
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  

општине Кикинда 

ГОДИНА 39 ДАНА 30.04,2004. ГОДИНЕ БРОЈ 4 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 

25. 

На основу члана 76. став 2. и члана 81. став 4, Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС", бр. 47/2003), члана 18. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 9/2000) и 
члана 101. Статута општине Кикинда ("Сл. лист општине Кикинда", бр. 6/2002), а у вези са чланом 
31. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 12/99), Скупштина општине 
Кикинда, на седници одржаној дана 30.04.2004. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

Члан 

 1. 
У Одлуци о грађевинском земљишту ("Сп.днст олштине Кикинда", бр. 17/2003), члан 51 

став 7 мења се и гласи: 
"Тржишна вредност земљишта у смислу става 2, 3, 4, 5 и 6. овог члана утврђује се у сваком 

појединачном случају". 
Члан 2. 

 После члана 51. додају се нови чланови 51 а. и 51 б. који гласе: 
"Члан 51а. 

Тржишну вредност земљишта из члана 51. став 7. утврђује Комисија за утврђивање 
тржишне вредности неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог чдана именује Извршни одбор Скупштине општине Кикинда и 
иста се састоји од председника, заменика председника као и два члана и заменика чланова. 

Члан 51б. 
Комисија из члана 51а. ће тржишну вредност неизграђеног грађевинског земљишта 

утврђивати на основу следећих критеријума: 
- опремљености комуналном инфраструктуром, 
- локације, и других погодности које има предметно земљиште". 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Кикинда". 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
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К И К И Н Д А 
        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
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26. 

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 16/97), 
42/98) и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), Скупштина 
општине Кикинда, на седници одржаној дана 30.04.2004.године, донела је 

ОДЛУКУ О ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се услови и начин организовања послова у обављању комуиалне 

делатности одржавања јавних паркиралишта, тј. услови и начкн паркирања возила на јавним и 
осталим површинама које су намењене за паркирање возила и обележене прописаним соабраћајним 
знацима (у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте јавних паркиралишта, изградња и одржавање 
јавних паркиралишта, паркирање и заустављање возила на јавним површинама на којима је 
саобраћајним знацима забрањено или није регулисано паркирање и заустављање возила као и 
услови коришћења ових јавних паркиралишта на подручју СО Кикинда. 

-     .    -     Члан 2.. 
За вршење послова из члана 1. ове Одлуке Скупштина општине Кикинда основала је Јавно 

предузеће "12.НОВЕМБАР" ( у даљем тексту: Предузеће). 
Члан 3. 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке јесу површине одређене за паркирање 
моторних возила. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 
Јавним паркиралиштима, у смислу одредбе ове одлуке, не сматрају се посебни простори за 

паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту (фабрика, установа, и др.). 
Члан 4. 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 
тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила. 

Општа паркиралишта одређује Извршни одбор СО Кикинда на предлог Предузећа. 
Извршни одбор Скупштине општине Кикинда може на предлог Предузећа и друге 

неуређене јавне површине одредити за привремено или повремено паркирање возила, уколико се за 
тим укаже потреба. 

Члан 5. 
Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање моторних 

возила са контролисаним уласком и изласком возила. 
Контрола уласка и изласка са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објекта за наплату. 
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера. 
Корисник простора из члана 3. став 3. ове Одлуке може их уступити Предузећу, које ће те 

просторе уредити као посебна паркилишта. 
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Члан 6. 
Јавна паркиталишта по својој намени могу бити: 
1. Паркиралишта за путничка моторна возила, 
2. Паркиралишта за теретна моторна возила, прикључена возила и аутобусе, 
3. Паркиралишта за остала возила (мотоцикли, бицикли са мотором), 
4. Мешовита паркиралишта. 
Намена паркиралишта мора бити јасно обележена саобраћајним знаковима. 
Одређена врста возила може се паркирати само на паркирадиштима предивђеним за ту 

врсту возила. 
Члан 7. 

