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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
 
57. 
 На основу члана 31. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Сл.гласник РС", бр. 76/91 и 
22/2001) и члана 80. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 44/99 и 27/2001) и члана 31. Статута 
општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 12/99), Скупштина општине Кикинда на седници 
одржаној дана 09.12.2002.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2002.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Кикинда за 2002.годину ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 2/2002) у члану 
1. број "529.492" динара замењује се бројем "466.678.492", а број "528.497.492" замењује се бројем 
"465.878.492", а број "1.000.000" замењује се бројем "800.000". 

Члан 2. 
 У члану 12. "Биланс прихода и расхода општинског буџета за 2002.годину", у одељку "Приходи" у 
табеларном прегледу "I Приходи текуће године" у врсти "Приходи буџета општина и градова" у 
класификационим бројевима, уводе се, односно мењају: 
- Уводи се позиција, аналитички конто и број: 
901-100  Уводи се, Средства пренета из буџета републике и број "320.000" 
901-303 Порез на промет непокретности и права број "15.500.000" замењује се бројем "16.000.000" 
901-301 Део пореза од имовине број "35.000.000", замењује се бројем "35.500.000" 
901-300 Порез из дохотка број "35.000.000" замењује се бројем "36.000.000" 
901-300 Порез на фонд зарада број "157.000.000" замењује се бројем "112.000.000" 
901-305 Локалне комуналне таксе број "15.000.000" замењује се бројем "10.500.000" 
901-306 Накнада за коришћење комуналних добара број "200.000" замењује се бројем "450.000" 
901-300 Порез на приход од пољопривреде број "1.500.000" замењује се бројем "650.000" 
901-302 Порез од самосталне делатности број "8.500.000" замењује се бројем "7.500.000" 
901-307 Накнада за путеве број "5.500.000" замењује се бројем "4.200.000" 
901-319 Остали приходи број "1.500.000" замењује се бројем "3.400.000" 
901-319 Новчане казне број "1.000.000" замењује се бројем "200.000" 
901-311 Закупнина за пословни простор број "6.000.000" замењује се бројем "4.500.000" 
901-313 Рудна рента број "130.000.000" замењује се бројем "101.000.000" 
901-319 Приходи Фонда солидарне стамбене изградње број "50.000" замењује се бројем "150.000" 
901-319 Приходи по основу донација број "5.000.000" замењује се бројем "9.261.000" 
Дефицит буџета, додаје се реч "кредит" и  број "20.000.000" замењује се бројем "33.000.000" 
 
 Свега врста 901: број "519.200.000" замењује се бројем "457.081.000" 
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909-300 Средства самодоприноса број "2.000.000" замењује се бројем "1.300.000" 
 
 Свега врста 909: број "2.000.000", замењује се бројем "1.300.000" 
 
 I Укупни непосредни изворни приходи (901+909) број "521.200.000" замењује се бројем 
"458.381.000" 
 Укупни приходи: број "529.497.492" замењује се бројем "466.768.492" 

 
Члан 3. 

 У члану 12. "Биланс прихода и расхода општинског буџета за 2002. годину" у одељку "Расходи", 
раздео 1. Општинска управа – Средства за рад органа, организација и служби, на позицијама (уводе се, мењају 
или пренумеришу) са редним бројем: 
- позиција бр.101   Уводи се Средства за плате – за стално запослене 
    усклађује се са обавезом кориговања коефицијента 
    запослених у државној управи, и број "2.500.000" 
- позиција бр.201    Уводи се Трошкови додатка на зараде:  усклађује се са 
   обавезом кориговања коефицијента запослених у државној 
    управи, и број "750.000" 
- позиција бр.3   Друга примања запослених, мења се и добија назив Социјални  
   доприноси на терет послодавца 
- позиција бр.301   Уводи се Друга примања запослних усклађује се са  
    обавезом кориговања коефицијента запослених у државној 
   управи, и број "710.000" 
- позиција бр.4   Остали трошкови (уговор о делу, стипендије и друго) 
    број "6.000.000" замењује се бројем "4.000.000" 
- позиција бр.6   Трошкови рада скупштине: број "700.000" замењује се бројем 
    "2.500.000" 
- позиција бр.7   Трошкови обележавања догађаја број "1.000.000" замењује се бројем "1.600.000" 
- позиција бр.9   Чланарина сталне конференције градова и општина СРЈ и РС 
     број "50.000" замењује се бојем "150.000" 
- позиција бр.10  Трошкови међуопштинске сарадње број "1.000.000" змењује се бројем "1.600.000" 
- позиција бр.13  Трошкови одржавања зграде, возила, опреме, осигурања и набавке ситног инвентара 
     број "3.000.000" замењује се бројем "4.000.000" 
- позиција бр.14  Трошкови опремања Општинске управе број "8.000.000" замењује се бројем 
     "5.500.000" 
- позиција бр.15  Трошкови за ПТТ, грејање и осветљење број "5.300.000" замењује се бројем 
      "6.600.000" 
- позиција бр.16  Накнаде за повластице у саобраћају носиоцима споменице 1941, инв. и слепих 
     лица број "250.000" , брише се. 
- позиција бр.18  Средства за заштиту и унапређење човекове средине брј "800.000" замењује се 
     бројем "300.000" 
- позиција бр.19  Трошкови извршења по судском поступку број "300.000" замењује се бројем 
     "850.000" 
- позиција бр.20  Учешће у куповини стана солидарности број "500.000", бриче се. 
- позиција бр.21  Трошкови мртвозорства број "220.000" , брише се  
- позиција бр.22  Накнада за трошкове платног промета број "1.550.000" замењује се бројем 
      "1.100.000" 
- позиција бр.23  Издвајања у сталну буџетску резерву број "2.507.492" замењује се бројем "1.800.000" 
- позиција бр.24  Текућа буџетска резерва број "1.000.000" замењује се бројем  "800.000" 
 



