
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

општине Кикинда 

ГОДИНА 39 ДАНА 02.04.2004. ГОДИНЕ БРОЈ 3 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 

17. 

На основу члана 168. став 2. Закона о планирању и изградњи («Сл,гласник РС», бр. 47/2003) 
и члана 31. Статута општине Кикинда («Сл.лист општине Кикинда», бр. 12/99), а у вези са чланом 
101. Статута општине Кикинда («Сл.лист општине Кикинда», бр. 6/2002), Скупштина општине 
Кикинда на седници одржаној дана 02.04.2004. године донела је 

 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ 

ПРАВИЛИМА ГРАЋЕЊА 

Члан 1. 

У Одлуци о привременим правилима грађења («Сл.лист општине Кикинда», бр. 9/2003), у 
члану 1. брише се тачка на крају члака и додају речи: «и привремена правила грађења ван насеља, 
која ће се примењивати до доношења Просторног плана општине,» 

Члан 2. 

Иза члана 2. додаје се нови назив поглавља који гласи: «1 ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА У 
ЗОНАМА ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА». 

Досадашња поглавља редни број од I до XII постају потподглавља редни број од 1. до 12. 

Члан 3. 

У члану 3. став 1. речи: «У зонама станован>а», замењују се речима: «У зонама града и 
насељених места». 

Став 6. мења се и гласи: 
«3оне из овог члана утврђене су одлукама о одређивању делова Генералног урбанистичког 

плана града и урбанистичких планова насељених места који нису у супротностн са одредбама 
Закона о планирању и изградњи, објављеним у «Службеном листу општине Кикинда» бр. 14/2003.» 

У ставу 7. реч: «процени», замењује се речју: «анализи». 
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Члан 4. 

У члану 4. став 2. реч: «процену», замењује се речју: «анализу». 

Члан 5. 

У члану 8. додаје се нови став 2. који гласи: 
«На грађевинској парцели, чија је ширина до 20% мања од најмање шириме утврђене у 

ставу 1. овог члана, може се актом о урбанистичким условима утврдити изградња објекта 
спратности до П+1, саједним станом, степена заузетости до 40%. 

Чланб. 

У члану 16. алинеја 4. износ: «50%», замењује се износом: «40%». 

Члан 7. 

У члану 27. додаје се нови став 1. који гласи: 
«На једној грађевинској парцели, под условима из ове Одлуке, може се градити више 

објеката (стамбених, стамбено-пословних и пословних)». 
Досадашњи став 1. лостаје став 2. 
У досадашњем ставу 2. којн постаје став 3. речи: «из става 1.», замењују се речима: «из 

става 2.». 
Члан 8. 

У члану 30. став 1. брише се тачка на крају става и додају речи: «у површини минимум 20% 
од дозвољеног степена заузетости грађевинске парцеле». 

Члан9. 

Иза члана 45. додаје се ново поглавље са члановима 45а, 456, 45в, 45г, 45д, 45ђ, 45е, 45ж. и 
45з. који гласе: 

«11 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН НАСЕЉА 

Члан 45а. 

Ван насеља могу се градити: 
салаши, 
куће за одмор, и 
објекти у функцији пољопривреде. Остали објекти могу се градити 

према плановима детаљне рагулације. 

Члан 456. 

На једној парцели може се градити више објеката ако је испуњен услов из члана 45г. ове 
Одлуке. 

Приликом градње објеката у функцији пољопривреде, морају се поштовати услови 
предеиђени Правилником о анализи утицаја на животну средину. 
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Члан 45 в. 

Минимално растојање грађевинске линије објекта од јавног пута износи 25,00 м. 
Минимално растојање објекта од линије суседне парцеле износи 4,00 м. 

Члан 45г. 

Највећи дозвољени степен заузетости парцеле износи: за 
салаше 10%, за куће за одмор 2%, и за објекте у 
функцији пољопривреде 10%. 

Члан 45д. 

Спратност објекта, без обзира на врсту изградње, утврђује се према следећој формули: 
ПдоП+1+Пк П - приземље 1 — спрат Пк - поткровље 
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

Члан 45ђ. 

Висина објекта не може прећи 12,00 м. 

Члан 45е. 

За паркирање возила власници објеката свих врста обезбеђују према потребама, а у складу 
са врстом објекта, простор на сопственој парцели изван површине јавног пута. 

Површине гаража објеката које се планирају надземно на парцели, урачунавају се при 
утврђивању степена заузетости парцеле. 

Члан 45 ж. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом , која се може поставити на 
сопственој парцели на растојању 1,00 м од граница суседних парцела. 

Врата и капије на огради не могу се отварати ван граница сопствене парцеле. 

Члан 45з. 

Правила грађења у зонама града и насељених места предвиђена члановима 4, 24, 35, 36, 37. 
и 43. ове Одлуке примењују се и у случају грађења ван насеља,» 

Члан 10. 

Досадашња поглавља редни број XIII и XIV постају поглавља редни број III и IV. 

Чдан 11. 

Досадашње поглавље XV мења редни број и назив и гласи: «У ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ». 
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Члан 12. 

У члану 48. речи; «у зонама становања», замењују се речима: 
«У зонама града и насељених места». 

Члан 13. 

Иза члана 48. додају се нови чланови 48а. и 486. који гласе: 

«Члан 48а. 

За објекат изграђен, односно реконструисан без грађевинске дозволе до 13.05.2003. године 
у зонама града и насељених места, пријављен Општинској управи у законском року, дозволиће се 
парцелација, препарцелација и исправка граница грађевинске парцеле према постојећем стању на 
терену уз сагласност власника, односно корисника земљишта. 