Јавна паркиралишта категоришу се према зонама и дозвољеном времену паркирања. 
Извршни одбор СО Кикинда, у зависности од потребе паркирања, одређује зоне из става 1. 

овог члана, као и дозвољено време паркирања на јавним паркиралиштима у тим зонама. 
Члан 8. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја, 

Јаена паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зоие, 
категорије моторних возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате као и временско 
ограничење коришћење јавног паркиралишта. 

Члан  9. 
О обележавању општих паркиралишта стара се Предузеће. 
О одржавању и обележаванву посебних паркиралишта сгара се Предузеће. 
Средства за изградњу и уређење јавних паркиралишта обезбеђују се из накнаде за 

коришћење паркинг простора, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, средства комуналне 
накнаде и накнаде за путеве која се плаћа приликом регистрације возила. 

II УСЛОВИ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

Члан 10. 
У циљу успостављања организовног процеса паркирања возила у граду установљава се 

централна зона града тзв. "Плава зона" коју утврђујс Извршни одбор СО Кикинда на предлог 
Предузећа. 

У Плавој зони из става 1. овог члана важи посебан режим саобраћаја, паркирања возила и 
снабдевања продавница. 

Члан 11. 
Јавна паркиралишта дефинисана актом из члана 7. ове Одлуке се користе за паркирање 

моторних возила правних, физичких лица и предузетника (у даљем тексту: корисник). 
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке сматра се возач или власник 

возила, ако возач није идентификован. 
Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја дужан је да на општем, а 

Предузеће на посебном паркиралишту, у зависности од капацитета, одреди паркинг места за возила 
инвалида. 

Категорије инвалида који могу користити паркиралишта из става 3. овог члана одредиће 
својим актом орган општинске управе надлежан за борачку и инвалидску заштиту, односно 
социјална питања, који издаје и налепницу за обележавање возила ове категорије корисника. 

Члан 12. 
Посебна паркилишта се могу, изузетно, на предлог Предузећа, а по одобрењу органа 

општинске управе надлежног за послове саобраћаја, привремено користити за друге намене (за 
потребе ауто-школе, забавних и спортских манифестација и др.)- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 57.  Број 4.   „Сл.лист општине Кикинда“  30.04.2004.год. 
 

Члан 13. 
Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске Србије и Црне Горе, специјална возила 

комуналних предузећа, возила Одељења инспекције општинске управе, ватрогасна возила када у 
гоку интервентних акција користе опште паркиралиште не плаћају услугу паркирања. 

Члан 14. 
Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, инвалиди, корисници пословног 

простора) на просторима и под условима које надлежни орган утврди својим актом из члаиа 7. ове 
одлуке могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници. 

Повлашћеним кориснидима из става 1. овог члана Предузеће издаје ловлашћену паркинг 
карту. 

Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а правном лицу и 
предузетнику највише три. 

Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за возило за 
које је ова карта издата. 

Члан 15. 
Правним и физичким лицима која у недостатку другог прилаза користе паркинг да би 

дошла до својих дворишта и гаража издаје се карта за прилаз без накнаде, с тим да се са овом 
картом не могу користити паркинг места. 

Предузећима и другим правним лицима која су сама изградила паркилишта испред својих 
пословних објеката може се одобрити резервисање простора за паркирање само служнбених возила. 

Члан 16. 
У оквиру зона одређених актом из члана 7. ове Одлуке може се резервисати простор за 

паркираље возила, или обезбедити претплатна карта. 
Предузеће може одобрити резервацију општих паркиралишта државним органима, 

органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, другим правним лицима и 
предузетницима. 

Услове и број места за резервацију простора за паркирање одређује Предузеће које издаје и 
одобрења за резервацију. 

Резерзацију општих паркиралишта предузеће може одобрити и инвалидним лицима из 
члана 11. став 4. ове одлуке. . . - 

Члан 17. 
За коришћење јавног паркилишта корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду коју 

утврђује Предузеће за одређено време коришћења. 
Изузетно од става 1. овог члана, коришћење обележеног паркинг места за инвалидна лица 

из члана 11. став 4. ове одлуке је бесплатно. 
Извршии одбор Скупштине општине даје сагласност на ценовник предузећа. 

