то наведено у диспозитиву овог 

решења.  

 На основу поднетог захтева утврђено је да је подносилац захтева испунио све услове, па је 

сагласно члану 12. Одлуке о постављању монтажних објеката и уређаја на површинама јавне намене 

(„Сл.лист општине Кикинда”, бр. 7/14), решено као у дизпозитиву овог решења.  

 Такса на ово решење наплаћена је у износу од 185,оо динара по тарифном броју 1. тачка 1. и 

тарифном броју 2.Одлуке о градским административним таксама („Сл.лист општине Кикинда“ број 

7/09,24/11). 

 Kомунална такса  износи  6.600,00 динара, по тарифном броју 1. тачка 4/I Одлуке о комуналним 

таксама („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 7/14).  

 Против овог решења може се уложити приговор Општинском већу Скупштине општине Кикинда 

у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Приговор се предаје путем овог Секретаријата лично 

или путем поште препоручено, а таксира се са 120,оо динара сходно Одлуци о градским 

административним таксама („Сл. лист општине Кикинда“ бр. 7/09 и 24/11) на жиро рачун бр.840-

742251843-73. 

 
 

                                                                                                      П.О.НАЧЕЛНИКА   

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ:                                                       С Е К Р Е Т А Р К А 

                                                                                                        Биљана Фелбаб  
1.  ДОО „КОМЕРЦ“ Ј.Ј.ЗМАЈА 4 Кикинда             

2.  Комуналној инспекцији                                                 

3.  Архиви 

    

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

        Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, 

урбанизам и привреду 
Број: III-01-344-276/2015 
Дана: 16.10.2015. године 

  К и к и н д а 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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на основу овлашћења број III-03-031-40/2013 од 21.10.2013. године, члана 3. тачка 3) и члана 12. Одлуке о 

Општинској управи (''Службени лист општине Кикинда'', бр. 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15), члана 192. став 1. Закона о 

општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и члана 4. 

Правилника о коришћењу паркинг места за лица са посебним потребама (''Службени лист општине Кикинде'', бр. 

2/07), по захтеву Петре Петровић из Кикинде, у предмету коришћење паркинг места за лица са посебним 

потребама, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

 1. ОДОБРАВА СЕ Петри Петровић, јмбг: ..........., из Кикинде, Тополска бр. 36 А, коришћење паркинг места 

за лица са посебним потребама за путничко моторно возило марке OPEL, модел CORSA ENJOY B14XEL, 

регистарска ознака KI079-WК. 

 2. Право на коришћење паркинг места може се користити само када се возило користи за превоз Петре 

Петровић. 

 3. Сваку промену у вези са возилом именована је дужна да пријави предузећу ''Метропаркинг Север'' доо 

Кикинда, Милоша Великог бр. 38.  

 4.  Решење се може користити док је описано возило у власништву именоване, или није променило 

регистарски број. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Петра Петровић из Кикинде, поднела је дана 13.10.2015. године овом органу захтев којим тражи да јој се као 

лицу са телесним оштећењем у висини од 100% (функционално оштећење оба бубрега тежег степена) одобри 

коришћење паркинг места за лица са посебним потребама, за путничко моторно возило марке OPEL, модел CORSA 

ENJOY B14XEL, регистарска ознака KI079-WК. Уз захтев је приложена следећа документација: фотокопија личне 

карте рег. бр. 142225, читач електронске личне рег. бр. 006378878, фотокопија потврде о регистрацији возила (ПУ у 

Кикинди, 12.10.2015), фотокопија решења (Републички фонд за ПИО запослених-Филијала Кикинда, 23.11.1998), 

уверење (Републички фонд за ПИО-Филијала Кикинда, 15.09.2015), као и такса на решење. У захтеву је наведено да 

ће возилом управљати именована лично и ћерка Бранка Бранковић, јмбг:...........   

 Решавајући по захтеву, на основу приложене документације утврђено је да је подносилац захтева лице са 

телесним оштећењем у висини од 100% (функционално оштећење оба бубрега тежег степена). Према наведеном 

подносилац захтева испуњава услове утврђене Правилником о коришћењу паркинг места за лица са посебним 

потребама, па је овај орган донео решење као у диспозитиву. 

 Чланом 2. став 2. Правилника је утврђено да се право на коришћење паркинг места за лица са посебним 

потребама може користити само када се возило користи за превоз лица са посебним потребама због чега је решено 

као у ставу 2. диспозитива. 

Такса на решење у износу од 185,00 динара је плаћена сходно члану 4. Одлуке о општинским 

административним таксама (''Службени лист општине Кикинде'', бр. 7/09) и Тарифном броју 1. и Тарифном броју 2. 

Тарифе општинских административних такси (''Службени лист општине Кикинда'', бр. 7/09). 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 

(осам) дана од дана пријема истог. Жалба се подноси писмено путем овог Секретаријата, лично или путем поште 

препоручено таксирана са 120,00 динара на жиро рачун број 870-742251843-73, сходно Одлуци о општинским 

административним таксама 

  

        

Доставити: 

1. Именованој                                                                                                                П.О. НАЧЕЛНИКА 

2. ''Метропаркинг Север'' доо Кикинда                                                       СЕКРЕТАРКА  

  3. Архиви                                                                                     Биљана Фелбаб, дипл. правница 

 

 

 

 

 

% 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Сeкретаријат за стамбено – комуналне послове, 

урбанизам и привреду 
Број: III-01-344-52/15  
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                                          Дана:27.02.2015 године 

                                           КИКИНДА 

 ЗС 

___________________________________________________________________________________________ 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/ 410-107 и 0230/410-184 , e-mail: skgp@kikinda.org.rs  

 

 

 

 Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Општине 

Кикинда, на основу овлашћења Број: III-03-031-40/2013 од 21.10.2013 године, члана 3. тачка 3. и члана 12. Одлуке 

о општинској управи („Сл.лист општине Кикинда“ бр. 3/09, 14/11 и 45/13), члана 192. Закона о општем управном 

поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10)), као  и на основу члана 52.  Одлуке о 

општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 18/05), бр. 18/05), по 

захтеву Драган Драгина из Кикинде, у предмету улазак  возила у пешачку зону доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Одобрава се Драгану Драгину, улазак у пешачку зону општинског трга, у Кикинди, путничком возилу 

марке ФИАТ ДУКАТО рег. Ознаке NS049-SA, ради исељења канцеларијског инвентара. 
Одобрење  важи: за  28.02.2015. године. 