 Свега раздео 1. Позиција 1 – 24: број "82-597.492" замењује се бројем "85.180.000" 
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 Раздео 3. Средства за покриће потреба грађана у одређеним областима (позиције се уводе, 
мењају или пренумеришу) 
 
- позиција бр.26     Средства за основно образовање број "28.000.000" замењује се бројем "19.000.000" 
- позиција бр. 27    Средства за културу број "29.000.000"  замењује се бројем "27.000.000" 
- позиција бр.2701  Уводи се као Трошкови превоза културних делатника – ЈП "Аутопревоз"- на основу 
          добијених донација и број "48.618" 
- позиција бр.2702   Уводи се као трошкови ел.енергије културних делатника – ЈП ЕПС -на основу  
          добијених донација и број "371.940" 
- позиција бр.2703   Уводи се као трошкови грејања културних делатника – ЈП "Енергетика" - на основу 
          добијених донација и број "601.218" 
- позиција бр.2704   води се као Трошкови програма културних делатника на  основу добијених 
          донација и број "110.000" 
- позиција бр.28.     Средства за физичку културу број "25.000.000" замењује се бројем "24.500.000" 
- позиција бр.2801   Уводи се као Трошкови изградње дечијег игралишта на основу добијених донација 
         и број "2.171.000" 
- позиција бр.2802   Уводи се као Трошкови превоза  спортских екипа – ЈП "Аутопревоз"-  на основу 
         добијених донација и број "885.881" 
- позиција бр.2803   Уводи се као Трошкови ел.енергије- ЈП ЕПС - за СРЦ "Језеро"- на основу добијених 
          донација и број "150.000" 
- позиција бр.2804   Уводи се као Трошкови програма у спорту на основу добијених донација и број 
          "1.000.000" 
- позиција бр.29       Средства за друштвену бригу о деци: број "41.130.000" замењује се бројем "40.000.000" 
- позиција бр. 30      Средства за средње образовање: број "10.150.000" замењује се бројем "6.500.000" 
- позиција бр.3101    Уводи се као Средства за наканду превоза носиоца споменице, 1941, инв. и слепих 
          лица и број "410.000." 
- позиција бр. 32     Средства за текуће информисање број "18.500.000" замењује се бројем "15.200.000" 
- позиција бр.3201   Уводи се као Трошкови грејања ЈП ИЦК на основу добијених донација и број "122.786" 
- позиција бр.3202   Уводи се као Трошкови ел.енергије ЈП ИЦК основу добијених донација и број "80.000" 
- позиција бр. 33      Средства за усавршавање младих кадрова за припрему научног и стваралачког 
          ада број "300.000" замењује се бројем "305.000" 
- позиција бр.3401   Уводи се као Трошкови мртвозорства и број "123.000" 
- позиција бр.37      Учешће у заједничким пројектима број "1.250.000" замењује се бројем "1.100.000"       
- позиција бр.45            Остале организације и број "1.860.000" замењује се бројем "1.600.000". 
- позиција бр.47      Промена броја позиције Симпозијума Тера Кикинда, број "1.000.000" замењује се  
         бројем "1.355.000" 
- позиција бр. 52.    Ватрогасни савез број "570.000" замењује се бројем "1.000.000" 
- позиција бр. 53.   Расходи противпожарне заштите број "60.000" замењује се бројем "110.739" 
- позиција бр. 56.    Средства за финансирање малих и средњих предузећа број "3.000.000" замењује се  
   бројем  "2.014.000" 
- позиција бр. 57.   Одељење Техничког факултета број "1.350.000" замењује се бројем "1.500.000" 
 
 Свега Раздео 3 Позиција 26 – 57: број "205.900.004" замењује се бројем "191.989.188" 
 
 Раздео 4. Средства за општу комуналну потрошњу (позиције се уводе, мењају или пренумерипу) 
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- позиција бр. 58.  Самодопринос број "2.000.000" замењује се бројем "1.300.000" 
 