Парцелација, препарцелација и исправка граница грађевинске парцеле дозволиће се према 
постојећем стању на терену и за укњижене објекте у циљу решавања имовиноко-правних односа, уз 
сагласност власника, односно корисника земљишта. 

За објекат изграђен, односно реконструисан без грађевинске дозволе до 13.05.2003. године, 
пријављен Општинској управиу законском року, Општинска управа издаће одобрење за изградњу 
и употребну дозволу према постојећем стању на терену: 

- ако се објекат не налази на инфраструктурним правцима и у зонама заштите утврђеиим у 
складу са посебним прописима; и 

- ако су испуњени услови из члана 161. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», 
бр. 47/2003). 

Члан 486. 

Саставни делови ове Одлуке су: 
Графички прилог зона града (1), 
графички прилози зона насељених места (9), и 
Графички прилог подручја општине ван насеља (1). 

Графичким прилозима из става 1. овог члана приказују се: 
граница обухвата привремених лравила грађења, и 
подела града и насељених места на урбанистичке целине - зоне.» 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Кикинда». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Страна 35. Број 3 "Сл.лист општине Кикинда" 02.04.2004.год. 

18. 

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима («Службени лист РС» бр. 16/97, 
42/98) и члана 94 Статута општине Кикинда («Службени лист општине Кикинда» бр, 6/2002) 
Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној дана 02.04.2004. године, донела је 

О  Д  Л  УК  У  
о 

ЈАВНОМ ВОДОВОДУ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком, прописује се: 
- услови и начин снабдевања водом из јавног водовода, 
- трајање и распоред радног времена ЈКП «6. октобар», као дистрибутера воде из јавног водовода, 
- снабдевање водом и права и обавезе ЈКП «6.октобар» за време нестанка воде и ванредних прилика, 
- обавезе потрошача воде из јавног водовода, 
- начин плаћања накнаде за потрошену воду из јавног водовода, 
- органи надлежни за спровођење Одлуке и 
- казнене одредбе. 

Члан  2. 

Водоводним уређајима у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти за захват воде, бунари, 
уређаји за пречишћавање воде, црпна постројења са уређајима, резервоари, водоводна мрежа са 
прикључцима и водомери. 

Водоводним инсталацијама у смислу ове Одлуке, сматрају се све направе, водоводи и 
уређаји код потрошача из главног водомера који служе за њихово снабдевање пијаћом водом из 
јавног водовода и бунара. 

Водоводним уређајима на јавним површинама без обзира чијим средствима су изграђени 
управља, газдује и одржава ЖП. 

Власници уличних инсталација и водоводних уређаја дужни су предати исте на управљањс 
и коришћење ЈКП без надокнаде. 

Члан 3. 

Потрошачи у смислу ове Одлуке су сва физичка, правна и друга лица која се снабдевају 
пијаћом водом из јавне мреже. 

II - УСЛОВИ И НАЧИН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ 
ИЗ ЈАВНОГ ВОДОВОДА 

А) ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

Члан 4. 

Јавни водовод у циљу снабдевања потрошача водом на тернторији општине Кикинда, 
експлоатише и одржава ЈКП «б.октобар» (у даљем тексту ЈКП). 

При изради пројектно-техничке докуменатације за изградњу јавног водовода мора се 
прибавити стручно мишљење односно сагласност ЖП. 
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Члан 5. 

Јавно комунално предузеће је обавезно да обезбеди довољне количине воде, непрекидно, у 
току дана и ноћи. 

У циљу снабдевања потрошача довољним количинама воде, ЈКП је дужна да: 
1. непрекидно одржава у исправном стању водоводну мрежу, уређаје и постројења јавног 

водовода, 
2. планира проширење капацитета, 
3. Изграђује   нову,   реконструише   постојећу   водоводну   мрежу   и   изводи   водоводне 

прикључке, 
4. континуирано контролише квалитет исправноети воде, 
5. примењује све прописе и техничке мере којима се постиже прописани квалитет воде и 
б.врши   и   друге   послове   у   вези   са   искоришћавањем,   одржавањем,   изградњом   и 

реконструкцијом уређајајавног водовода и јавних бунара> у складу сазаконом и другим прописима. 
Вода из јавног водовода мора одговарати прописима и стандардима за пијаћу воду у оквиру 
квалитета воде из водоводне издани. 

Б) ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНИ ВОДОВОД 

Члан 6. 

Сви привредни, пословни и стамбени објекти са уграђеном водоводном инсталацијом, који 
се налазе поред јавне водоводне мреже, морају се прикључити на јавну водоводну мрежу. 

За потребе објекта у мзградњи на захтев инвеститора, мора се израдити водоводни 
прикључак на јавну водоводну мрежу. 

Правом из претходног става овог члана, може се користити само инвеститор који објекат 
гради по прибављеном одобрењу за градњу. 

Трошкове израде прикључка плаћа носилац права коришћења или власник објекта, а за 
објекте у изградњи, инвеститор. 

Уколико инвеститор не прибави одобрење из става 3. овог члана, ЈКП не сме да прихвати 
захтев за прикључење на водоводну мрежу. 

Члан 7. 

Физичко, правно или друго лице постаје потрошач ЈКП од исте добије писмену потврду о 
пуштању прикључка у употребу. 

Потврду из става 1. овог члана ЈКП издаје на основу поднетог доказа да је извршено 
сиимаље прикључка од стране Завода за геодетске послове. 

Члан 8. 

Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати засебан прикључак, 
непосредно са уличног јавног цевовода. 