- За улаз у наведену зону возило треба да се креће најкраћим путем. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драган Драгин из Кикинде, ул. Милана Ракића бр. 4 поднео је захтев дана 26.02.2015 . године да му се 

одобри улазак у пешачку зону општинског трга  у Кикинди, возилу  ФИАТ ДУКАТО рег. Ознаке NS049-SA, ради 

исељења канцеларијског инвентара 

Такса на ово решење наплаћена је у износу од 185,00 динара по тар.бр. 1.тачка 1. и тар. бр. 2. Одлуке о 

градским административним таксама („Сл.лист општине Кикинда“, бр. 7/09,24/11).  

 Kомунална такса је наплаћена у износу од 400,00 динара, по тарифном броју 1. тачка 14 Одлуке о 

комуналним таксама („Сл. лист општине Кикинда“, бр.7/14). 

Чланом 52. Одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда“, 

бр. 18/05), утврђено је да када се укаже потреба за кретањем возила у пешачкој зони одобрење за ово кретање 

издаје орган управе надлежан за комуналне послове због чега је  решено као у диспозитиву.  

 На ово решење може се уложити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана пријема овог решења. 

Жалба се подноси писмено путем овог Секретаријата, лично или путем поште препоручено таксирана са 120,00 

динара на жиро рачун број 840-742251843-73 са назнаком за градске административне таксе сходно Одлуци о 

општинским административним таксама („Сл.лист општине Кикинда“, бр. 7/09,24/11). 

 

 

                                                                                                                       П.О.НАЧЕЛНИКА 

Решење доставити:                                                             С Е К Р Е Т А Р К А 

                                                                                                               _____________________________ 
1.Подносиоцу захтева                                                                          Фелбаб Биљана дипл. правница 

2. Комунална инспекција                                                                                                    

3. Архиви 

 

 

 

 

 

% 

 

 

         Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА                        

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 



Информатор о раду Града Кикинде 01.03.2021. године 

 

~ 102 ~ 
 

 
 

Секретаријат за стамбено-комуналне  

послове, урбанизам и привреду 
Број:  III–01–351–1420/2015                                                                                                                        

Дана:  14.07.2015. године 

 Кикинда                                                                   
ЈБИ                                                                                       

________________________________________________________________________________________ 
                          Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел./факс: 0230/410-107, 0230/410-184, е-mail: skgp@kikinda.org.rs    

 

 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Општине 

Кикинда, на основу члана 3., 12. и 19. Одлуке о Општинској управи („Сл.лист општине Кикинда“, 3/09 и 

14/11), по овлашћену из Решења број III-03-031-40/2013 од 21.10.2013.године, члана 134. и 136. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 и 

50/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку, („Сл. лист 

СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл гласник РС” 30/10), у предмету Милана Попивода из Кикинде, ул. 

Новосадска бр. 101, а поводом захтева за издавање грађевинске дозволе-изградња самостојеће стамбене 

зграде са једним станом, категорије А, класификационог броја 111011, у Кикинди, ул. Душана Васиљева 

бр. 24, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ДАЈЕ СЕ,  Милану Попивода из Кикинде, ул. Новосадска бр. 101, грађевинска дозвола ─ за 

изградњу самостојеће стамбене зграде са једним станом, П+Пот, категорије А, класификационог броја 

111011, у габаритима 10,00*12,00+4,00*7,50+4,00*4,50 m´ приказаним у изводу из пројекта за 

грађевинску дозволу, висина објекта (слеме) 8,62 m (89,97mnm), укупне бруто изграђене површине 

168,00m2, укупне бруто развијене грађевинске површине надземних етажа 318,00m2, укупне нето 

површине 177,82m², у  Кикинди, ул. Новосадска бр. 101, на кат. парц. бр. 55188/23 к.о. Кикинда 

површине 280m2, за коју је инвеститор Милан Попивода из Кикинде, ул. Новосадска бр. 101. 

Предрачунска вредност објекта износи 8.390.000,00 РСД. 

 Саставни део грађевинске дозволе су Локацијски услови бр. III–01–353–2150/2015 од 27.03.2015. 

године. Извод из пројекта за грађевинску дозволу, који је потврђен да је ускладу са локацијским 

условима дана 08.07.2015. године и пројекат за грађевинску дозволу. 

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу бб.  од јуна 2015. године и  Пројекат за грађевинску 

дозволу бр. ПГД-08/2015 од јуна 2015. године: 0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре и Елаборат 

енергетске ефикасности бр. ЕЕЕ-01/2015  израдилo je ГП ДОО „Пемир“ из Кикинде, ул. Браће 

Богарошки бр. 139, а главни пројектант је Вера Демић, диг лиц бр. 311 2134 03. 

 Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта за објекат из става 1. диспозитива, 

утврђен је у износу 58.041,35  РСД. Како се странка изјаснила, приликом подношења затева за издавање 

грађевинске дозволе, да ће допринос за грађевинско земљиште платити ЈЕДНОКРАТНО, до дана 

пријаве радова, уз коришћење попуста, који износи 50%, износ за уплату је 0,5 х 58.041,35  РСД = 

29.020,67 РСД 

 Постојећа породична стамбена зграда спратности П, уписана у препису листа непокретности бр. 

3829 к.о. Кикинда, као објекат преузет из земљишне књиге, површине 62m², на терену не постоји, те га 

је након изградње новог објекта потребно изкњижити из РГЗ Службе за катастар непокретности на 

основу решења-дозволе о уклањању објекта.   

 Инвеститор је дужан да у року од најмање осам дана, пре почетка грађења објекта, односно 

извођења радова поднесе пријаву почетка грађења – извођења радова органу надлежном за издавање 

грађевинске дозволе, са прописаном документацијом. 

 Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно 

извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности грађевинске дозволе, као и ако се у 

року од пет година од дана правоснажности грађевинске дозволе, не изда употребна дозвола. 

 На основу правоснажног решења о грађевинској дозволи и пријаве радова се може приступити 

грађењу објекта, односно извођењу радова. 
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 Извођач радова је дужан да овом органу по завршетку израде темеља поднесе изјаву о завршетку 

темеља, а по завршетку објекта у конструктивном смислу изјаву о завршетку објекта у конструктивном 

смислу, сходно члану 152. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 и 50/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) . 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Инвеститор, Милан Попивода из Кикинде, ул. Новосадска бр. 101, је поднео захтев, заведен под 

бројем III–01–351–1420/2015, од 13.07.2015.године, за издавање грађевинске дозволе, ближе описане у 

диспозитиву овог решења. 

 

 Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио: 

 

Извод из пројекта за грађевинску дозволу бб. од јуна 2015. године и  Пројекат за грађевинску 

дозволу бр. ПГД-08/2015 од јуна 2015. године: 0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре и 

Елаборат енергетске ефикасности бр. ЕЕЕ-01/2015  израдилo je ГП ДОО „Пемир“ из Кикинде, ул. 

