
 На основу члана 58. став 1. тачка 9. Статута општине Кикинда ( „ Сл. лист општине Кикинда“ 
број 4/06- пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08 ,7/09, 18/09  и 7/10),  Општинско веће општине 
Кикинда, на седници одржаној 26.12.2012. године, донело је  

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању потреба за трајно решeње стамбених питања избеглица 

на територији Општине Кикинда 
 
 
 

Утврђује се да на територији Општине Кикинда постоји потреба за трајно решење стамбених 
питања избеглица са боравиштем/пребивалиштем у Општини Кикинда, и то за: 

1. 32 стамбенe јединица за закуп и купопродају; 
2. 37 сеоских кућа са окућницом; 
3.146 пакета грађевинског материјала за започете, а недовршене објекте и адаптацију старих 
објеката; 
4. 17 монтажних кућа- на плацу које је општинско власништво; 
5. 9 стамбених јединица – социјално становање у заштићеним условима;  
 

II 
 

За решавање стамбених потреба избеглица изградњом стамбене зграде из става 1 тачке 1 
опредељује се катастарска парцела чији је корисник Општина, бр7866/2, К.О. Кикинда и обухвата 
излаз на две улице - ул Стерије Поповћа и ул  Ивана Јакшића, или катастарска парцела бр 20251 у 
улици Његошева, К.О. Кикинда. 

За решавање стамбених потреба на начин из става 1 тачка 4 – постављањем монтажних кућа 
опредељују се катастарске парцеле бр 7907/51, 7907/52,  7907/53,  7907/54 у улици Ивана Јакшића.  

III 
 

Општина утврђује да се за реализацију трајног решења стамбених питања избеглица, у буџету 
Општине опредељују средства у укупном износу од 6.500.000,00 динара, за 2013. годину, док ће за 
наредне године процена потребних финансијских средстава утврђивати крајем календарске године 

 
IV 

 
Решавање стамбених потреба из става 1 Одлуке реализоваће се према програмима решавања 

стамбених потреба избеглих и расељених лица за сваку годину које доноси Општинско веће.  
 

V 
 

Обавезује се повереник за избеглице и Савет за миграције Општине да координира рад између 
Општине Кикинда и Комесаријата за избеглице. 

 
VI 

 
Саставни део Одлуке је анкета за утврђивање коначног опредељења начина решавања 

стамбених потреба избеглих и њихових породица прикупљени од стране повереника за избеглице 
Општине Кикинда.     



  
 

 
 

         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА К И К И Н Д А 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                       Саво Добранић 
Број: II-06- 58 /2012 
Дана: 26.12. 2012.године 

        К и к и н д а 
 

*** 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 Комесаријат за избеглице и УНХЦР је иницирао израду Регионалног пројекта за решавање 
стамбених потреба избеглица у наредних пет година за чију реализацију је обезбеђен део средстава.    
Ради учешћа у реализацији Регионалног пројекта потребно је да општина утврди начин решавања 
стамбених потреба и начин учешћа у суфинансирању. Учешће општине у суфинансирању путем 
обезбеђивања парцела, комуналне инфраструктуре и финансијских средстава је услов за конкурсе. 

На основу анкете спроведене од стране повереника за избеглице прикупљени су подаци о 
члановима породичних домаћинстава избеглица и бивших избеглица и у складу стим утврђено је да 
на територији Општине Кикинда постоји потреба за трајно решавање стамбених потреба избеглица 
са боравиштем/пребивалиштем у Општини Кикинда. 

За намене из става1 тачка 1. и 4. општина Кикинда определила је комунално опремљене 
локације које су у јавној својини општине, а за подршку у реализацији осталих активности спремна 
је да учествује буџетским средствима у износу до 10% вредности  одобрених средстава. 

Планирани износ учешћа Општине Кикинда у 2013. години износи  износи 6.500.000,00 
динара. 

Општина Кикинда ће овим пројектом реализовати циљеве и активности стамбеног 
збрињавања најугроженијих избегличких породица по најповољнијим условима. Земљиште које се 
опредељује за изградњу стамбених јединица поседује могућност комплетног инфраструктурног 
опремања. 

Финансијска средства наведена у ставу 3. Одлуке, утврђиваће се крајем сваке календарске 
године за наредну годину ( изменом и допуном одлуке) и то до окончања реализације свих 
активности Регионалног пројекта за решавање стамбених потреба избеглица. 
 

 

 
 

         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
Секретаријат за друштвене делатности                        СЕКРЕТАРКА
Број:III -02- 561-36/2012                                                     Гордана Пажин
Дана:  26.12.2012.године

        К и к и н д а 
 

 
 
 



  

 
 

         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
Секретаријат за друштвене делатности
Број:III-02- 561- 35 /2012
Дана:25.12.2012.године

        К и к и н д а 

  
                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

             КИКИНДА 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  
 

Комесаријат за избеглице и миграције РС, у сарадњи са јединицама локалних самоуправа 
спроводи бројне програме намењене решавању стамбеног питања и унапређењу социо-
економског положаја избеглих и интерно  расељених лица. 

Захваљујући заједничким напорима у току 2012. године на територији општине Кикинда 
спроведена је обимна анкета о стамбеним потребама избеглих лица као и интерно расељених и на 
овај начин обезбедили смо број и структуру стамбених решења које одговарају стварним 
потребама општине Кикинда. 

Према анкети утврђено је да су : 
 32 породице заинтересоване за становање у стамбеној згради кроз закуп и могућност 

откупа стамбене јединице; 
 37 породица заинтересовано за откуп сеоских домаћинстава; 
 146 породица исказало потребу за грађевинске пакете за започете објекте и адаптацију 

старих објеката; 
 17 породица заинтересовано за становање у монтажним кућама  - постављене на плацу 

које је општинско власништво; 
 9 породица је заинтересовано за становање кроз програм социјално становање у 

заштићеним условима. 
Регионални стамбени пројекат Републике Србије спроводиће се у сарадњи са локалном 

самоуправом која ће и бити носилац свих наведених активности. 
Спровођење овог програма почеће средином 2013 године те из тог разлога је неопходно  да  да 

општина Кикинда усвоји Одлуку о утврђивању потреба за решавање стамбених потреба 
избеглица и да се успостави адекватна сарадња Савета за миграције са одељењима за урбанизам, 
службама катастра, службама јавних набавки, комуналних и других надлежних служби. 

Од спремности и активног односа локалне самоуправе зависи и висина средстава која ће бити 
утрошена на територији наше општина као и број обезбеђених стамбених решења. 

У 2013. години за ове намене биће издвојено око 37 милиона евра и будућност пројеката које 
би се спроводиле у општини Кикинда у наредним годинама директно зависе од успешности 
реализације прве године. 

Како је наведено у предлогу одлуке из става 1 тачке 1 и  тачке 4 за изградњу стамбене зграде 
опредељене су две парцеле  чији је корисник oпштина Кикинда, а за постављање монтажних кућа 
четри парцеле чији је корисник такође општина Кикинда. 

На основу исказаних потреба и финансијског учешћа Општине  у реализацији програма, у 
буџету Општине Кикинда  за 2013. годину, опредељена су средства  у укупном износу од 6,5 



милиона динара. 
Усвајањем ове одлуке општина Кикинда ће у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 

миграције РС бити у могућности да  решити стамбене проблеме једног дела социјално угроженог 
становништва. 

 
 
                       СЕКРЕТАР 
                               Гордана Пажин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