Прикључак лочиње, од места прикључења на уличну водоводну цев или цев секундарне 
мрсже у блоковској изградњи, а завршава се у склоништу за водомер са вентилом иза водомера. 

Када су на истом прикључку корисници стамбених и пословних просторија, корисници 
пословног простора дужни су да уграде посебан водомер у складу са ставом 1. овог члана. 

Потрошач не може без сагласности ЖП, дозволити да се објекат другог физичког или 
правног лица прикључи на његову кућну водоводну инсталацију. 

У случају да се не може поступити по ставу 3. овог члана, целокупна потрошена вода 
обрачунава се по ценовнику за остале (пословне) потрошаче. 
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Прикључење на прикључак привременог објекта (киоск, барака, грађевински приклучак) 
који се налази на јавној површини извршиће ЈКП без сагласности корисника према акту о условима, 

Уколико не постоје услови за директно прикључење на мрежу, уградњу водомера иза 
постојећег, изводи ЈКП уз сагласност власника - корисника прикључка. 

Члан 9. 

Део стамбене зграде који има посебан улаз и чини самосталну целину, сматра се засебним 
објектом у смислу ове Одлуке, те мора имати засебан прикључак на јавну водоводну мрежу. 

Члан 10. 

Изузетно од члана 8. став 1, и члан 9. ове Одлуке, може се дозволити привремено 
прикл>учење на водоводну мрежу преко суседне непокретности, ако нема могућности непосредног 
стања и ако власник или носилац права коришћења суседне непокретности на то пристане. 

Пристанак из става 1. овог члана мора бити у писменом облику и оверен код надлежног 
органа. 

Прикључци преко суседне непокретности се морају прекинути када се полагањем 
водоводне цеви омогући непосредно спајање објекта са водоводном мрежом. 

Члан 11. 

Сагласност за прикључак на јавни водовод даје и радове на изради прикључака изводи ЈКП. 
Ради добијања сагласности и извођења радова на изради прикључка, ЈКП-у се подноси: 
- извод из земљишне књиге као доказ о власништву или праву коришћења привредног, 

пословног или стамбеног објекта, или 
- одобрење за градњу за објекте у изградњи. 
У случају из члана 10. ове Одлуке ЈКП-у се подноси и писмени пристанак власника или 

носиоца права коришћења суседне непокретности. 

Члан 12. 

Забрањено је самовољно прикључење на водоводну мрежу. 
Самовољно изведен прикључак ЈКП ће искључити и покренути поступак код општинског 

органа управе надлежног за инспекцијске послове. 

Члан 13. 

У објектима, водоводне инсталације се могу изводити само на основу пројектне 
документације и грађевинске дозволе. 

Изведена инсталација се може користити по добијању одобрења за употребу. 

Члан 14. 

Водомери се уграђују непосредно иза регулационе линије, а на основу урбанистичко-
техничких услова. 

Водомери морају бити атестирани и са сертификатом и морају имати заштитне пломбе 
Државне контроле мера. 
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Члан 15. 

Водомери морају бити смештени у посебним затвореним типским склоништима, израђеним 
по упутству ЈКП, а у складу са техничким нормативима, изузев склоништа за водомер код 
објеката у изградњи (привремена склоништа). 

Техничке и друге услове за изградњу привремених склоништа одређује ЈКП. 
Склониште за водомер изводи о свом трошку потрошач. 

Ц) ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И ПРИКЉУЧАКА 

Члан 16. 

Трошкове одржавања јавне водоводне мреже и прикључка сноси ЈКП. Оштећења и сметње 
на прикључку или јавној водоводној мрежи у уличном воду, без обзира на место, поправиће 
ЈКП. 

У случају поправке прикључка, када се водомер налази у објекту, а постављен је супротно 
члану 15. став 1., трошкове настали приликом отклањања квара рушењем и враћањем у првобитно 
стање објекта, сноси потрошач, 

Кориснику није дозвољено да: 
поправља водомер сам или да за то ангажује друго лице осим ЈКП, 
користи кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних инсталација и уређаја, 
изврши прикључење на водоводни систем без сагласности ЈКП, 
скине пломбе са мерног уређаја. 

Члан 17. 

Поправке и промене на прикључку до вентила иза водомера изводи само ЈКП. За извођење ових 
радова није потребна сагласност потрошача, али је ЈКП дужна да га о томе унапред обавести. 

Изузетно, ако је поправка била хитне природе, потрошач може бити обавештен и накнадно. 

Члан 18. 

Сваки квар или оштећење на прикључку, потрошач је дужан да одмах пријави ЈКП, а ова је 
дужна да одмах интервенише, а најкасније у року од 24 часа да отклони квар. 

Члан 19. 

У случају измештања и реконструкције прикључка који се врши на захтев потрошача, ЖП 
ћс извести радове о трошку потрошача који захтева измену постојећег стања. 

Члан 20. 

Јавно комунално предузеће врши одржавање, баждарење и замену водомера о свом 
трошку у складу са Законом. 

Кварове и оштећења на водомеру настале кривицом потрошача услед вреле воде, мраза и 
механичког оштећења, отклања ЈКП на терет потрошача. 
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Д) ОТКАЗИВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

Члан21. 

Потрошач има право да трајно или привремено откаже коришћење испоруке воде уколико 
постоје технички услови за искључен-е, а отказом коришћења се не доводи до поремаћаја код 
других потрошача. 

Отказ се даје ЈКП-у у писменом облику, а може бити трајан или привремен (до 6 месеци). 
Отказ се може дати најмзње 8 дана пре престанка коришћења. 