 ЈП Дирекција за изградњу града 
 
- позиција бр. 60.     Рудна рента: број "81.500.000" замењује се бројем "59.000.000" 
- позиција бр.6001   Уводи се  као расходи по основу кредита за покриће дефицита рудне ренте 
        и број "13.000.000" 
- позиција бр. 61   Расходи за обављање и развој ком.делатности број "125.000.000" замењује се  
       бројем "85.000.000" 
- позиција бр. 63.  Расходи за изградњу и одржавање локалних путева, улица и других јавних 
       објеката: број "5.500.000" замењује се бројем "4.200.000" 
 
 Свега раздео 4. Позиција 58 – 63: број "236.000.000" замењује се бројем "184.500.000" 
 
 Укупни расходи:  број "529.497.496" замењује се бројем "466.669.188" 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Кикинда. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИН Е КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12.2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
        Душко Радаковић,с.р. 
 
58. 
 
 На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи ("Сл.гласник РС", број 48/94 и 
11/98) и члана 25. и члана 88. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), 
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној  09.12.2002.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ "САЈАН" САЈАН 

 
Члан 1. 

 Поводом инциијативе Савета МЗ "Сајан" Сајан за увођење самодоприноса на територији МЗ "Сајан" 
Сајан за период 01.01.2003 – 31.12.2007.године, расписује се референдум на којем ће се грађани изјаснити о 
иницијативи за увођење самодоприноса на територији МЗ "Сајан". 

Члан 2. 
 Право учешћа на референдуму имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији 
МЗ "Сајан" Сајан, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на територији МЗ "Сајан" Сајан, 
ако на територији МЗ "Сајан" имају непокретну имовину, а средствима која ће се прикупити самодоприносом 
побољшавају се услови коришћења те имовине. 
 Одлука о увођењу самодоприноса се сматра донетом ако се за њу изјасни већина од укупног броја 
грађана из претходног става. 

Члан 3. 
 Референдум о увођењу самодоприноса на територији МЗ "Сајан" одржаће се 29.12.2002.године. 
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Члан 4. 
 Поступак спровођења референдума одржаће се у складу са одредбама Закона о референдуму и 
народној иницијативи ("Сл.гласник РС", бр. 48/94 и 11/98) и Статута општине Кикинда. 

Члан 5. 
 Скупштина општине ће решењем именовати Комисију која ће спровести референдум. 
 Трошкове референдума сносиће Скупштина општине Кикинда. 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кикинда. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12.2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                  Душко Радаковић, с.р. 
 
59. 
 
 На основу члана 13. став 1, члана 15. став 4. и  члана 16. став 3. Закона о комуналним делатностима  
("Службени гласник РС", бр. 16/97.  и 42/98.), члана 13. тачка 4. и  члана 94. став 1. Статута општине Кикинда 
("Службени лист  општине Кикинда»", бр. 6/2002.) Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана  
09.12.2002. године, донела је  
 

ОДЛУКУ О КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 
 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1. 
Овом Одлуком  прописују се услови  и начин  организовања послова у вршењу комуналне делатности  

пречишћавања и одвођења  атмосферских  и отпадних  вода и  услови за коришћење ове комуналне услуге а 
нарочито:  

- технички, санитарно-хигијенски и други посебни услови за обављање делатности; 
- права и обавезе предузећа које обавља  комуналну делатност и  корисника услуге; 
- начин наплате накнаде за коришћење комуналне услуге; 
- случајеви и услови под којима се кориснику може ускратити пружање комуналне услуге; 
- начин  обезбеђења континуитета у вршењу  делатности као и начин  поступања,  овлашћења  и  

обавезе Комуналног предузећа  и  органа општине у случају  прекида пружања услуге. 
Члан 2. 

 Сакупљање отпадних и атмосферских вода од корисника и са јавних површина, њихово одвођење, 
пречишћавање и испуштање врши се системом канализације коју чине: 

- канализација за отпадне воде, и  
- канализација за атмосферске воде. 
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Члан 3. 
 Комуналну делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода обавља Јавно 
комунално предузеће "6. октобар"  Кикинда (у даљем тексту: Комунално предузеће)  
 Корисници, у смислу ове Одлуке, су физичка лица, правна лица и предузетници чији су објекти  
прикључени на јавну канализацију 
 

II КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ 
 
А. технички и други посебни услови  
      за пречишћавање и одвођење отпадних вода 

Члан 4. 
 

Канализација  се дели на: јавну  канализацију, канализацију за посебне намене и кућну 
канализацију. 

1. Јавну канализацију чине:  
          - главни колектори 
          - затворени примарни и секундарни канали за одвођење отпадних вода 
          - силазна контролна окна 
          -  уређаји  за  пречишћавање отпадних вода 
          - црпна постројења  
          - прикључни водови на јавну канализацију 
          - припадајући објекти,  уређаји и инсталације 

 
2. Канализацију за посебне намене чине: 

- сви хоризонтални  и вертикални водови, канализације привредних и   других објеката којима 
се одводе отпадне воде; 

            - уређаји за предходно пречишћавање отпадних и  технолошких вода; 
            - уређаји за мерење количине испуштених вода 
            - припадајући објекти, уређаји и инсталације 

 
3. Кућну канализацију чине:  објекти, уређаји  и водови до првог контролног окна, односно до 

регулационе линије ако не постоји  контролно окно. 
Члан  5. 