Браће Богарошки бр. 139, главни пројектант је Вера Демић, диг лиц бр. 311 2134 03 и 381 0850 13; 

и  на CD-у; 

Резиме извештаја о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу, број ТК-05/2015 од 

08.07.2015. године, који је израдила Агенција за пројектовање и инжењеринг Маћош Сава 

предузетник из Кикинде, улица Светосавска бр. 21, а одговорнo лице и вршилац техничке 

контроле, Сава Маћош,диг лиц бр. 311 1337 03 и 381 0869 13; 

Локацијски услови, бр. III–01–353–2150/2015 од 27.03.2015.године; 

Извод из листа непокретности  бр. 38329 од 14.07.2015. године, издат од стране РГЗ Службе за 

катастар непокретности у Кикинди, што представљадоказ о праву на земљишту у смислу члана 

135. став 2.Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12 и 50/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

 Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта, утврђује се овим Решењем. Према 

Одлуци о критеријумима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. Лист 

општине Кикинда“ бр. 10/2015): 

Просечна цена станова новоградње према степену развијености јединица локалне смоуправе за Кикинду, 

која спада у II групу је ПЦМ=90.534,00 РСД; 

Локација објекта је у I зони, па је коефицијент зоне КЗ= 0,005; 

Објекат је стамбени, па је коефицијент намене КН=1,00; 

Укупна нето површина објекта, који се гради је  177,82 m², а нето површина порушеног објекта је 

0,80х(62,00m2) =49,60m2.  

Површина за коју се обрачунавају доприноси је П=177,82 m²- 49,60m2
 =128,22 m², тј. 

Укупни износ доприноса: Д=  ПЦМ х П х КН х КЗ  

                                            Д= 90.534,00 х 128,22 m² х 1,00 х 0,005 =  58.041,35 РСД 

 Како се странка изјаснила, приликом подношења затева за издавање грађевинске дозволе, да ће 

допринос за грађевинско земљиште платити ЈЕДНОКРАТНО, до дана пријаве радова, уз коришћење 

попуста, који износи 50%, износ за уплату је 0,5 х 58.041,35 РСД =  29.020,67 РСД 

 Уплату извршити на рачун бр: 840-741538843-29, сврха уплате: допринос за уређење 

грађевинског земљишта, прималац:  допринос за уређење грађевинског земљишта, модел:  97, позив на 

број: 71-2150802947847502 и доставити доказ о уплати приликом подношења захтева за издавање 

потврде о пријави радова. 

 Техничко лице овог органа је дана 14.07.2015. године, након увида у Извод из  пројекта за 

грађевинску дозволу, констатовало да су подаци наведени у изводу у складу са локацијским условима 

бр.  III–01–353–215/2014 од 27.03.2015.године. 

 Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну                                                             

документацију из члана 135. Закона о планирању и изградњи, (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12 и 50/13-одлука УС , 132/2014 и 145/2014) , а у сладу са чланом 

21. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре решено је као у диспозитиву. 
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Такса за ово решење наплаћена је у износу од 300,00 динара по тарифном броју 1. тачка 1. и 

770,00 динара по тарифном броју 165. тачка 2. на основу члана 1. и 3. Закона о републичким 

административним таксама  („Сл.гласник РС“ бр. 43/03, ...  55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14) . 

 Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском Секретаријату за архитектуру, 

урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 8 дана од дана пријема овог решења. Жалба 

се предаје путем овог Секретаријата лично или путем поште препоручено, а таксира се са 440,00 динара 

(тарифни број 6.), сходно члану 1. и 3. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник 

РС”, бр. 43/03, 53/04, ...  55/12, 93/12 и 47/13), на жиро рачун бр. 840-742221843-57 модел 97, позив на 

број 35 – 215, сврха уплате – републичка административна такса. 

 

                                                                                                                  П.О. НАЧЕЛНИКА 

 ДОСТАВИТИ                                                                                   СЕКРЕТАРКА 

Подносиоцу  захтева              

Општинској инспекцији Општине Кикинда                                          

Регистратор                                                                                 _______________________ 

Архива                                                                                      Биљана Фелбаб, дипл. прав 

Имаоцима јавних овлашћења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА К И К И Н Д А                        

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 Секретаријат за стамбено-комуналне  

послове, грађевинарство и привреду 
Број:  III–01–351-106/2015 

Дана: 10.06.2015. године 

Кикинда                                                                

ЈБИ    

________________________________________________________ 

                                                                                            

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинска управа Општине 

Кикинда, на основу члана 3., 12. и 19. Одлуке о Општинској управи („Сл.лист општине Кикинда“, 3/09 и 

14/11), по овлашћену из Решења број III-03-031-40/2013 од 21.10.2013.године, члана 134. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12 и 

50/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  и члана 58. став 2. Закона о општем управном поступку, 

(„Сл.лист СРЈ“, бр.55/96, 33/97 и 31/01 и “Сл. гл. РС” 30/10), у предмету Завишић Јована из Мокрина, ул. 

Железничка бр.14, а поводом захтева за издавање грађевинске дозволе - изградња самостојеће стамбене 

зграде са једним станом, категорије А, класификационог броја 111011, у Мокрину, ул. Браће Томића бр. 

12, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
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ОДБАЦУЈЕ СЕ, захтев, Завишић Јована из Мокрина, ул. Железничка бр.14, а поводом захтева за 

издавање грађевинске дозволе - изградња самостојеће стамбене зграде са једним станом, категорије А, 

класификационог броја 111011, у Мокрину, ул. Браће Томића бр. 12, на кат. парцели бр. 2306 к.о. 

Мокрин, као непотпун. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Завишић Јован из Мокрина, ул. Железничка бр.14, поднео је захтев бр.  III–01–351-106/2015, дана 

05.06.2015. године, за издавање грађевинске дозволе-изградња самостојеће стамбене зграде са једним 

станом, категорије А, класификационог броја 111011, у Мокрину, ул. Браће Томића бр. 12, на кат. 

парцели бр. 2306 к.о. Мокрин, који не испуњава формалне услове за поступање по захтеву. 

Подносилац захтева, уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставио је: 

Извод из пројекта за грађевинску дозволу, од априла 2015. године, који је израдио Биро за 

пројектовање и консалтинг „АГЕНЦИЈА АН БОРОВИЋ“, Ацо Боровић пр. из Ивањице, ул. М. 