У случају трајног отказа, искључење се врши на месту спајања са уличном водом. 
У случају привременог отказа, искључење се врши на вентилима код водомера. 

Е) СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ИЗ ЈАВНИХ ХИДРАНАТА 
И НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА 

Члан 22, 

Из јавних хидраната може се узимати вода само уз сагласност ЈКП изузев за потребе 
гашења пожара. 

Узимаље воде из јавних хидраната се врши помоћу хидрантског наставка на одређеном 
месту. 

Сваки хидрантски наставак, мора бити пријављен код ЖП и посебно обележен. 

Члан 23. 

Јавне чесме које се снабдевају водом из јавних водоводних уређаја морају бити изведене уз 
поштовање услова из члана 6. ове Одлуке. 

Уређаје за пречишћавање воде на јавним чесмама одржава наручилац односно извођач -
испоручилац опреме и стара се о хигијенској исправности воде. 

Ф) ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

Члан 24. 

Забрањено је спајање водоводне инсталације на прикључак испред водомера. Изузетно од 
претходног става овог члана ЈКП може извести прикључак испред водомера, под условом да такав 
прикључак испуњава услове из члана 8. став2. ове Одлуке. 

Члан 25. 

Јавно комунално предузеће има искључиво право отварање и затварање вентила на јавној 
водоводној мрежи и прикључцима. 

Изузетно у односу на став 1. овог члана, потрошач може затворити вентил иза водомера у 
случају квара или оправке на кућној водоводној инсталацији. 

Члан 26. 

При извођењу свих радова у непосредној близини водоводних инсталација, извођач радова 
је дужан да предузме све потребне мере обезбеђења у циљу заштите водоводних инсталација од 
оштећења или квара. 
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Извођач радова из става 1. овог члана, дужан је да најкасније 7 дана пре почетка радова 
извести ЈКП о начину извођења радова и мерама које ће предузети у циљу заштите водоводних 
инсталација. 

Ако ЈКП сматра да због начина извођења радова или због недовољних заштитних мера 
прети опасност оштећења или квара инсталација јавног водовода, обавестиће о томе општински 
орган улраве надлежан за инспекцијске послове ради предузимања одговарајућих мера. 

Члан 27. 

На површинама испод којих су гтоложене инсталације јавног водовода, не смеју се држати 
отпадни материјали, нарочито органског порекла или смеће, испуштати отпадне воде, нити 
закопавати лешева угинулих животиња. 

Могућност привременог депоновања грађевинског материјала и других ствари или 
постављање привремених објеката изнад инсталације јавног водовода, процениће орган управе 
надлежан за комуналне послове и о томе издати решење. 

Настале кварове проузроковане постављањем материјала, ствари и објеката, противно ставу 
2. овог члана отклониће ЈКП на терет прекршиоца. 

Члан 28. 

У циљу заштите јавног водовода ЈКП има право да врши преглед водоводних инсталација 
потрошача, уређаја за повећање притиска, уређаја за напајање централног грејања и других уређаја 
који могу нанети штету јавном водоводу, 

Радници ЈКП могу вршити преглед ш става 1. овог члана на основу писменог овлашћења 
ЈКП само у присуству потрошача или његовог представника, 

Овлашћење из овог члана, радници ЈКП су дужни показати и без посебног захтева. 

Члан 29. 

Корисници подземних вода који нису прикључени на јавни водовод, дужни су да уграде 
уређаје за стално мерење количине воде коју захватају и да обезбеде стално праћење утицаја 
експлоатације изворишта на промену режима воде. 

За бушење и коришћење бунара у водозахватној издани за снабдевање општине Кикинда 
потребно је мишљење ЈКП-а и сагласност надлежног органа општине Кикинде. 

Корисници из претходног става су у обавези да доставе годишњи извештај о утрошеној 
количини и квалитету воде као и план потрошње за наредну годину, најкасније до 30 септембра 
текуће године, органу управе надлежном за комуналне послове. 

Ш - ТРАЈАЊЕ И РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ЖП 

Члан 30. 

Трајање и распоред радног времена ЈКП одредиће се посебном одлуком директора ЈКП у 
зависности од потребе за вршење комуналних услуга. 

IV - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ВРЕМЕ НЕСТАШИЦА 
ВОДЕ И ВАНРЕДНИХ ПРИЛИКА 

Члан  З!. 

За време несташице воде ЖП ће давати упутства потрошача о предузимању мера у циљу 
ублажавања последица несташице. 
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Потрошачи воде се морају придржавати упутства из претходног става овог члана. 

Члан 32. 

Ако ЈКП није у могућности да континуирано обезбеди довољне количине воде услед више 
силе (земљотрес, суша, епидемија и др.) или разлога које ЈКП није могла спречити извршавањем 
својих дужности, ЈКП ће предузети техничке мере за ограничење потрошње, а о насталом стању 
одмах обавестити општински орган управе надлежан за комуналне послове и предложити мере за 
отклањање истог стања. 

Јавно комунално предузеће мора имати унапред припремљен план предузимања техничких 
мера за ограничење потрошње и предлог мера снабдевања за случај наступања околности из 
претходног става овог члана. 

Орган управе надлежан за комуналне послове је дужан одмах по пријему обавештења из 
става 1. овог члана, да предузме одговарајуће мере из оквира своје надлежности и да предложи 
Извршном одбору Скупштине општине да пропише начин, приоритет и ограничење у снабдевању и 
потрошњи воде, као и начин контроле спровођења прописаних мера. 

За потребе гашења пожара, лотрошша воде се не може ограничити. 

Члан 33. 