Јавна канализација се гради-изводи према инвестиционо-техничкој  документацији за коју  је издато 
одобрење за грађење . 
 Инвеститор је дужан да у року од 30 дана  по добијању употребне дозволе изграђену јавну 
канализацију преда на коришћење, управљање и одржавање Комуналном предузећу, и она постаје његово 
основно средство. 
 Комунално предузеће је дужно да писмено обавести власника – корисника објекта  код којег су 
створени технички услови за  прикључење  на јавну канализацију. 

Члан  6. 
 На јавну канализацију могу се прикључити  објекти који се граде или су изграђени на основу  
одобрења надлежног органа управе, односно који су укњижени у земљишним књигама. 
 Власници –корисници објеката из става 1. овог члана, а који су прикључени на јавни водовод или воду 
користе из сопственог изворишта, обавезни су да исте прикључе на јавну  канализацију: 

- у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, тамо где постоји  јавна канализација;  
- у року од годину дана по пријему обавештења из члана 5. став 3. ове Одлуке; 
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Објекти који се граде прикључују се у току  изградње, а најкасније почетком  коришћења. 
Члан 7. 

Објекти изграђени без одобрења надлежног органа управе на могу се прикључити на јавну 
канализацију. 

Члан 8. 
Сваки објекат који се спаја  са јавном канализацијом  мора имати засебан прикључак, непосредно на 

јавну канализацију. 
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, када је то из техничких и других разлога оправдано и могуће, 

Комунално предузеће може одобрити да се више објеката прикључи на једно прикључно окно. 
 Ако се канализациони прикључак не може  извести непосредно на јавну канализацију те је потребно 
прикључак извести преко туђе непокретности, за прикључење је потребна сагласност власника – корисника те 
непокретности. 
 Сагласност из претходног става овог члана мора бити у писменој  форми и оверена од стране 
надлежног органа. 

Члан 9. 
 Кућним прикључком сматра се спој са јавном канализацијом за отпадне воде од првог контролног 
окна, односно од регулационе линије ако контролно окно није изграђено, до јавне канализације. . 
 Прво контролно окно се поставља на удаљености од највише три метра од  регулационе линије, а од 
јавне канализације не може бити удаљено више од тридесет метара. 

Члан 10. 
 Индустријски објекти прикључују се на јавну канализацију у складу са одредбама ове Одлуке и под 
условом да имају изграђен уређај за претходно пречишћавање отпадних вода који обезбеђује квалитет 
отпадних и технолошких вода утврђен чланом 20. ове Одлуке.  
 Власници и корисници индустријских и сличних објеката који су прикључени на јавну канализацију а 
немају уређај за претходно пречишћавање отпадних и технолошких вода, дужни су да исте изграде у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 11. 
 Услове за прикључење објекта на јавну канализацију утврђује Комунално предузеће. 

Члан  12. 
 Прикључење објекта на јавну канализацију врши се на основу одобрења које издаје орган управе 
надлежан за грађевинске послове. 
  Уз захтев за издавање одобрења за прикључење подноси се: 

- Извод из земљишне књиге или  други доказ о праву својине на објекту; 
- Сагласност  власника ако захтев подноси корисник објекта; 
- Сагласност из члана 8. став 3. ове Одлуке. 
Орган управе из става 1. овог члана прибавља  услове за прикључење од Комуналног  предузећа  по 

службеној дужности  о трошку  подносиоца захтева. 
Члан 13. 

Забрањено је прикључивање објекта на јавну канализацији без одобрења или супротно одобрењу 
издатом од стране органа управе надлежног за грађевинске послове. 

Члан 14. 
Прикључке изведене без одобрења или  противно одобрењу издатом од органа управе надлежног за 

грађевинске послове Комунално предузеће ће затворити и ставити ван употребе по решењу комуналне 
инспекције. 

Члан 15.  
Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи Комунално предузеће, односно друго 

предузеће или предузетник коме Комунално предузеће повери обављање тих послова. 
Власници и корисници објеката могу сами да изводе радове из става 1. овог члана, осим самог 

прикључења на јавну канализацију. 
 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 страна Број 12.  "Сл.лист општине Кикинда"   09.12.2002.године 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник из става 1. овог члана даје техничка упутства 
и врши надзор над извођењем радова од стране власника или корисника објекта и одређује врсту материјала за 
израду прикључка. 

Трошкове израде прикључка сноси власник или корисник објекта.   
 