Николића бр. 87, а главни пројектант је Светлана Бошковић, диа лиц бр. 300 1807 10, у једном примерку 

у папирној и електронској форми; 

 Пројекат за грађевинску дозволу, од априла 2015. године, који је израдио Биро за пројектовање и 

консалтинг „АГЕНЦИЈА АН БОРОВИЋ“, Ацо Боровић пр. из Ивањице, ул. М. Николића бр. 87, а 

главни пројектант је, Светлана Бошковић, диа лиц бр. 300 1807 10 који садржи: 

0  -главна свеска, број 07/15, а главни пројектант, Светлана Бошковић, диа лиц бр. 300 1807 10, 

1 - пројекат архитектуре,  број 07/15, а главни пројектант, Светлана Бошковић, диа лиц бр. 300 1807 

10, 

Елаборат - Елаборат енергетске ефикасности, од 10. априла 2015. године, број 02-04/15Е, који је 

израдио Биро за пројектовање и извођење електроинсталација „СИГМА ИНЖЕЊЕРИНГ“, Мићић 

Миливоје пр. из Ивањице, ул. Партизанска бр. 33, а главни пројектант, Миливоје Мићић,дие лиц 

бр. 381 0751 13, у три примерка у папирној форми и један у електронском облику. 

 Пројекат је потврђен од стране вршиоца техничке контроле, доо “Архитекти Томић” из Горњег 

Милановца, ул. 1300 каплара а одговорнo лице и вршилац техничке контроле, Ранко Томић,диа лиц. бр. 

300 0537 03, да је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима; да је 

пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да је израђен у свему 

према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те 

врсте и класе објекта; да пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама 

правилника којим се уређује садржина техничке документације; да су у пројекту за грађевинску дозволу 

исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде 

пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, 

технолошке и друге подлоге и подаци; да су пројектом за грађевинску дозволу обезбеђене техничке мере 

за испуњење основних захтева за предметни објекат. Техничка контрола број 18/2015 од 27.04.2015. 

године.  

Наиме, овај Орган је поступајићи у складу са својим овлашћењима датим чланом 8ђ.  Закона о 

планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12 и 

50/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), уочио је формални недостатак документације, коју је 

подносилац захтева доставио, а односи се на неусклађеност података наведених у изводу из пројекта за 

грађевинску дозволу и издате локацијске дозволе. Локацијском дозволом за изградњу монтажне 

стамбене зграде По+П+1, ул. Браће Томића бр. 12 у Мокрину, на кат. парцели бр. 2306 к.о. Мокрин, бр. 

III–01–351-153/2014 од 12.03.2014. године, дати су услови за изградњу монтажне стамбене зграде 

По+П+1, чија је грађевинска линија удаљена 7,00 m, од регулационе линије, разуђене основе 

максималне ширине 13,56 m и максималне дужине 12,00 m. У Изводу из пројекта за грађевинску 

дозволу наводи се спратност стамбеног објекта Су+Пр, у сажетом техничком опису По+П, као и у 

основним подацима о објекту и локацији где се исказује површина подрума, такође у графичким 

прилозима Извода из пројекта за грађевинску дозволу на листовима бр. 1 и 2 , грађевинска линија 

удаљена је 8,00 m од регулационе линије, разуђене основе ширине 13,68 m и  дужине 12,00 m, што је у 

супротности са издатом Локацијском дозволом бр. III–01–351-153/2014 од 12.03.2014. године. 

 Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на сајту www.kikinda.org.rs, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све 

http://www.kikinda.org.rs/
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недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 

административна такса за подношење захтева.  

 На основу свега горе изнетог, а применом члана 8ђ и 135. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12 и 50/13-одлука УС, 132/2014 и 

145/2014) и члана 16. и 17. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник 

РС“, бр. 22/2015) донет је закључак као у диспозитиву.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити посебна жалба 

Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, у 

року од 5 дана од дана пријема овог закључка.  

Жалба се предаје путем овог Секретаријата лично или путем поште препоручено, а таксира се са 

440 динара (тарифни број 6.), сходно члану 1. и 3. Закона о републичким административним таксама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 43/03, 53/04, ... , 93/12, 47/13 и 57/14), на жиро рачун бр. 840-742221843-57 модел 

97, позив на број 35 – 215, сврха уплате – републичка административна такса. 

 
 

 ДОСТАВИТИ                                                                                П.О.НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                                                               СЕКРЕТАРКА 

 

1.Подносиоцу захтева  

2.Регистратор                                                                               _______________________ 

      3. Архиви                                                                                       Биљана Фелбаб, дипл.прав 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА КИКИНДА                        

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 Секретаријат за стамбено-комуналне  

послове, урбанизам и привреду 
Број: III–01–351-159/2015 

Дана:  21.07.2015. године 

Кикинда                                                             ЈБИ                                                                                 

 _____________________________________________________________________    

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел./факс: 0230/410-107, 0230/410-184, е-mail: skgp@kikinda.org.rs    

 

 

 

 

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Општине 

Кикинда, на основу члана 3., 12. и 19. Одлуке о Општинској управи („Сл.лист општине Кикинда“, 3/09 и 

14/11), по овлашћењу из Решења број III-03-031-83/2011-2 од 11.04.2011.године, члана 158. Закона о 

планирању и изградњи, („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 

42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 42-46 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/2015) и члана 192. 

Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник„ РС бр. 30/10) у 

предмету Вашчић Зорана из Кикинде, улица Ђуре Даничића број 25, поводом издавања употребне 

дозволе за изграђени објекат − стамбена зграда са једним станом П+1, у Кикинди, ул. Ђуре Даничића бр. 

25,  доноси, 
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Р Е Ш Е Њ Е 

употребна дозвола 
 

 ИЗДАЈЕ СЕ, Вашчић Зорану из Кикинде, улица Ђуре Даничића број 25, употребна дозвола за 

коришћење изграђеног објекта ─ стамбена зграда са једним станом П+1, (категорија А, класификациони 

број 111011) у Кикинди, ул. Ђуре Даничића бр. 25, на кат. парц. број 3873/1 површине 729m², лист 

непокр. бр. 13177, к.о. Кикинда, на основу Одобрења за градњу бр. I-351-2886/89, од 22.11.1989. године, 

коју је издао Секретаријат за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту човекове средине Града 

Кикинда, за који је инвеститор била Вашчић Зорица из Кикинде, ул. Ђуре Даничића бр. 25.  

 Површина изграђеног објекта, који је уписан у лист непокретности под бр. 1 у основи износи 

120,00m2, габарита  10,00х12,00m´, бруто развијене грађевинске површине 240,00m2  и укупне нето 

површине нето површине163,70m2 и спратности П+1. 

 Утврђује се да странка нема обавезу плаћања разлике доприноса за уређење грађевинског 

земљишта. 