Ако се снабдевање водом прекида због радова на изградњи неког објекта, реконструкције 
или већих поправки, ЈКП је дужан да о прекиду обавести потрошаче најкасније два дана пре рока 
почетка извођења радова. 

V- ОБАВЕЗА ПОТРОШАЧА 

Члан 34. 

Сваки потрошач је дужан да своје водоводне инсталације држи у исправном стању, да 
рационално троши воду и да се придржава одредаба ове Одлуке. 

Члан 35. 

Потрошач је дужаи да благовремено предузме мере у циљу заштите прикључка иза 
регулационе линије од оштећења и кварова. 

Сваки квар или оштећење на прикључку, потрошач је дужан да одмах пријави ЖП. 

Члан 36. 

Власник или носилац права коришћења објекта који је прикључен на јавни водовод, 
обавезан је да одржава склониште за водомер о свом трошку и да се брине да оно буде суво, чисто, 
уредно, технички заштићено и приступачно. 

Члан 37. 

Склоништа у којима је отежан рад око одржавања и читања водомера, потрошач је дужан 
прилагодити техничким прописима у року од 3 месеца по добијању писмене опомене. 

Опомену из претходног става потрошачу упућује ЈКП- 
Ако потрошач не поступи у складу са опоменом у остављеном року ЈКП ће обуетавити 

снабдевање потрошача водом. 
Изузетно, ако због стања склоништа прети опасност загађења воде, снабдевње водом ће се 

обуставити и пре истека рока из става 1. овог члана, све док се склониште не уради. 
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Члан 38. Потрошач мора 

омогућити читање водомера овлашћеном лицу ЈКП. 

VI - ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ 

Члан 39. 

Накнада за потрошену воду плаћа се по 1 м3, испоручене воде. 
Висину накнаде за 1 МЈ испоручене воде утврђује ЈКП у сагласности са надлежним органом 

општине. 
Члан 40. 

Потрошња воде се утврђује мерењем водомером, ако овом Одлуком није другачије 
прсдвиђено. 

Потрошња воде стамбеног и стамбено-пословног објекта мери се једним водомером или 
уградњом водомера за сваку стамбену или пословну једаницу. 

Корисник је дужан платити утрошену воду и у случају повећане потрошње до које је дошло 
отицањем воде услед грешке или немарности корисника. 

У случају неисправног рада, квара водомера, када је објекат привремено остао без 
водомера, када је онемогућено очитавање водомера у зимском периоду, када временске прилике 
онемогућавају очитавање, у случајевима немогућности постављања водомера, као и у другим 
случајевима утврђеним овом Одлуком, потрошња воде се утврђује по просечној потрошњи у 
претходном обрачунском периоду. 

Потрошња воде на јавним површинама (за поливање и прање улица, поливање паркова и 
др.), уколико се не мери водомером, утврђује се на начин утврђен Уговором закљученим између 
ЈКП и потрошача. 

Члан 41. 

У случајевима када се потрошач прикључи на јавни водовод без одговарајуће 
документације, потрошња се обрачунава на основу максималне пропусне моћи прикључка 
корисника и то за укупан период прикључења без одговарајуће документације. 

Члан 42. 

За потрошњу воде из јавних хидраната се плаћа (осим у случају из члана 50. став 1., тачка 1, 
ове Одлуке), на основу процене утрошка, ако се утрошак не може мерити водомером на 
хидрантском наставку. 

Потрошња воде на јавним чесмама се мери водомером, а за потрошену воду плаћа месна 
заједница или ЈП Дирекција за изградњу града. 

Члан 43. 

Стање потрошње воде на водомеру чита се једном месечно код скупштине станара и у 
привреди а у индивидуалним домаћинствима једном месечно у периоду април - октобар текуће 
године, као и код сваке промене цене воде. 

У случајевима када се водомер налази у стану, обавеза је потрошача да достави стање до 
25-ог у текућем месецу и код сваке промене цена. 

ЈКП задржава право контроле. 
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Члан 44. 

Водомер читају радници ЈКП који имају писмено овлашћење ЈКП за обављање таквог 
посла. 

Ако радник ЈКП кривицом потрошача не може прочитати водомер, оставиће потрошачу 
писмену опомену са назнаком дана и часа накнадног очитавања водомера. 

Ако ни у накнадном доласку не буде могуће очитати потрошњу, потрошња ће се 
привремено обрачунати по просечној потрошњи из претходног обрачунског периода. 

Члан 45. 

Уколико у згради постоји више потрошача који користе воду преко једног водомера, ЈКП 
може тражити од скупштине зграде или савета зграде да одреди једно лице које ће водити 
евидениију о количини утрошене воде и броју чланова домаћинства потрошача. 

Скупштина зграде или савет зграде има обавезу да обавести ЈКП о свакој промени броја 
чланова домаћинства потрошача. 

Обрачун утрошка сваког потрошача ће се вршити на бази утрошка у м3, сразмерно броју 
чланова домаћинства, 

Члан 46. 

Потрошач има право да тражи испитивање исправности водомера. 
Захтев за испитивање се доставља ЈКП, у писменом облику, 
Јавно комунално предузеће има обавезу да испита исправност водомера и ако утврди да је 

исправан, обавестиће о томе потрошача, Ако потрошач и поред тога захтева да се изврши контрола, 
ЖП ће скинути водомер и доставити га Контроли мера на испитивање. 

Ако се контролом установи исправност водомера, потрошач сноси трошкове настале у вези 
са његовим захтевом, 

У противном, трошкове сноси ЈКП. 
Сматра се да је водомер исправан, кад одступања на њему нису већа од одступања 

допуштених прописима. 
Члан 47. 