Члан 18, 
Корисникјавног пракиралишта је обавезан да: 
а) плати коришћење паркинг места према времену задржвања на прописан начин, 
б) поступа у складу са ограничењем времена коришћеља паркинг места утврђеним актом из 

члана 7. ове одлуке, 
в) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом којом је означено паркинг место. 
Члан 19. 

На јавним површинама на којима је саобраћајним знацима забрањено паркирање и 
заустављање возила може се одобрити заустављање и паркирање возила ради утовара или истовара 
робе и то у циљу снабдевања продавница искључиво лаким доставним возилима у времену од 22.00-
09-00 часова. 

О непостојању техничких могућности за снабдевање одлучује надлежна служба Предузећа. 
Зауставл.ање и паркирање возила ради снабдевања у смислу овог члана регулише се 

додатним саобраћајним знацима. 
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Моторна возила за снабдевање морају се при заустављању и паркирању поставити тако да 
својим положајем не угрожавају безбедност осталих учесника у саобраћају. 

Члан 20. 
 Поред случајева предвиђених Законом није дозвољено паркирати и заустављати возила: 
1. У пасажу или пешаком пролазу зграде, 
2. На дечијим игралиштима и другим местима мамењсним за рекреацију, 
3. На пешачким стазама. 
4. Испред пешачког улаза у стамбене зграде, 
5. На местима где се налазе шахтови, сливници и окна. 
6. На местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа (канте, контејнери), 
објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим местима где је саобраћајним 
знаком забрањено, 

7. На резервисаним паркиралиштима, зеленим површинама, парковима, скверовима, 
трговима, шеталиштима и свим зеленим површинама у граду. 

Возила паркирана супротно одредбама става 1. овог члана, могу бити уклоњена с тих места 
по налогу комуналног инспектора, а о трошку власника возила. 

Члан 21. 
За време чишћења снега са саобраћајних и других површина може се забранити паркирање 

возила на тим површинама. 
Организација која чисти и уклања снег дужна је на погодан начин објавити на којим ће се 

позршинама и у које време чисгити и уклањати снег. 
Возач је дужан да уклони возило до истека рока који је обавештењем одређен. 
Уколико возач не уклони возило, по истеку рока датог у обавештењу, организација која 

врши чишћење и уклањање снега може извршити уклањање возила на место где својим положајем 
неће ометати чишћење и уклањање снега и при том је дужан чувати возило од оштећења. 

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

Члан 22. 
Наплату услуге паркирања врши овлашћени радник, а може се вршити и помоћу 

специјалног аутомата. 
Корисник паркиралишта дужан је да: 
а) плати накнаду за коришћење услуге паркирања овлашћеном лицу, или 
б) истакне купљену  паркинг карту с унутрашње стране  предњег ветробранског стакла 

возила. 
Заустављањем возила на паркинг месту, корисник прихвата прописане услове за 

коришћење јавног паркиралишта. 
Плаћањем накнаде корисник стиче право коришћења паркинг места. 
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу 

возила. 
Члан 23. 

Контролу паркирања, односно исправност коришћења паркиралишта врше овлашћени 
радници Предузећа ~ контролори. 

Контролори имају службену легитимацију и носе службена одела. 
Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела. 

Члан 24. 
Корисник који поступа супротно одредбама члана 18. и члана 22. став 2. ове одлуке дужан 

је да плати доплатну карту. 
Налог за штаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћено лице и уручује га кориснику. 

Када овлашћено лице није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу. 
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Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се 
уредним и доцније оштећење или уништеље налога нема утицај на ваљаност достављања и не 
одлаже плаћање доплатне паркинг карте. 

Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити доплатну 
паркинг карту у року осам дана на начин назначен у налогу. 

