
Страна 8.           Број 2                           "Сл.лист општине Кикинда"                  
7.03.2006.године 
 
На основу члана 43. став 3. Закона о заштити животне средине («Сл.гласник РС»,бр. 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95) у вези са чланом 129. Закона о заштити животне средине 
(«Сл.гласник РС», бр. 135/2004) и члана 31. Статута Општине Кикинда («Сл.лист општине 
Кикинда», број 6/2002, 18/2004 и 22/2004), на предлог Завода за заштиту природе Србије, 
Скупштина општине Кикинда на седници одржаној дана  7.03.2006. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ПОД ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ «ПАРК БЛАНДАШ» 
 У КИКИНДИ 

 
Члан 1. 

 Парк «Бландаш» у Кикинди ставља се под заштиту као споменик природе под 
називом: «Парк Бландаш» и утврђује се за значајно природно добро III категорије (у даљем 
тексту: споменик природе «Парк Бландаш»»). 

Члан 2. 
 Споменик природе «Парк Бландаш» ставља се под заштиту због: 

- очуваности планске организације простора и стила у којем је пројектован,  
- присуства великог броја  декоративних врста дендрофлоре,  
- присуства вредних стабала велике старости и импозантних димензија, 
- атрактивних пејзажних обележја, 
- културно-историјске вредности, и 
- еколошке и здравствене улоге у општем систему зеленила града. 

Члан 3. 
 Споменик природе «Парк Бландаш» налази се у грађевинском реону Кикинде, са 
главним прилазом из улице Бранка Вујина, на делу катастарске парцеле број 2899 к.о. 
Кикинда, која је у државној својини са правом коришћења Општине Кикинда.  
 Почетна тачка границе заштите споменика природе «Парк Бландаш» је југоисточна 
међна тачка катастарске парцеле број 2901 и југозападна међна тачка парцеле 2899. 
Граница заштите иде на северозапад међном линијом катастарских парцела 2899 и 2901, 
наставља на југозапад међном линијом парцеле 2899 и 2901 до тромеђе парцела 2899, 2901 
и 2911, даље наставља на северозапад до тромеђе парцела 2899, 2935/2 и 2937. Граница 
заштите скреће на североисток под правим углом, пресецајући катастарску парцелу 2899 
до међне тачке парцела 2899 и 2900/2. Ломи се на југоисток граничном линијом парцела 
2899 и 2900/2, наставља граничном линијом парцела 2899 и 2900/1 као и граничном 
линијом парцела 2899 и 2902 до крајње југоисточне међне тачке парцеле 2899 и 
југозападне међне тачке парцеле 2902. Граница се ломи на југозапад границом парцеле 
2899 до почетне тачке описа границе заштите. 
 Површина споменика природе «Парк Бландаш» износи 2 ха 31 а и 89 м2. 
 
 
 

Члан 4. 
 На простору споменика природе «Парк Бландаш» установљава се режим заштите II 
степена. 

Члан 5. 
 На простору споменика природе «Парк Бландаш» као мере заштите и 
унапређивања:  



 1. Забрањује се: 
- промена намене површина,  
- предузимање свих радова који би угрозили концепцију и стил парка, сађеног 

биљног фонда, вртно-архитектонских елемената и представника фауне (птица 
певачица и сл.), 

- непланска сеча, уклањање и оштећење парковских биљака (ломљење, кидање, 
вађење, брање и уништавање биљака),  

- кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница заштите,  
- извођење земљаних радова  осим предвиђених Пројектом обнове парка и 

годишњим програмом заштите и унапређивања,   
- извођење грађевинских радова осим предвиђених Пројектом обнове парка,  
- превођење ваздушних електро и телефонских водова преко заштићеног 

простора,  
- бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја, и  
- паљење ватре на парковској површини. 
 
2. Дозвољава се: 
- коришћење парка за мирни одмор посетилаца, 
- коришћење парка у едукативне сврхе, и 
- обављање научно-истраживачких, образовних, информативно-пропагандних и 

других активности које не угрожавају заштићено  подручје. 
 

3. Обезбедиће се: 
- израда и спровођење Пројекта обнове парка у складу са условима Завода за 

заштиту природе Србије, и 
- спровођење мера одржавања у складу са правилима хортикултурног уређења 
      и одржавања парка. 