Ако се контролом установи неисправност водомера, врши се исправка обрачунате своте за 
потрошену воду, у висини установљене грешке на штету, односно у корист потрошача. 

У случају на став 1. овог члана, за обрачун се узима највеће одстулање између доње 
границе тачности и 100% протока. 

Исправка из става 1. врши се само за време у којем је водомер нетачно показивао и то 
сразмерно према забележеном утрошку, али највише за протекли обрачунски период. 

У складу са претходним ставом овог члана врши се обрачун и када се време нетачног 
показивања водомера не може тачно утврдити, 

Члан 48. 

Обавештење о потрошњи или рачуни за потрошену воду, достављају се потрошачима после 
сваког читања водомера шти просечно утврђене потрошње воде једном месечно. 

Достављени рачуни се морају платити у року 15 дана од дана пријема. 
Приговори на обрачунати износ подносе се у року од 8 дана од дана пријема рачуна, у 

писменом облику. 
По пријему приговора ЈКП мора извршити проверу обрачуна најкасније у року од 15 дана 

од пријема приговора, и ако нађе да је приговор оправдан, иставити нов обрачун. 
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Исправка обрачуна из става 4. овог члана извршиће се за период у коме је водомер био 
неисправан, а најдуже за 60 дана уназад. 

Члан 49. 

Уколико потрошач у року одређеним чланом 48. став 2. ове Одлуке не плати рачун за 
потрошену воду, а исплату не изврши и по добијању писмене опомене, ЈКП може остварити наплату 
својих потраживања у складу са Законом. 

Члан 50. 

Вода се не плаћа ако је утрошена: 
1. за гашење пожара из јавних и противпожарних хидраната, и 
2. за гашење пожара из водоводне мреже и инсталације потрошача. 
О случају из става 1. тачке 2. овог члана, потрошач је дужан да извести ЖП у року од 24 

часа. 
Ватрогасна служба за извођење вежби плаћа утрошену воду. 

VII - ОБУСТАВЉАЊЕ ДОВОДА ВОДЕ 

Члан 51. 

Јавно комунално предузеће има право да потрошачу обустави довод воде у следећим 
случајевима: 

1. код отказа потрошње воде, 
2. кад настане већи квар или сметња на потрошачкој водоводној инсталацији, 
3. ако је склониште водомера загађено, затрпано или неприступачно, по услоеима 

одређеним чланом 37. став 3. и 4. ове Одлуке. 
4. ако потрошач прекрши наредбу Извршног одбора Скупштине општине из, 

члана 32. став 3. ове Одлуке. 
5. у случају самовољног прикључења на водоводну мрежу, 
6. када се на водоводном прикључку појави електрични напон, и 
7. у случајевима из става 1. тачка 5. овог члана ЈКП је обавезно да, у складу са 

технничким условима, искључи из система јавног водовода и да о разлозима 
искључења у року од 24 сата обавести корисника и Општинског комуналног 
инспектора који ће предузети одговарајуће мере, 

8. уколико потрошч не плати рачун два узастопна месеца. 
Трошкови обустављања довода воде из става I. овог члана, као и поновног пуштања довода 

воде, падају на терет потрошача. 

VIII - НАДЗОР 

Члан 52. 

Надзор  над спровођењем  ове Одлуке врши  комунална инспекција општинске управе 
општине Кикинда. 
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IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 53. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара, казниће се за прекршај ЈКП ако: 
1. његовом кривицом дође до прекида снабдевања потрошача водом у целом граду или 

већем делу града (члан 5. став 1.), 
2. не одржава непрекидно у исправном стању водоводну мрежу, уређаје и постројења 

јавног водовода (члан 5. став 2. тачка Ј.), 
3. не контролише континуирано квалитет исправности воде (члан 5. став 2. тачка 4.), 
4. вода из јавног водовода не одговара прописима и стандардима за пијаћу воду (члан 5. 

став 3.), 
5. изда потврду о пуштању прикључка у употребу, без поднетог доказа о извриеном 

снимаљу прикључка (члан 7. став 2.}, 
6. изводи радове на изради прикључака без доказа из члана 11. став 1., 
7. не отклони квар или оштећење на прикључку по пријему пријаве потрошача (члан 18), 
8. изврши спајање водоводне инсталације на прикључак испред водомера (члан 24. став 

1.), 
9. изврши преглед водоводних инсталација и других инсталација потрошача без 

присуства потрошача или његовог представника (члан 28. став 1 и 2.), 
10. не достави надлежном органу у прописаном року извештај о утрошеној количини и 

квалитету воде и план потрошње за наредну годину (члан 29. став 3.), 
11. изврши бушење и коришћење бунара у водозахватној издани општине Кикинда 

супротно члану 29. став 2. 
12. не предузме техничке мере за ограничење потрошње и о насталом стању не обавести 

одмах надлежни орган (члан 32. став 1.), 
13. нема припремљен план предузимања техничких мера за ограничење потрошње и 

предлог мера снабдевања (члан 32. став 2.), 
14. се не придржава наредбе Изврешног одбора Скупштине општине из члана 32. став 3. 

ове Одлуке, 
15. не обавести потрошача о прекиду снабдевања водом (члан 33.), 
16. на захтев потрошача не достави водомер Контроли мера на испитивање (члан 46. став 

3.) или 
Новчаном казном од 25.500,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана и одговорно лице у том правном лицу. 