IV ЗАБРАНЕ 
Члан 25. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 
а) паркирање   возила   супротно   саобраћајном   знаку,   хоризонталној    и   вертикалној 

сигнализацији (паркирање на претплатном паркинг месту, ометање коришћења паркирапишта и 
др-), 

б) паркиран>е нерегистрованог возила, 
в) остављање  неисправног  или  хаварисаног возила,  односно  прикључног  возила  без 

сопственог погона, 
г) вршити заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других 

возила, 
д) на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке, 
ђ) прање и полравка возила, 
е) употреба и руковање опасним материјалима. 

V НАДЗОР 
Члан 26. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке, врши орган општинске управе надлежан за 
комуналне делатности. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове 
одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши орган општине надлежан за послове 
комуналне инспекције. 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 27. 

 Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај Предузеће ако: 
1. на прописан начин не одржава и обележава посебна паркиралишта (члан 9. став 2), 
2. на посебним паркирадиштима не одреди паркинг места за возила инвалида (члан 11. 
став 3). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 5.000 динара 
одговорно лице у Предузећу, 

Члан 28, 
Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај Предузе&е или друго 

лравно лице ако: 
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 14., 
2. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 15., 
3. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 16., 
4. користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 17., 
5. не поступи у складу са одредбама члана 18 и члана 22 став 2., 
6. поступа супротно одредбама члана 25. 
За прекршај из става I. овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 5.000 динара 

одговорно лице у правном лииу. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 

50.000 динара. 
За прекршај из става 1. тачке 1, 3 и 4 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном 

од 500 до 5,000 динара. 
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Члан 29. 
Новчаном казном од 500 до 5.000 динара казниће се за прекршај инкасант или контролор 

Предузећа уколико не носи службено одело или службену легитимацију. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 
Извршни одбор СО Кикинда донеће акт из члана 7. ове одлуке у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 
ЧланЗ!. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 
ДАНА: 30.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с,р. 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003) и 
члана 31. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 12/99), ау вези са чланом 101. 
Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда, 
на седници одржаној дана 30.04.2004,године, донела је 

ОДЛУКУ   

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДМ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА ДЕЛА БЛОКА Д1 У БЛОКУ 1 У ЦЕНТРУ КИКИНДЕ 

Члан 1, 
Ставља се ван снаге Одлука о приступању шради Урбанистичког пројекта дела Блока Д1 у 

Блоку 1 у центру Кикинде ("Службени лнст општине Кикинда", број 1/2003). 
Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 
ДАНА: 30.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНД  А  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 
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28. 
На основу члана 46. став 1. 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 взи са чланом 101. 
Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда 
на седници одржаној дана 30.04.2004. године, донелаје 

О Д Л У К У  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДРЕЂЕНИХ ОДЛУКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

Члан 1.  

Овом Одлуком, стављају се ван снаге одлуке Скупштине општине Кикинда, и то: 
1. Одлука о  приступању  шради  измена и допуна Детаљног урбшистичког  плана - 

Регулационог плана Блока 38 у Кикинди ("Сл.лист општине Кикинда", бр, 1/2003); и 
2. Одлука  о  приступању  изради  измена  и допуна Детаљног  урбанистичког  плана - 

Регулационог плана Центра за физичку културу, одмор и опоравак "Језеро" Кикинда ("Сл.лист 
опшптине Кикинда", бр. 2/2003). 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу општине Кикинда", 

РЕПУБЛИКА СРБША 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 
ДАНА: 30.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 

29. 
На основу члана 94, Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), 

Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 30.04.2004.године, констатовала је даје Новица 
Ђурашковић поднео оставку на место члана Савета за безбедност општине Кикинда. 