 Гарантни рок на изведене радове је 2 (две) године. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Вашчић Зоран из Кикинде, улица Ђуре Даничића број 25, поднео je захтев овом Секретаријату, да 

му се изда употребна дозвола за коришћење изграђеног објекта –  стамбена зграда са једним станом П+1, 

у Кикинди, ул. Ђуре Даничића бр. 25 по издатом Одобрења за градњу бр. I-351-2886/89, од 22.11.1989. 

године. 
 

 Приложена је следећа документација: 

Одобрење за градњу бр. I-351-2886/89, од 22.11.1989. године; 

Главни пројекат од 11.1989; 

Решење о локацији бр. I-353-179/89, од 01.11.1989. године;  

Изјава инвеститора да је изградио зграду по одобреном главном пројекту; 

Потврда о прикључењу зграде на водоводну и канализациону инфраструктуру бр. 641-072/2015 од 

03.07.2015. године, издата од стране ЈП „КИКИНДА“ из Кикинде, Иђошки пут бр. 4; 

Потврда о прикључењу зграде на електроенергетски систем бр. 4.40.2-308/21 од 30.06.2015. године, 

издата од стране „Електровојводина“доо, “Електродистрибуција“ Зрењанин из Зрењанина, ул. 

Панчевачка бр. 46; 

Елаборат геодетских радова за изведени објекат бр. 952-02-7-137/2015 од 28.05.2015. године, који је 

израдила Агенција „Геопремер“ зоран Вукашиновић пр. из Кикинде, Трг српских добровољаца 

бр. 15; 

Елаборат геодетских радова за подземне инсталације бр. 956-03-14/2015 од 14.07.2015. године, који 

је израдила Агенција „Геопремер“ Зоран Вукашиновић пр. из Кикинде, Трг српских добровољаца 

бр. 15; 
 

Коначан обрачун доприноса за уређење грађевинског земљиштау тврђује се овим Решењем. Према 

Одлуци о критеријумима за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. Лист 

општине Кикинда“ бр. 10/2015): 

Просечна цена станова новоградње према степену развијености јединица локалне смоуправе за Кикинду, 

која спада у II групу је ПЦМ=90.534,00 РСД; 

Локација објекта је у II зони, па је коефицијент зоне КЗ= 0,0045; 

Објекат је стамбени, па је коефицијент намене КН=1,00; 

Укупна нето површина објекта који је изграђен је  163,70 m² и за њу се обрачунавају доприноси, па је 

укупни износ доприноса: Д=  ПЦМ х П х КН х КЗ  

                                            Д= 90.534,00 х 163,70 m² х 1,00 х 0,0045 =  66.691,87 РСД 

Како се нето површина пројектованог и изграђеног објекта не разликују странка нема обавезу плаћања 

разлике доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

 Како је овај Орган утврдио да је подносилац захтева приложио сву потребну  документацију за 

издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву овог решења, на основу члана 158. 

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 

121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 45. 
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Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/2015), теје одлучио 

да нема сметњи да се тражено решење изда, решено је као у диспозитиву овог решења. 

 Републичка административна такса наплаћена у складу са Законом о републичким 

административним таксама. 

 Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 8 дана од дана пријема овог решења. 

Жалба се предаје путем овог Секретаријата лично или путем поште препоручено, а таксира се са 440,оо 

динара, (тарифни број 6.), сходно члану 1. и 3. Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, 

број 43/03, ...   55/12, 93/12 и 47/13,57/14 и 45/15), на жиро рачун бр. 840-742221843-57 модел 97, позив 

на број 35–215, сврха уплате – републичка административна такса. 

 
 

 

  

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:                                                         П.О. НАЧЕЛНИКА 

1.Подносиоцу  захтева                                                                      СЕКРЕТАРКА 

2. Грађевинској инспекцији Општине Кикинда                                             

3. Секрет.  локалне пореске администрације  

4. Регистратор   

5. Имаоци јавних овлашћења                                                  _________________________ 

6. Архиви                                                                                   Биљана Фелбаб,дипл прав, 

                                     

 

% 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за инспекцијске послове  

Број: III-06-355-9/2015 

Дана: 22.04.2015. године 

                                                     КИКИНДА 

           
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, телефон: 0230/410-156 

 

На основу члана 32. Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/11), члана 192. 

Закона о општем управном поступку (,,Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01; ,,Сл. гласник РС”, бр. 30/10), 

члана 14. Одлуке о Општинској управи („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 3/09,  14/11 и 45/13) и члана 

70. Одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 

18/05, 7/10, 24/11 и 7/14) Секретаријат за инспекцијске послове Општинске управе општине Кикинда у 

поступку заштите јавних површина, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

Налаже се власницима станова у стамбеној згради, која се налази у Кикинди у улици Мокринска 

кућни број 25, Милошу Филиповићу, Кости Јовановићу и Љиљани Костић, да обуставе радњу изливања 

отпадне воде на јавну површину затварањем и стављањем ван употребе цеви, која је повезана са 

септичком јамом која се налази на катастарској парцели број 3078, к.о. Кикинда, путем овлашћене 

стручне службе. 

Рок за извршење: 5 (пет) дана од дана пријема Решења. 

Жалба на Решење не одлаже извршење истог. 

 

Образложење 
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Дана 27.03.2015. године, овај орган Општинске управе општине Кикинда, примио је Пријаву 

путем система „48 сати”. Наводи у Пријави односили су се на испуштање садржаја септичке јаме, коју 

користе станари стамбене зграде у Кикинди у улици Мокринска бр. 25, на јавну површину. 

У поступку инспекцијске контроле, извршене дана 31.03.2015. године, утврђена је веродостојност 

чињеница изнетих у Пријави. Власницима (корисницима) станова у стамбеној згради подељена су 

Упозорења у којим је истакнуто да су дужни да у року од 5 (пет) дана престану са изливањем отпадних 

вода на јавну површину јер је та радња у супротности са чланом 12. ставом 1. тачком 2. Одлуке о 

општем уређењу насељених места и комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 18/05, 7/10, 

24/11 и 7/14). Поступак инспекцијске контроле евидентиран је Записником број III-06-355-4-18/2015 од 

дана 31.03.2015. године и сачињене су фотографије. 

Поновним инспекцијским контролама, дана 08.04.2015. и 17.04.2015. године, извршена је 

контрола рока који је истакнут у претходно издатом Упозорењу. Установљено је да станари стамбене 

зграде нису поступили по наложеној мери која је изнета у Упозорењу. 

На основу свега наведеног а у складу са чланом 74. Одлуке о општем уређењу насељених места и 

комуналном реду („Сл. лист општине Кикинда”, бр. 18/05, 7/10, 24/11 и 7/14) одлучено је као у 

диспозитиву овог Решења. 