Члан 54. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 5.000,00 динара казниће се правно лице, предузетник и 
индивидуални потрошач ако: 

1. се самовољно прикључи на водоводну мрежу (члан 12. став 1.), 
2. ако поправља водомер сам или зато ангажује друго лице осим ЈКП, користи кућну 

водоводну инсталацију за уземљење електричне инсталације и уређаја, изврши прикључење на 
водоводни систем без сагласности ЈКП, скине пломбу са мерног уређаја (члан 16. став 4.), 

3. узима воду из јавног хидранта без сагласности ЖП (члан 22. став 1.), 
4. изврши спајање водоводне инсталације на прикључак испред водомера (члан 24. став 1.), 
5. при извођењу радова не предузме потребне мере обезбеђења и не извести ЈКП о начину 

извођења радова (члан 26. став 1. и 2.), 
6. на површинама испод којих су положене инсталацијејавног водоводадржи отпадне 

материјале, испушта отпадне воде или закопава лешеве угинулих животиња (члан 27. став 1.), 
7. изврши бушење и коришћење бунара у водозахватној издани оггштине Кикинда супротно 

члану 29. став 2. 
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8. се не придржава упутства ЖП (члан 31.), 
9. не омогући читање водомера овлашћеном лицу ЈКП (члан 38.). 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 55. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном водоводу 
(«Службени лист општине Кикинда» бр. 6/87, 7/88, 9/89, 8/91, 5/92, 7/93, 11/93 и 3/02). 

Члан 56. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Кикинда». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА 

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

19. 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
("Сл.гласник РС", бр. 16/20) и члана 31. тачка 37. Статута општине Кикинда ("Сл.лист 
општине Кикинда", бр, 6/02), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 
02.04.2004.године, донела је 

ОДЛУКУ О ПРАВУ НА РОДИТЕЉСКИ 
ДОДАТАК ЗА ПРВО ДЕТЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се право ма родитељски додатак за прво дете, начин и 

поступак за остваривањс тог права. 
Члан 2. 

Родитељски додатак остварује мајка за своје прво дете, под условом да се 
непосредно брине о детету, да је држављанин СЦГ, има стално пребивалиште на 
територији општине Кикинда и остварује право на здравствену заштиту преко 
Републичког завода за здравствену заштиту. 

Уз захтев за остваривање права из става 1. овог члана подноси се извод из 
матичне књиге рођених за дете, пријава пребивалишта за дете, потврда надлежног 
Одељења здравственог центра, уверење о држављанству за подносиоца захтева, 
фотокопија његове личне карте и здравствене књижице. 

Изузетно право на родитељски додатак за прво дете може остварити и отац 
детета, у случају да мајка није жива или није држављанин СЦГ, уколико испуњава услове 
из става 1. и 2. овог члана, као и усвојилац детета млађег од годину дана, под условом 
да један од родитеља није остварио право на родитељски додатак за то дете. 
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       Члан 3. 
Родитељски додатак за прво дете исплаћује се једнократно, почевши од 01. 

јануара 2004. године, односно за децу рођену 01 .јануара 2004. године и касније, у висини 
од 10.000,00 динара. 

Захтев за остваривање права из става 1. оеог члана, подноси се најкасније до 
навршене године дана живота детета. 

Члан 4.  
Права утврГјена овом Одлуком остварују се по прописима о општет управном 
поступку. 

                  Члан 5. 
О праву утврђеном овом одлуком решава Одељење за друштвене делатности 

Општинске управе. 
Члан 6.  

По жалбама на првостепена решења у другом степену решава Извршнк одбор СО 
Кикинда. 

                   Члан 7. 
Корисник права из ове одлуке који је на основу неистинитих или нетачаних 

података остварио право, дужан је да надокнади штету. 
                 Члан 8. 

Средства за остваривање права на родитељски додатак за прво дете 
обезбеђују се у општинском буцету. 

                 Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБША 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА општанЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА;02.04.2004. 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА  
        Душко Радаковић.с.р. 

20. 

На основу члана 31. тачка 8 и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист 
општине Кикинда", бр. 6/02), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 
02.04.2004. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ШМЕНЕ И ДОПУНЕ 

СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"6.ОКТОБАР" КИКИНДА 

Члан 1. 

Даје се сагласност на измене и допуне Статута ЈКП "б.октобар" Кикинда, које је 
усвојено на седниии Управног одбора ЈКП "б.октобар" одржаној 19.03.2004.године. 

Члан 2.  

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општин 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 48. Број 3.  „Сл.лист општине Кикин 02.04.2004.год. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЖИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

21. 

На основу члана 14. Закона о јавном превозу и обављању делатности од општег друштвеног 
интереса ("Сл.гласник РС", број 25/2000 и 25/2002) и члана 31. члана Статута општине Кикинда 
("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), на седници одржаној 02,04.2004.године, донела је 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 

"АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА 

I 
И ВАН РОШЧИЋ из Кикинде, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за јавни превоз путника у друмском саобраћају "Аутопревоз" Кикинда. 
II 

За директора Јавног предузећа за јавни превоз путника у друмском саобраћају "Аутопревоз" 
Кикинда именује се ИВАН РОШЧИЋ, дипл. правник из Кикинде, 

III 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу олштине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

22. 

На основу члана 10. Одлуке о начину располагања становима на којима право располагања 
има општина Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 5/97) и 7/01), и члана 94. Статута општине 
Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 
02.04.2004.године, донела је 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СТАНОВИМА 

НА КОЈИМА ПРАВО РАСПОЛАГАЊА ИМА ОПШТИНА КИКИНДА 
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I 
ОЛИВЕРА КАНТАР, разрешава се дужности члана Комисије за располагање становима нa  

којима право раслолагања има општина Кикинда. 
II 

За члана Комисије на којима право располагања има општина Кикинда именује се ИВАН 
СТАРЧЕВ, начелник Одељења за стамбено - комуналне послове, урбанизам и привреду. 