Сходно изнетом доноси се 
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

I 
НОВИЦА ЋУРАШКОВИЋ, разрешава се дужности члана Савета за безбедност општине 

Кикинда, на коју је именован Решењем број 04-06-7/2004 дана 6.02.2004.године, на лични захтев. 
II  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
скупштанА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 ДАНА: 
30.04.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић,с.р. 
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ИЗВРШНИ ОДБОР СО КИКИНДА 

6. 
На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003), члана 

25. Закона о грађевинском земљишту, члана 65. и члана 66. Статута општине Кикинда ("Сл.лист 
општине Кикинда", бр. 6/2002), и члана 2. и 3. Одлуке о изградњи и постављању привремених 
објеката ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 3/97, 4/97, 10/2000 и 4/2002), члана 11. Одлуке о локалним 
комуналним таксама и накнадама ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 3/96, 10/96, 13/99 и 2/2000) и 
Закључка о утврђивању новчаних износа локалних комунапних такси ("Сл. лист општине Кикинда", 
бр. 4/2002), Извршни одбор СО Кикинда на седници одржаној дана 23.04.2004. године, донео је 

ПРАВИЛНИК  
О УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ 

Члан 1. 
Овим Правилником прописују се услови за постављање летњих башти (у даљем тексту: 

башта), испред угоститељских објеката на јавним површинама на територији општине Кикинда. 
Баште се постављају по основу решења издатог од надлежног органа општинске управе, а 

ло захтеву странке која је дужна да уз захтев приложи урбанистичко-техничке услове и предрачун 
трошкова уклањања баште које израђује ЈП "Диреција за изградњу града" у складу са одредбама 
овог Правилника. 

Члан 2. 
Башта је отворени монтажно-демонтажни објекат који се поставља на јавнј површини 

испред угоститељског објекта. 
Башта поред столова и столица може садржати и друге елементе као што су: подијум, 

сенило, ограда, жардињере, расвета, расхладне витрине и пано за излагање менија и ценовника. 
Сви елементи баште морају бити постављени унутар простора одређеног површином и 

висином баште. 
Члан З. 

Јавне површине на којима се могу постављати баште су; 
- пашачка зона, 
- трг, 
- тротоар. 

Члан 4. 
Баште на тротоарима постављају се тако да: 
- ширина тротоара намењена за кретање пешака буде најмање 1,6 м, 
- површина намењена кретању пешака код башта дужих од 6,0 м и оних постављених у 

непосредној близини раскрснице, стајалишта једног градског превоза и пешачког прелаза да буде 
широка најмање 2,0 м, 

- ивица баште мора бити удаљена од ивице коловоза најмање 1,0 м, 
- ивица баште мора бити посебно обележена. 

Члан 5. 
Баште у пешачким зонама и на трговина постављају се тако да површина за кретање пешака 

буде најмање 2,5 м. 
Члан 6.  

Баште се не могу постављати иа следећим јавним површинама: 
- у зони раскрснице у троуглу прегледности чије странице износе најмање 20м, 
- у ширини пешачких прелаза и удаљености мањој од 2,0 м од пешачког прелаза, 
- на стајалиштимајавног градског превоза, 
- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште, 
- на траси лротивпожарног пута и главним инфраструктурним правцима, 
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- уз киоске. 
Члан 7. 

Баште се постављају тако да дужина баште буде у дужини угоститељског објекта или 
максимално у дужини зграде, под условом да у приземљу нема станова и да постоји писмена 
сагласност, корисника или власника пословног простора у приземљу зграде, оверена у суду. На тргу, 
баште не морају бити постављене непосредно испред угоститељског објекта. 

Члан 8. 
Стабло дрвореда, жива ограда, рондела, жардињера и други објекти јавног зеленила не могу 

бити уграђени у подну платформу или сенило. 
Члан 9. 

Површине и делови споменика, фонтана, чесама, клупе, канте за смеће којима је опремљен 
јавни простор не могу се користити као функционални елемент баште. 

Члан 10. 
Постављањем баште не може се мењати постојећа подлога. Нивелисање површине пода 

баште може се вршити монтажно-демонтажном подном гшатформом, без фикоирања за подлогу. 
Члан 11. 

Постављање ограде  неопходно је на деловима баште код којих постоји потреба из 
безбедносних разлога или ради одржавања минималне ширине пешачког пролаза. Ограда се 
поставља по ободу подне платформе баште. 