Б. Права и обавезе Комуналног предузећа 
     и корисника услуга  

Члан 16. 
Комунално предузеће дужно је да: 
- одржава објекте, постројења, уређаје и мрежу јавне канализације; 
- одржава и контролише исправност уређаја за мерење количине испуштене воде; 
- контролише састав испуштених вода и по потреби предузима одговарајуће мере; 
- контролише стање и исправност кућних инсталација и прикључака; 
- врши чишћење септичких јама по захтеву корисника; 
-   у случају квара на јавној канализацији  одмах, путем средстава јавног инфорисања или на неки 
други погодан начин, о томе извести кориснике и комуналну инспекцију, а квар отклони у што краћем 
року.  

        Члан 17. 
 Корисник јавне канализације дужан је да: 

-  одржава у исправном стању кућну инсталацију, уређај за претходно пречишћавање отпадних вода и    
септичку јаму; 

             -    наменски користи кућну и канализацију за посебне намене; 
           -    на захтев Комуналног предузећа одмах а најкасније у року од седам дана о сопственом трошку 
отклони квар на кућним инсталацијама и инсталацијама за посебну намену; 
            - сноси трошкове отклањања узрока зачепљења, оштећења и кварова, као и штету на јавној 
канализацији  коју проузрокује непрописном или  ненаменском употребом кућне или канализације за посебну 
намену; 
   - испразни, очисти, дезинфикује и затрпа септичку јаму или упојни бунар након прикључења објекта 
на јавну канализацију; 

 - овлашћеном раднику Комуналног предузећа обезбеди несметан приступ уређају за претходно 
пречишћавање отпадних вода  ради узимања узорака и вршења контроле квалитета отпадних вода.  

Члан 18. 
 
 Забрањено је у јавну канализацију за отпадне воде упуштати атмосферске и површинске воде.   

        Члан 19. 
 У јавну канализацију за отпадне воде забрањено је упуштање отпадних вода и убацивање отпадака, 
предмета  и материја које: 

- су опасне по здравље људи  и животну околину; 
- проузрокују кварове и оштећења на опреми и објектима јавне канализације; 
- негативно утичу на одвијање процеса пречишћавања и квалитет пречишћених вода; 
- садрже биолошки неразградиве и тешко разградиве материје;  

            Члан 20. 
 

У јавну канализацију могу се упуштати отпадне воде чије максимално дозвољене 
концентрације(удаљем тексту:МДК) не прелазе следеће вредности: 
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ТАБЕЛА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИХ КОНЦЕТРАЦИЈА 

МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ СЕ УПУШТАЈУ У КОЛЕКТОР ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

  Јединица 
мере мг/л 

Максимално дозвољене 
концентрације 

1. 2. 3. 4. 
1. ПХ вредности мл/л 6-9 
2. Биолошка потрошња кисеоника БПК-5 « 300-650 
3. Хемијска потрошња кисеоника « 450-800 
4. Укупне таложне масти « 80-100 
5. Масти – а) органског порекла 

Уља – б) минералног порекла не 
сапонификујуће 

« 30-50 
10-20 

6. Растворене соли неоргански део « 500 
7. Катран мазут « 0 
8. Тешки деривати нафте « 30 
9. Алкилбензолсулфати (детерџенти) « 10 

10. Пестициди « 0,2 
 11. Феноли « 40 
12. Амонијак (NH3) « 10 
13. Соли амонијака « 15 
14. Алкохол « 20 
15. Бензол « 1 
16. Укупни азот (N) « 12 
17. Укупни фосфор (P) « 12 
18. Укупни цијаниди « 1,0 
19. Цијаниди који се разлажу хлором « 0,20 
20. Хром шестовалентни « 0,50 
21. Укупни хром « 4 
22. Цинк « 5 
23. Никл « 3 
24. Олово « 0,5 
25. Жива « 0,01 
26. Баријум « 4 
27. Гвожђе « 5 
28. Калај « 4 
29. Хлориди « 500 
30. Флуориди « 10 
31. Сулфиди « 1 
32. Сулфати « 35 

 
Члан 21. 

 
Када се утврди да се у јавну канализацију упуштају отпадне воде чији је квалитет изнад МДК, 

Комунално предузеће искључиће корисника са јавне канализације, привремено, до престанка  разлога 
искључења. 

Решење о искључењу корисника са јавне канализације доноси комунални инспектор. 
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Члан 22. 
Квалитет, односно степен загађења отпадних вода утврђује се анализом узетих узорака 

отпадних вода. 
Анализу квалитета отпадних вода врши Комунално предузеће по јединственој методологији за 

утврђивање квалитета отпадних вода. 
Узорци отпадних вода узимају се пре упуштања у јавну канализацију, односно непосредно иза 

уређаја за претходно пречишћавање отпадних вода. 
Узимање узорака врши овлашћени радник Комуналног предузећа у присуству корисника јавне 

канализације. 
О узетом узорку саставља се записник. 

Члан 23. 
 

Корисник јавне канализације може извршити контролну анализу путем друге овлашћене 
установе или организације. 