III  
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА општанЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 ДАНА; 
02.04.2004.ГОДИНЕ К  
ИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

23. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
 ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
 КИ КИНДА  
      П Р Е Д С Е ДНИК  СО КИ КИНДА  
      Д уш к о  Р а д а к о в и ћ , с . р .  
 
2 4 .  

 

 

 

На основу члана 49. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 12/99) и сходно члану 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 6/02), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 02.04.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

Потврђује се Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за 
социјални рад за општину Кикинда, број 04-06-14/2004,1соје је донето на седници Извршног одбора 
Скупштине општине Кикинда 16.03.2004.године. 

II  

Ово Решење објавити у "Сл.листу општине Кикинда".

На основу члана 49. став 1. Статута општине Кикинда ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 
12/99), а сходно члану 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), 
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 02.04.2004. године, донела је 



Страна 50. Број 3.  „Сл.лист општине Кикин  02.04.2004.год. 

        РЕШЕЊЕ 

Потврђује се Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног и Надзорног одбора 
ЈП за пружање пијачних услуга и услуга паркинга "12.Новембар" Кикинда, број 04-06-13/2004, које 
је донето на седници Извршног одбора Скупштине општине Кикинда 01.03.2004..године. 

II 

 Ово Решење објавити у "Сл.листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОГТШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-15/2004 
ДАНА: 02.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

ИЗВРШНИ ОДБОР СО КИКИНДА 

4. 
Извршни одбор СО Кикинда на седници одржаној 05.04.2004.године, донео је 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КУПОВИНЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 

ЗА ДЕПОНИЈУ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА У ОПШТИНИ КИКИНДА 

Члан 1. 

Образује се Комисија за јавну набавку куповине комуналне опреме за депонију комуналног 
чврстог отпада у општини Кикинда, у саставу:; 

1. ДРАГИЦА КРИЧКОВИЋ, дипл.правник, председник, 
2. НАДА БЛАНУША, дипл.правник, секретар, 
3. НИКОЛА СТЕПАНОВ, чдан 
4. ИЛИЈА ВОЈИНОВИЋ, члан 
5. БРАНКО ЉУБОЈА, члан 
6. ОЛГА КНЕЖЕВИЋ, члан 

секретар   Комисије   потписују   изјаву   о 
Пре   почетка   рада   председник, 

објективности и поверљивости. 
Члан 3. 

Комисија ће припремити конкурсну документацију, тако да понуђачи могу на основу ње да 
припреме исправну понуду. 

Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити идентични са подацима који се 
налазе у јавном позиву. 

Члан 4. 
Јавни позив за прикупљање понуда за куповину комуналне опреме за депонију комуналног 

чврстог отпада у општини Кикинда, биће објављен у "Службеном гласнику РС", и дневном листу 
"Данас". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
чланови   и
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      Члан 5. 
Термин јавног отварања понуда одредиће Комисија. 
Јавном отварању понуда присуствују сви чланови Комисије и секретар Комисије. 
Јавном отварању понуда могу да присуствују сви понуђачи. 

Члан 6. 
Мандат чланова Комисије за јавну набавку  куповине комуналне опреме за депонију 

комуналног  чврстог  отпада у   општини Кикинда траје до  потписивања  уговора  са  изабраним 
понуђачсм. 

Члан 7. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-18/2004 
ДАНА: 05.04.2004.ГОДИНЕ 
К И КИН ДА  

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Павле Боровац,с.р. 

5. 

Извршни одбор СО Кикинда на седници одржаној 05.04.2004.године, донео је 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КУПОВИНЕ КОМПАКТОРА ЗА 

ДЕПОНИЈУ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА У ОПШТИНИ КИКИНДА 

Члан 1. 

Образује се Комисија за јавну набавку куповине компактора    за депонију комуналног 
чврстог отпада у општини Кикинда, у саставу:: 

1. ДРАГИЦА КРИЧКОВИЋ, дипл.правник, председник, 
2. НАДА БЛАНУША, дипл.правник, секретар, 
3. ННКОЛА СТЕПАНОВ, члан 
4. ИЛИЈА ВОЈИНОВИЋ, члан 
5. БРАНКО ЉУБОЈА, члан 
6. ОЛГА КНЕЖЕВИЋ, члан 

Члан 2. 
Пре   почетка   рада   председник,   чланови   и   секретар   Комисије   потписују   изјаву   о 

објективности и поверљивости. 
Члан 3. 

Комисија ће припремити конкурсну документацију, тако да понуђачи могу на основу ње 
да припреме исправну понуду. 

Подаци садржани у конкурсној документацији морају бити идентични са подацима који се 
налазе у јавном позиву. 
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Члан 4. 
Јавни позив за прикупљање понуда за куповину компактора за депонију комуналног 

чврстог отпада у општини Кикинда, биће објављен у "Службеном гласнику РС", и дневном листу 
"Данас". 

Члан 5. 
Термин јавног отварања понуда одредиће Комисија 
Јавном отварању понуда присуствују сви чланови Комисије и секретар Комисије. 
Јавном отварању понуда могу да присуствују сви понуђачи. 

Члан 6. 
Мандат чланова Комисије за јавну иабавку куповине компактора за депонију комуналног 

чврстог отпада у општини Кикинда граје до потписивања уговора са изабраним понуђачем. 
Члан 7. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИДЦА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-18/2004 
ДАНА: 05.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Павле Боровац,с.р. 
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