Укупна висина оргаде може износити нај више 1,0м. Изузетно, на деловима баште 
угроженим интензивним саобраћајем ограда се може допунити прозирним елементима висине 
највише 1,6м. 

Члан 12. 
Заштита од сунца и кише могућа је сенилима, која морају бити од лаке конструкције 

прекривене флексибилним материјалима. 
Зависно од положаја баште у односу на објекат, сенила се могу постављати на тло као 

слободностојећа или на фасади објекта конзолно фиксирана. 
Сенила која се постављају на тло по правилу су типа сунцобрана, расклопиво сенило на 

слободностојећем раму. 
Сенила која се постављају на фасади објекта по правилу су расклопива. 

Члан 13. 
Башта не сме садржавати снажне изворе светла и звука, осим у границама прописаним 

Одлуком о мерама за заштиту од буке. (Службени лист општине Кикинда", бр, 8/2003). 
Члан 14. 

Елементи баште, осим сенила. не смеју бити фиксирани на јавиу површину завртњима, 
анкеровањем или на неки други начин. 

Димензије н тежина елемената баште, као и њихова међусобна веза морају бити такви да 
омогућавају брзу монтажу, демонтажу и уклањање. 

Члан 15. 
Елементи баште морају бити таквих облика, димензије, материјала и боја да остварују 

квалитетну, складну и функционалну целину. 
Башта као целина и елементи понаособ морају бити у складу са карактеристикама и 

вредностима јавног простора и дела града у којем се налазе. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
Власници башти које не испуњавају услове предвиђене овим Правилником дужни су да 

уклоне своје баште у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 
За постављање баште у складу са правилником дужни су да поднесу захтев за нове 

урбанистичко-техничке услове са предрачуном трошкова уклањања баште. 
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Члан 17. 
Средства у висини предрачуна трошкова уклањања, при издавању решења власник баште је 

дужан да депонује код општинског органа који издаје решење. 
Власници угоститељских објеката који имају урбанистичкотехничке услове издате пре 

ступања на снагу овог правилника, који су у складу са истим, дужни су да их допуне предрачуном 
трошкова уклањања баште. 

Висину трошкова уклањања баште утврђује стручна служба ЈП "Дирекције за изградњу 
града" сваке године лре почетка сезоне постављања башти. 

Ако власник баште не уклони башту уклањање ће се извршити по налогу грађевинске 
инспекције из средстава депозита. Депозит се враћа у целини власнику баште уколико сам уклони 
башту. 

Члан 18. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објав.љивања у "Службеном листу 

општине Кикинда". 

РЕПУБЛИКА СРБША 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-21/2004 
ДАНА: 23.09.2004.ГОДИНЕ 
КИКИНДА  

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
Павле Боровац,с.р. 

1.УСТАВНИСУД 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УСТАВНИ СУД 
БРОЈ:1У-303/2003 
25.03.2004. ГОДИНЕ 
БЕОГРАД 

Уставни суд Републике Србије у саставу: председник Слободан Вучетић и судије Верона 
Адам Бокрош, др Срђан Ћорђевић, др Милутин Ђуричић, др Боса Ненадић, ЈБубомир Поповић, 
Мирјана Рашић, Бранка Ђурчија и мр Светозар Чиплић, на основу члана 125. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 25. марта 2004. године, донела је 

ОДЛУКУ  

1. Утврђује се да Одлука о распуштању Савета МЗ "Мокрин" и именовању привременог 
Савета МЗ "Мокрин" бр: 04-06-23/2003 коју је донела Скупштина општине Кикинда 4. јула 2003. 
годиие, није у сагласности са законом. 