Узорци за контролу из става 1. овог члана узимају се у присуству овлашћеног радника 
Комуналног предузећа истовремено са узимањем узорка за анализу коју врши Комунално предузеће. 

 
 
В.  Начин наплате накнаде за извршену услугу 

Члан 24. 
Корисници јавне канализације плаћају накнаду за пречишћавање и одвођење отпадних вода. 
Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на јавну канализацију, односно 

истеком рока за прикључење из члана 6. став 2. и 3. ове Одлуке. 
     Члан 25. 
Висина накнаде утврђује се на основу количине испуштених вода и јединичне цене комуналне 

услуге. 
Цену комуналне услуге утврђује Комунално предузеће у складу са важећим прописима. 
     Члан 26. 
Количина испуштених вода утврђује се очитавањем уређаја за мерење количине испуштених 

вода, односно на основу количине утрошене воде из јавног водовода или сопственог бунара, тамо где 
овај уређај није уграђен. 

Корисници који су већ прикључени на јавну канализацију, код којих систем обрачуна није по 
количини утрошене воде, дужни су да поставе уређај за мерење количине и квалитета испуштених 
вода, у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Врсту уређаја из претходног става овог члана одређује корисник у сарадњи са Комуналним 
предузећем. 

Трошкове постављања мерача и изградње уређаја за претходно пречишћавање отпадних вода 
сноси корисник. 

     Члан 27.  
Комунално предузеће врши обрачун за пружену комуналну услугу за протекли месец, а 

корисник је дужан да услугу по обрачуну плати у року од 15 дана од дана пријема истог. 
     Члан 28. 
Корисник може да поднесе приговор на обрачун Комуналном предузећу у писменој форми у 

року од 8 дана од дана пријема обрачуна. 
Комунално предузеће је дужно да приговор реши у року од 3 дана и о томе извести корисника. 
 
Г. Случајеви и услови под којима се може ускратити пружање  комуналне услуге 
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     Члан 29. 
 
Пружање комуналне услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода Комунално предузеће 

може ускратити привремено кориснику: 
- ако јавну канализацију користи ненаменски и противно одредбама ове Одлуке; 
- ако су кућне инсталације и инсталације за посебну намену у таквом стању да њихово даље 

коришћење представља опасност по здравље и живот људи, односно може проузроковати штету на 
материјалним добрима и угрозити функционисање јавне канализације; 

- ако настане већи квар или сметња  на кућној канализацији; 
- ако не плати извршену услугу у року из члана 27. ове Одлуке. 
У случајевима  из става 1. овог члана Комунално предузеће ће прво упозорити корисника да ће га 

искључити из система јавне канализације уколико у остављеном року не поступи по упозорењу. 
 Ако корисник  не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Комунално предузеће ће искључити 
корисника из система јавне канализације и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа известити комуналну  
инспекцију. 

Члан 30. 
 По отклањању узрока због кога је дошло до привременог ускраћивања пружања услуге, односно 
искључења корисника из система јавне канализације, Комунално предузеће је дужно да одмах, а најкасније у 
року од три дана од дана подношења захтева, корисника прикључи на јавну канализацију. 
 Трошкове искључења и поновног прикључења падају на терет корисника. 
 

Д. Начин обезбеђења континуитета у обављању услуге и поступања у  
      случају прекида пружања услуге 

 
Члан 31. 

 Комунално предузеће дужно је да свој  рад и пословање организује тако да обезбеди сталну 
функционалну  способност објеката, уређаја и инсталација система јавне канализације у циљу трајног и 
несметаног пружања услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода непрекидно 24 часа дневно под 
једнаким условима. 

Члан 32. 
У случају планских прекида у пружању комуналне услуге због планираних радова (поправке, 

реконструкције и др.) на јавној канализацији, Комунално предузеће је дужно да најкасније 24 часа пре 
настанка прекида о томе извести кориснике путем средстава јавног информисања или на неки други  погодан 
начин, а надлежни орган управе у писменој форми. 

       Члан 33. 
Ако дође до прекида или  поремећаја у пружању услуге пречишћавања и одвођења отпадних 

вода услед више силе, штрајка или других разлога који се нису могли предвидети односно спречити, 
Комунално предузеће је обавезно да одмах предузме мере из члана 17. Закона о комуналним делатностима као 
и мере које утврди орган управе надлежан за комуналне послове и Извршни одбор Скупштине општине ради 
отклањања узрока поремећаја, односно прекида у пружању услуге. 

      Члан 34. 
Комунално предузеће је обавезно да истовремено са  предузимањем мера из члана 33. ове 

Одлуке обавести орган управе надлежан за комуналне послове о разлозима поремећаја или прекида, као и о 
предузетим мерама. 