Жалба на Решење не одлаже његово извршење на основу члана 37. став 3. Закона о комуналним 

делатностима (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/11).     

Поука о правном средству: На ово решење може се уложити жалба Градском већу Града Кикинде у року од 15 дана од дана 
пријема. Жалба се предаје лично или путем поште овом органу или шаље непосредно другостепеном органу, таксирана са 120,00 динара на 
жиро рачун број 840-742251843-73, шифра 153, позив на број 97 35-215 сврха уплате градске административне таксе, сходно Одлуци о 
градским административним таксама („Сл. лист Града Кикинде“ бр. 7/09). 

 

  Комунални инспектор            
 

 

Доставити:                                                                                                                          

1. Милошу Филиповићу, ул. Мокринска бр. 25, Кикинда 

2. Кости Јовановићу, ул. Мокринска бр. 25, Кикинда 

3. Љиљани Костић, ул. Мокринска бр. 25, Кикинда  

4. Архиви 

 

% 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Секретаријат за инспекцијске послове  

Број: III-06-344-178/2015 

                                   Дана: 28.06.2015.  године 

                                   КИКИНДА 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
На основу члана 14. Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Кикинда», бр. 18/05, 14/11 и 

45/13) и члана 49. Одлуке о превозу у друмском саобраћају („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 5/96, 3/97, 3/02, 

14/02, 3/09, 7/10, 7/14 и 21/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 

31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10) у предмету регистрације делатности обављања  ауто-такси превоза 

путника, по захтеву Зорана Поповића из Кикинде, Секретаријат за инспекцијске послове Општинске управе 

општине Кикинда, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Зоран Поповић из Кикинде,  ул. Војводе Мишића  бр. 27 испуњава  услове за обављање делатности ауто -

такси превоза путника. Именовани ће такси превоз обављати  путничким возилом RENAULT MEGANE 1,5 DCI  

регистарске ознаке:  KI248BH. 
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О б р а  з л о ж е њ е 

 

 Зоран Поповић, Кикинда ул. Војводе Мишића  бр. 27  поднео је дана 25.06.2015. године захтев овом 

органу којим тражи да му се изда решење о испуњености услова за обављање делатности ауто-такси превоза 

путника. Уз захтев је поднета фотокопија личне карте, саобраћајне дозволе, возачке дозволе, потврде о 

таксиметру и рачуна о куповини новог ПП апарата. 

Поступајући по захтеву странке овај орган је  утврдио да подносилац захтева испуњава услове за 

обављање ауто-такси превоза путника сходно члану 33. Закона о  превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник 

РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06 и члановима 26. и 27.  Одлуке о превозу у друмском саобраћају („Сл. 

лист општине Кикинда“, бр. 5/96, 3/97, 3/02, 14/02, 3/09, 7/10, 7/14 и 14/15). О утврђеним чињеницама је сачињен 

Записник о извршеном инспекцијском прегледу бр. III-06-344-3-45/2015 од 28.06.2010. год. 

На основу напред изнетог донето је решење као у диспозитиву. 

 На ово решење може се уложити жалба Општинском већу Општине Кикинда у року од 8 дана од дана 

пријема решења. Жалба се подноси писмено, путем овог Секретаријата, лично или путем поште препоручено, 

таксирана са 120,00 динара на жиро рачун број 840-742251843-73 са назнаком за градске административне таксе, 

сходно Одлуци о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кикинда“, бр. 7/2009). 

   

                                                                                     Саобраћајни инспектор 

 

Решење доставити:                                                                    

1. Зоран Поповић,  Кикинда ул. Војводе Мишића бр. 27                                             

2. Агенцији за привредне регистре 

3. Архиви              
 

 

10. ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

Архива са предметима:Завршени предмети (архивска грађа и регистратурски материјал) чувају се 

у архивском депоу, сем предмета из 2005. и 2006. као и текуће године који се налазе у приручној архиви. 

Предмети у приручној архиви и у архивском депоу уредно су послагани на полицама, по годинама, 

класификационим ознакама и бројевима из архивске књиге. Месне канцеларије воде посебне 

деловоднике и решене предмете држе у својим архивама.  

Предмети из архиве издају се само уз реверс који се по враћању предмета поништава и враћа 

запосленом. Узети предмети морају се вратити архиви у року од 60 дана. 

Разгледање и преписивање архивираног акта врши се сходно одредбама Закона о општем 

управном поступку. 

Безвредни регистратурски материјал излучује се сваке године уз одобрење надлежног 

историјског архива, путем комисије коју образује и именује надлежни орган у чијем је саставу архива, а 

према утврђеним роковима чувања из листе категорије  регистратурског материјала. Излучује се само 

онај материјал којем је истекао рок од године дана од дана истека утврђеног рока чувања. 

 О излучивању безвредног регистратурског материјала води се записник и један примерак се 

доставља надлежном историјском архиву. 

 Излучени  безвредни регистратурски материјал може се уништити само на основу писаног 

одобрења надлежног историјског архива. 

Ако се поједини предмети или делови списа појединог предмета изгубе или се униште или се 

тако оштете да су неупотребљиви, покреће се поступак за обнављање, а обрађивач предмета је дужан да 

поднесе образложени извештај. 

Поступак за обнављање налаже се решењем руководиоца организационе јединице у чијој је 

надлежности предмет. 

Историјски архив: Сређена и пописана архивска грађа предаје се на чување Историјском архиву 

после 30 година рачунајући од дана настанка грађе. 
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Електронска база података чува се код овлашћеног лица. Заштита података од неовлашћеног 

приступа, архивирање података, као и начин коришћења података и докумената насталих у процесу 

аутоматске обраде података, обезбеђује се регистрацијом корисника, применом лозинки и антивирус 

програмом, а праве се и резервне копије података. 

Финансијска документација се чува код овлашћеног лица за вођење финансијских послова. 

Досијеи запослених и матичне књиге чувају се у челичним касама код овлашћеног лица. 

Магнетофонске траке са седница Скупштине Града чувају се у просторијама Одсека за 

скупштинске послове и послове Градског већа код овлашћеног лица четири године, односно за време 

трајања мандата изабраних одборника. 

Записници са седница Скупштине Града, њених радних тела и Градског већа чувају се у 

документацији наведених органа трајно. 

Акти и предмети који су одређени као државна, војна или службена тајна као и евиденције о 

њима чувају се у челичним касама или издвојено од других аката у плакарима на начин на који се 

обезбеђује чување њихове тајности код овлашћених лица.  

11. ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈЕ ОРГАН ПОСЕДУЈЕ  

 

Одлуке и друге акте које доноси Скупштина Града, Градско веће и градоначелник. Исте се од 

броја 15 из 2004. године могу преузети са сајта Града под називом СО Кикинда, скупштински материјал. 

  Записници са седница Скупштине Града, њених радних тела и Градског већа.  

Магнетофонске траке са седнице Скупштине Града. Право преслушавања траке имају сва лица 

која су учествовала у раду те Скупштине у службеним просторијама и у присуству овлашћеног лица уз 

сагласност председника Скупштине Града. 

Статистичке податке о предметима у раду, решеним предметима и начину решавања. 

Информације, извештаје и анализе везане за рад Градске управе, јавних предузећа и установа. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА УВИД 

 

  Све информације које су настале у раду или у вези са радом локалне самоуправе, осим када су се по 

одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја стекли услови за искључење 

или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја, као нпр. информације о 

личним подацима чијим би се одавањем повредило право на приватност одређеног лица, право на углед 

или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, као и информације које 

представљају војну, државну или службену тајну. 

 

13. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

13.1. Подношење захтева за приступ информацијама 

 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом 

локалне самоуправе може се поднети: 

-у писаној форми на адресу: Град Кикинда, Градска управа, 23300 Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12. 

-усмено на образац захтева у услужном центру у згради Скупштине Града Кикинда сваког радног 

дана од 7.30-15 сати. 

-електронском поштом e-mail   gradonacelnik@kikinda.org.rs  

 

Тражилац информације је сваки грађанин и правно лице. 

mailto:gradonacelnik@kikinda.org.rs
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У захтеву треба јасно навести која се информација тражи, односно нашта се она конкретно 

односи тј. што прецизнији опис информације који олакшавају проналажење тражене информације, као и 

податке о тражиоцу информације . захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев 

 

Образац захтева 

  

 
 ............................................................................................................................... 
                                                                         назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 
 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

гласник РС“ бр. 120/04), од горе наведеног органа захтевам*: 

 

� обавештење да ли поседује тражену информацију; 

� увид у документ који садржи тражену информацију; 

� копију документа који садржи тражену информацију; 

� достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

� поштом 

� електронском поштом 

� факсом 

� на други начин:*** 

_________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације) 

 

______________________________ 
Тражилац информације /  

 ____________________, ________________________________________ 

      Име и презиме                                            Адреса 

 

 

дана ___________200___ године ________________________________________ 

други подаци за контакт 

________________________________________ 

потпис 

 

 

∗ У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

∗∗ У кућици означити начин достављања копије докумената. 

∗∗∗ Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 

 

 

 

 

13.2.Одлучивање по захтеву 

 

Овлашћено лице је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 

живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне 
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средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року 

од 48 сати од пријема захтева.  

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема 

захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи 

тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах 

обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у 

коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи 

тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

   

13.3. Висина накнаде нужних трошкова 

 

Увид у докуменат који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Трoшкoвник кojим сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa 

сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja утврђена је Урeдбом o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa 

издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Службени гласник 

РС“, бр. 8/06). Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 

61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 - испр., 81/14, 117/14, 128/14, 131/14, 32/15, 59/15 и 63/15) 

прописан је уплатни рачун Трезора за ову врсту прихода: 840-742328-843-30. 

 

13.4.   Ж а л б а 

 

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја 

Р о к : 15 дана од дана достављања решења  

 

Адреса повереника:  

Повереник за информације од јавног значаја 

ул. Светозара Марковића бр. 42 

11000 Б Е О Г Р А Д 

Адреса за пошту: ул. Булевар краља Александрa бр. 15 

11000 Б Е О Г Р А Д  

 

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У 

ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 

                  

Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту:  Београд, Булевар краља Александрa бр. 15. 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим: 

 

Ж А Л Б У 

против 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

 ( навести назив органа) 

 

због тога што орган власти:  

                                   није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

                                              (подвући  због чега се изјављује жалба) 

 

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том органу  дана 

….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације  о /у вези са 

: 
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................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама) 

 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени 

одговор органа власти. 

        ............................................................. 

............................................................ 

Подносилац жалбе / Име и презиме 

         ......................................................                                                                        

потпис   

..............................................................                                        

адреса                                            

..............................................................                                                           

други подаци за контакт 
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14. ФУНКЦИЈЕ РУКОВОДИОЦА ОРГАНА 

 

Функције руководиоца органа дата су под тачком  4.1. Имена и звања руководилаца, а опис 

овлашћења и обавеза  државног органа дата су под тачком 3. овог информатора 

15. ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА 

 

Рад органа Града је јаван. 

Град је дужан да јавности омогући увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. 

За давање информација, њихову тачност и благовременост одговоран је начелник Градске управе 

или лице које он овласти. 

О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Градске управе, 

ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну, што ће се регулисати 

посебном одлуком. 

Град је дужан да на примерен начин, пре свега у просторијама  у којима ради са странкама 

обавештава странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме делокругу, 

о органу  који надзире њихов рад и начину контакта с њиме и о другим подацима битним за јавност рада и 

односе са странкама. 

Информације могу да се дају и  преко телефона и других средстава везе. 

Град је  дужнан  да свима омогући прикладан начин за подношење притужби на свој рад и на 

неправилан однос запослених. Притужбе се подносе секретару Секретаријата за општу управу и заједничке 

послове или начелнику Градске управе. 

На поднету притужбу  Градска управа дужан је да одговори у року од 15 дана од дана пријема 

притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор. 

Град  најмање једном у 30 дана разматра питања обухваћена притужбама. 

На зградама у којима су смештенe организационе јединице Градске управе истичу се назив органа, 

грб и застава Републике Србије. 

На улазу у службену просторију истичу се лична имена, функција или радно место лица која у њој 

раде, а на одговарајућем месту унутар зграде истиче се распоред просторија.  

Рад Скупштине доступан је јавности.      

Акредитовани представници средстава јавног информисања имају право да присуствују 

седницама скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.    

 Седници скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када се седница држи без 

присуства јавности. 

Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно, ради 

обезбеђивања несметаног тока седнице.     

Скупштина и њена радна тела, у случају разматрања одређених питања, изузетно могу 

ограничити или искључити јавност из свог рада. 

Предлог за ограничење или искључење јавности могу поднети председник скупштине или 

трећина одборника. Скупштина одлуку о овом предлогу доноси без претреса.  

Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози општих 

аката, других прописа, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада 

скупштине и њених радних тела. 

Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се 

потребни услови за праћење рада на  седницама скупштине и њених радних тела.     

Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице скупштине уколико 

скупштина другачије не одлучи. 

Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Текст службеног 

саопштења саставља секретар скупштине или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра скупштина, може да одржи 

председник или заменик председника скупштине, а председник радног тела скупштине о питањима из  

надлежности тог радног тела. 
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16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА 

 

Зграда Скупштине Града и Градске управе налази се  на Тргу српских добровољаца бр. 12.  

Радно време са грађанима  је од 8 до 15,30 сати. Месне канцеларије у насељеним местима раде са 

грађанима од 7,30 до 15 сати. 

Суботом или недељом се ради када за то постоји потреба о чему се грађани обавештавају путем 

медија и огласне табле. 

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима могућ је без пратиоца до 

просторија услужног центра. 

У згради је дозвољено аудио и видео снимање уз одобрење начелника Градске управе. 
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	Издавање мишљења за заузимање површина јавне намене
	Издавање потврда на постојеће урбанистичко – техничке услове за постављање летњих башти испред угоститељског објекта

	 захтев образац бр. 14а
	 препис листе непокретности – катастар ( у 1 примерку )
	 копија плана парцеле – катастар ( у 1 примерку )
	 административна такса
	 захтев – образац бр. 06а
	 идејно решење у електронској и аналогној форми ( по 1 примерак )
	 административна такса
	 захтев – образац бр. 06б
	 идејно решење са унетим изменама у електронској и аналогној форми ( по 1 примерак )
	 административна такса
	 захтев
	 идејни пројекат ( у 3 примерка )
	 акт о урбанистичким условима ( у 1 примерку )
	 захтев- образац бр. 07а
	 извод из пројекта за грађевинску дозволу,у електронској форми (1 примерак) један примерак у папирној форми, а у форми и са садржајем у складу са правилником, којим се уређује садржај техничке документације;
	 пројекат за грађевинску дозволу, у електронској форми (1 примерак), у папирној форми један примерак више од оног броја примерка, који подносилац захтева жели да му се овери приликом издавања грађевинске дозволе (мин 3 примерка) са потврдом и извешта...
	 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона - препис листе непокретности – катастар ( у 1 примерку )
	 сагласност преосталих сувласника, ако их има
	 уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји
	 уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења
	 енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 07б
	 доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту у изградњи
	 решење о статусној промени привредног друштва из кога се на неспоран начин може утврдити правни континуитет подносиоца
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 07в
	 нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се мења, са извештајем о извршеној техничкој контроли, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми,...
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 07г
	 идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати пр...
	 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. закона о планирању и изградњи
	 оверену сагласност преосталих сувласника, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица
	 доказ о уређењу односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта
	 административна такса
	 захтев – образац бр. 13а
	 идејни пројекат на увид
	 административна такса
	 захтев – образац бр. 13б
	 идејни пројекат у три примерка, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за ...
	 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи (не доставља се за изградњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену)
	 оверену сагласност преосталих сувласника, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица
	 уговор закључен у складу са законом којим се уређује претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова
	 доказ о уређењу односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
	 административна такса
	 доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе
	 средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате;
	 сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину
	 пројекат за извођење, у електронској форми , у следећим случајевима:
	1) ако се ради о објекту из члана 133. став 2. тачка 9) Закона за који су предвиђене мере заштите културних добара;
	2) ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
	 три примерка пројекта за извођење, у папирнј форми ради овере од стране органа надлежног за послове заштите од пожара, ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 09а
	 геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова – Геодетска организација
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 09б
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 10а
	 главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује заштита од пожара
	 пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у паприној форми колико подносилац захтева жели да му орган надлежан за послове заштите од пожара о...
	 административна такса
	 захтев- образац бр. 11а
	 доказ о плаћању накнаде за прикључење од имаоца јавних овлашћења
	 административна такса
	 захтев – образац бр. 12а
	 пројекат за извођење, односно пројекат изведеног стања, у папирној и електронској форми.
	 извод из пројекта за грађевинску дозволу у електронској форми:
	 извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе
	 елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта
	 елаборат геодетских радова за подземне инсталације
	 сертификат о енергетским својствима објекта
	 административна такса
	 пријава
	 геодетски снимак објекта ( Агенције за обављање геодетских послова )
	 препис листе непокретности ( катастар )
	 административна такса
	 захтев
	 пројекат изведеног стања ( у 3 примерка )
	 копија плана парцеле са уцртаним нелегалним објектом ( катастар )
	 доказ о измирењу накнаде за допринос за уређење грађевинског земљишта
	 решење о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта
	 решење о накнади за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште
	  Вукашиновић Зоран, ''ГЕОПРЕМЕР'', Кикинда, Трг српских добровољаца 15, тел. 28-275, моб.  064/2560858
	 Константиновић Жељко, '' ГЕОПЛАН '', Кикинда, Трг српских добровољаца 17, тел. 32-466, моб. 064/1914555
	 Калембер Милан, ''ГЕОЦЕНТАР'', Кикинда, Немањина 1/1, тел. 24-140, моб. 064/1290695
	 И друге овлашћене агенције са територије републике Србије.
	 Сава Маћош, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Кикинда, Блок ГА-3, Светосавска 21, тел. 24-285, моб. 063/8857403
	 Сенка Шпика, '' ШПИКА ИНЖЕЊЕРИНГ '' Д.о.о. Кикинда, Трг српских добровољаца 46, улаз 2/12, тел. 401-160, моб. 063/8053249
	 Боно Дивковић, ‘’CADDY INŽENJERING'', Д.о.о. Кикинда, Браће Татића 16/2-7, моб. 064/2628774
	 Нихад Љубовић. '' Н.Е.Ц. '' Д.о.о. Кикинда, Петефи Шандора 8/35, тел. 427-312, моб. 064/2526472
	 Мирко Ступовски, '' ПРО-ИНГ '', Д.о.о. Кикинда, Немањина 3/20, Тел. 26-327, моб. 063/7007 262
	 Мирослав Пејаков, ''ПЕМИР'', Кикинда, Браће Богарошки 160, тел. 34-534, моб. 063/ 519193
	 Ратко Боровница, ''ТЕХНОБОР'' Кикинда, Трг српских добровољаца 21, тел. 34-615 и 21-701
	 Милош Ђурашин, ''ДИЗАРТ ИНЖЕЊЕРИНГ'', Кикинда, Војводе Мишића 6, тел. 25-629, моб. 063/653432
	 Никола Карановић Д.о.о. ''ГРАМ'', Кикинда, ГА-4, тел. 22-093, стамбене задруга ''Галадска''
	 И сва регистрована предузећа и радње, за ову делатност, на територији Републике Србије
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