2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета 
на основу Одлуке из тачке 1. 
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О б р а з л о ж е њ е  
Савет Месне заједнице "Мокрин" из Мокрина, Општина Кикинда, покренуо је поступак 

пред Уставним судом за утврђивање незаконитости Одлуке наведене у изреци. По мишљењу 
предлагача оспореном Одлуком повређенје Закон о локалној самоулрави, јер месне заједнице, које 
имају статус правног лица, саме бирају и распуштају своје органе према поступку који се регулише 
Статутом месне заједнице. Такође је предложено да Уставни суд до коначне оцене законитости 
оспорене Одлуке донесе "привремену меру" којом би се "нормализовао живот" у Месној заједници 
"Мокрин" из Мокрина. 

У одговору Скупштине општине Кикинда се наводи да је ситуација у МЗ "Мокрин" 
захтевала да се предузму одређене мере па је Скупштина општине сматрала да има право да реагује 
у случају да се појаве околности које могу да отежају функционисање месне заједнице. 

Уставни суд је утврдио да је оспореном Одлуком предвиђено у члану 1. да се распушта 
савет МЗ "Мокрин" изабран 16. марта 2001. године. У члану 2. оспорене Одлуке прописано је да се 
формира привремени Савет МЗ "Мокрин", чији је задатак организација нових избора за Савет и 
обављање текућих послова неопходних за функционисање Месне заједнице до избора новог савета 
и да ће Скупштина општине донети решење о именовању привременог савета на предлог 
Председника Скупштине општине. Чпаном 3. оспорене Одлуке регулисано је њено ступање на 
снагу. 

Законом о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 9/2002 и 33/2004) предвиђено је да се 
ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на одређеном 
подручју могу образовати месне заједнице (члан 70-75. Закона). Законом је у члану 70. предвиђено 
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о образовању, подручју за које се образује и 
укидању месних заједница одлуком која се доноси већином гласова од укупног броја одборника. 
Према члану 72. Закона статутом месне заједнице се у складу са статутом јединице локалне 
самоуправе и актом о оснивању, утврђују послови које врши, органи и поступак избора, 
организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице. 

Статутом Месне заједнице "Мокрин" од 24. јануара 2001. године предвиђен је поред 
осталог, избор органа месне заједнице. У члану 30. Статута предвиђено је да чланове Савета Месне 
заједнице бирају грађани на основу слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права, 
тајним гласањем, на период од четири године. Према члану 38. Статута у случају да се појаве 
околности у раду Савета Месне заједнице које отежавају вршење функција Месне заједнице, 
грађави Месне заједнице (10% грађана се бирачким правом) могу поднети иницијативу за 
одржавање нових избора. Скупштина општине је надлежна за доношење одлуке у вези са овом 
иницијативом а у случају њеног прихватања, одржавају се нови избори за чланове Савета Месне 
заједнице. Чланом 40. Статута предвиђено је да се разрешење чланова Савета врши на начин и по 
поступку који је прдвиђен за избор, а Савет Месне заједнице који је разрешен или који је поднео 
оставку остаје на дужности до избора новог Савета Месне заједнице. 

На основу наведених одредаба Закона о локалној самоуправи Усгавни суд је оценио да 
Скупштина општине није имла овлашћење да донесе оспорену Одлуку и распусти Савет Месне 
заједнице "Мокрин" и именује привремени Савет Месне заједнице "Мокрин" и из тог разлога је 
утврдио да оспорена Одлука није у сагласности са Законом. 

Захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу 
оспорене Одлуке је одбачен на основу члана 42, став 3. Закона о поступку пред Уставним судом и 
правном дејству његових одлука ("Сл.гласник РС", бр. 32/91 и 67/93), јер је Уставни суд донео 
коначну одлуку. 

На основу изложеног и члана 42. став 3. члана 46. тачка 2. и члана 47. тачка 2. Закона о 
поступку пред Уставним судом и правном дејству његових одлука Уставни суд је одлучио као у 
изреци. 

На основу члана 130. Устава Републике Србије оспорена Одлука из тачке 1. изреке престаје 
да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у "Службеном гласнику Републике Србије". 

ПРЕДСЕДНИК УСТАВНОГ СУДА 
Слободан Вучетић.с.р. 
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