Орган управе из става 1. овог члана обавезан је да по пријему обавештења без одлагања: 
- одреди ред првенства и начин пружања услуга; 
- нареди мере заштите комуналних објеката који су угрожени, као и мере заштите друге имовине; 
- предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање делатности; 



- утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности, као и 
одговорност за накнаду евентуалне штете. 
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Члан 35. 
 Ако Комунално предузеће и поред свих предузетих мера не може да пружи услугу у потребном обиму, 
Извршни одбор Скупштине општине ће наредити предузимање одговарајућих мера Комуналном предузећу и 
корисницима. 

Члан 36. 
 Ако се у складу са Законом организује штрајк у Комуналном предузећу, предузеће је дужно да 
обезбеди следећи минимум процеса рада: 

- функционисање црпних станица за одвођење отпадних вода у оквиру јавне канализације; 
- чишћење септичких јама; 
- обављање послова на отклањању хаварија на јавној канализацији. 
-  
III КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 
 

                      Члан 37. 
 

Канализација за атмосферске воде дели се на: 
- јавну канализацију,  
- канализацију грађевинских парцела. 

Члан 38. 
Јавна канализација обухвата отворену и затворену канализацију изграђену на 

 јавној површини у оквиру грађевинског реона, а чине је:  
- главни колектор 
- примарни канали 
- секундарни канали 
- прикључци власника или корисника непокретности на јавну канализацију, и 
- објекти на каналима. 
Објекти на каналима су контролна окна, преливни прагови, уставе, пропусти испод коловоза  

и пешачких прелаза, пропусти на прилазима непокретности (ћуприје), риголе и сливници. 
  Члан 39. 

Канализација  грађевинских парцела обухвата отворену и затворену канализацију која је изграђена на  
грађевинској парцели до јавне канализације. 

          Члан 40.  
 Изградња јавне канализације и прикључака на јавну канализацију за атмосферске воде врши се на 
основу и у складу са одобрењем које издаје орган управе надлежан за грађевинске послове.  

          Члан 41. 
 Јавну канализацију за атмосферске воде одржава Комунално предузеће. 
 Секундарне канале и пропусте одржавају власници и корисници испред својих непокретности.  

           Члан 42. 
 У јавну канализацију за атмосферске воде могу се упуштати само атмосферске и површинске воде.  

      Члан 43. 
 Забрањено је у јавну канализацију за атмосферске воде упуштати воде које садрже токсине, базе, 
киселине, масти, уља, нафту, детерџенте и бактериолошка загађења или убацивати отпатке, смеће и друге 
предмете и материјале. 
 Забрањено је оштећивање и затрпавање канала за атмосферске воде. 

      Члан 44.  
 Власници и корисници могу испред својих непокретности сопственим средствима да изграде 
секундарни канал и пропуст за атмосферске воде у складу са неопходном техничком документацијом. 
 Трошкове израде техничке документације сноси ЈП "Дирекција за изградњу града" Кикинда. 
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        Члан 45. 
 

Уколико постојећи секундарни канал или пропуст, кривицом власника или корисника непокретности 
испред које се налазе, угрозе функционалност јавне канализације, Комунално предузеће дужно је да по налогу 
комуналног инспектора оспособи канал или пропуст  о трошку власника или корисника. 

Уколико секундарни канал није изграђен или је нефункционалан, односно ако техничка документација 
није урађена, а атмосферске и површинске воде угрожавају људе и имовину, Комунално предузеће ће по 
налогу комуналног инспектора неодложно извести привремено решење санације насталог стања које ће 
важити до израде пројектног решења. 

  
IV  Н А Д З О Р  

Члан 46. 
 

Надзор над применом ове Одлуке и над законитошћу рада Комуналног предузећа врши Општинска 
управа. 
 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и прописа донетих на основу ове Одлуке и 
над обављањем  комуналне делатности врши општински комунални и грађевински  инспектор. 
 
 V  КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се Комунално предузеће ако: 

1. јавну канализацију гради без одобрења за грађење, односно радове не изводи у складу са 
техничком документацијом (члан 5. став 1.);  

2. не обавести власнике – кориснике објеката да су се стекли технички услови за прикључење објекта 
на јавну канализацију (члан 5. став 3.); 

3. поступи супротно члану 13; 
4. не затвори и стави ван употребе прикључак по решењу надлежне инспекције  (члан 14.); 
5. поступи супротно члану 16.; 
6.   не искључи корисника канализације  по решењу комуналног инспектора (члан 21.); 
7.   не врши анализу квалитета отпадних вода (члан 22. став 2 ); 
8.   не реши по приговору корисника у утврђеном року (члан 28. став 2.); 
9.   не прикључи кориснике на јавну канализацију у утврђеном року по престанку  разлога искључења   
     (члан 30. став 1); 
10. не врши комуналну услугу на предвиђен начин (члан 31.); 
11. не обавести кориснике и надлежни орган Општинске управе  о планираном прекиду пружања 
      услуге (члан 32.);  
12. не предузме неопходне мере у утврђеном року у случају прекида пружања услуга (члан 33.), 
13. не поступи у складу са чланом 34. став 1. ; 
14. не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка (члан 36.); 
15. не одржава јавну канализацију за атмосферске воде (члан 41. став 1.). 
16. поступи супротно члану 45.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Комуналном предузећу новчаном 

казном од 2.500,00 до 5.000,00 динара. 
 
Члан 48. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
1. јавну канализацију гради без одобрења за грађење, односно радове не изводи у складу са 

техничком документацијом (члан 5. став 1.); 
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2. изграђену јавну канализацију не преда на коришћење, управљање и одржавање Комуналном 
предузећу у року од 30 дана по добијању употребне дозволе (члан 5. став 2.); 

3. не изврши прикључење објекта на јавну канализацију у утврђеном року  (члан 6. став 2 и 3.); 
4. поступи супротно члану 13.; 
5. неовлешћено изводи радове на прикључењу објекта на јавну канализацију  (члан 15. став 1.); 
6. поступи супротно члану 17.; 
7. поступи супротно члану 18.; 
8. поступи супротно члану 19.; 
9. упушта у јавну канализацију отпадне воде чије МДК  прелазе вредности утврђене чланом 20. 

Одлуке; 
10. не постави уређај за мерење количине и квалитета испуштених вода (члан 26. став 2.).  
11. не одржава секундарне канале и пропусте (члан 41. став 2.). 
12.  поступи супротно члану 42 . 43. и 44. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном: 
1. одговорно лице у правом лицу  од 2.500,00  до 5.000,00 динара; 
2. предузетник од 25.000,00 до 50.000,00 динара; 
3. физичко лице од 2.500,00 до 5.000,00 динара. 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 49. 
 Одредбе Одлуке о канализацији за отпадне воде сходно ће се примењивати и на све оно што 
поглављем о канализацији за атмосферске воде није посебно регулисано. 

Члан 50. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о канализацији ("Службени лист 

општине Кикинда", бр.1/90, 8/91, 7/93, 11/93 и 3/2002.). 
Члан 51. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Кикинда. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА  
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12.2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А                                                        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                                                                                    Душко Радаковић, с.р. 
.  
60. 
 

 На основу члана 14. Закона о референдуму и народној иницијативи ("Сл.гласник РС", број 48/94 и 
11/98), и члана 88. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), Скупштина општине 
Кикинда на седници одржаној  09.12. 2002.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ "САЈАН" САЈАН 
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I  

 Формира се Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице "Сајан" Сајан. 
 

II 
 У Комисију се именују: 
 1. КОРНЕЛ АПРО, председник Савета МЗ "Сајан" за председника комисије 
 2. САВО ДОБРАНИЋ, начелник Одељења за управу и финансије, за заменика 
                председника 
 3. ЈОЖЕФ САБО, члан  
 4. ЧАБА КОРМАЊОШ,  заменик члана  
 5. БЕЛА ТОСЕГИ, члан 
 6. ЧОНГОР ЛУДАЊИ, заменик члана 
 7. ШАРА БЕЊОЦКИ, члан 
 8. ЕНДРЕ БУНФОРД, заменик члана 
 

III 
 Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу референдума, да обезбеди материјал за 
спровођење референдума, да пропише образце за спровођење референдума, утврди и прогласи резултате 
референдума, да образује гласачке одборе и да обави и друге послове одређене прописима и Одлуком о 
распидивању референдума. 

IV 
 Ово Решење објавити у Службеном листу општине Кикинда. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12.2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић, с.р. 
 
61. 
 

 На основу члана 119. став 2. Закона о основној школи ("Сл.гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 66/94 и 22/2002) и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), 
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној  09.12. 2002.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ЂУРА ЈАКШИЋ" КИКИНДА 
 
I 

 ДУШАН ОЛБИНА, разрешава се дужности председника школског одбора Основне школе "Ђура 
Јакшић" Кикинда, на коју је именован решењем број 04-06-19/2002 од 07.06.2002.године. 

II 
 За председника  школског одбора именује се: 



 МИЛОШ ТРИФУНАЦ, представник локалне самоуправе. 
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III 
 Ово Решење објавити у Службеном листу општине Кикинда. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12. 2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
         ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
         Душко Радаковић, с.р. 
 
62. 
 
 На основу члана 119. став 2. Закона о основној школи ("Сл.гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 
66/94 и 22/2002) и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној  09.12. 2002.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ПЕТАР 

КОЧИЋ" НАКОВО 
 
I 

 МИЛОВАН КАРАНОВИЋ, разрешава се дужности члана школског одбора Основне школе "Петар 
Кочић" у Накову, на коју је именован решењем број 04-06-19/2002 од 07.06.2002.године. 

II 
 За члана школског одбора именује се: 
 ГОРДАНА ОДАЏИН, представник наставничког већа. 

III 
 Ово Решење објавити у Службеном листу општине Кикинда. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-36/2002 
ДАНА: 09.12. 2002.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
         ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
         Душко Радаковић, с.р. 
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