Члан 6. 
 Израда и спровођење Пројекта обнове парка из тачке 3. члана 5. ове Одлуке 
подразумева:  

- постављање нове и замену постојеће расвете дуж стаза, партера и посебно 
      вредних примерака дендрофлоре, 
- садњу   декоративних   биљних   врста   према  Пројекту   обнове  парка,    уз  

уважавање критеријума избора врста који фаворизује    врсте   за  које  се зна 
      да су биле заступљене у парку и аутохтоних врста које добро подносе услове 
      дате средине (климатске, педолошке и висок ниво подземних вода), као што 
      су: храст лужњак, лужњак пирамидалне форме, бела топола и сл, и 
- обнову цветног партера попуном  шимширом, садњом цветних елемената и 
      сл. 

Члан 7. 
 Спровођење мера одржавања из тачке 3. члана 5. ове Одлуке подразумева: 
 

1. примену редовних мера неге, и то: 
 

- перманентно праћење здравственог стања биљног фонда парка и заштита 
биљака од болести и штеточина, 

- праћење обезбеђености земљишта минералним и органским материјама и  
       регулисање  оптималног садржаја органских и минералних материја у 
       земљишту као и фолијарно прихрањивање биљака, 

             -        уклањање подраста пре свега инвазивних врста, 
- орезивање живе ограде и жбунастих врста, 



 
 

- обликовање бордура од шимшира резидбом,  
- садња сезонског цвећа,  
- плевљење корова и уклањање самониклог подраста, 
- сакупљање листа у јесен, 

 - кошење травњака, 
- заливање,  

              -    одржавање стаза и сл, и 
 

2. примену повремених мера неге, и то: 
 

- санитарну сечу сувих стабала, 
- примену дрвне хирургије код вредних старих стабала уколико буду оштећена  

ветроломом, снеголомом или на други начин, 
 -    санацију и измену дотрајалих делова вртно-архитектонских елемената и сл. 
 

Члан 8. 
 Радови на заштићеном простору могу се изводити само у складу са условима 
Завода за заштиту природе Србије. 
 За све инвестиционе пројекте који се планирају и изводе у заштићеном простору 
потребно је извршити процену утицаја на животну средину према  Закону о процени 
утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 135/2004). 

Члан 9. 
 Заштита и унапређивање споменика природе «Парк Бландаш» спроводи се према  
Програму заштите и унапређивања, који се доноси за период од 5 година (у даљем тексту: 
Средњорочни програм). 
 Средњорочни програм се доноси по претходно прибављеном мишљењу органа 
управе надлежног за послове  урбанизма, уз сагласност органа управе надлежног за 
послове заштите животне средине. 
 Средњорочни програм  садржи циљеве, задатке и активности у спровођењу мера 
заштите и унапређивања предвиђених чланом 5. ове Одлуке. 
 Средњорочни програм се остварује годишњим програмом који садржи задатке и 
активности који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину 
потребних средстава. 

Члан 10. 
 О споменику природе «Парк Бландаш» стараће се Јавно предузеће «Дирекција за 
изградњу града» Кикинда (у даљем тексту: Старалац). 

Члан 11. 
 Старалац у обављању послова старања о заштити и унапређивању споменика 
природе «Парк Бландаш» обезбеђује спровођење мера заштите  и унапређивања  које су 
предвиђене чланом 5. ове Одлуке. 

За спровођење мера заштите и унапређивања Старалац  доноси Средњорочни и 
годишње програме заштите и унапређивања. 
 О остваривању Средњорочног и годишњих програма Старалац подноси извештај 
органу управе надлежном за послове заштите животне средине, до 15. децембра текуће 
године за ту годину. 

Члан 12. 
 У обављању послова заштите и унапређивања споменика природе «Парк Бландаш» 
Старалац  је дужан да: 



- изврши обележавање споменика природе у складу са Правилником о начину 
обележавања заштићених природних добара («Сл.гласник РС», број 30/92, 
24/94 и 17/96), 

- обезбеди унутрашњи ред и мир и организује чуварску службу у складу са актом 
који доноси уз сагласност органа управе надлежног за послове заштите 
животне средине. 

 
 

Актом из става 1. овог члана уређују се правила за спровођење  режима заштите и 
унапређивања, а нарочито:  

- начин и услови кретања и боравка посетилаца, 
- коришћење рекреативних и других простора постављањем информативних и 

других ознака, 
- мере заштите приликом обављања научних истраживања, 
- услови за обављање дозвољених делатности, и  
- посебне мере и ограничења у спровођењу режима заштите. 

 Правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за 
спровођење режима заштите, Старалац је дужан да на погодан начин јавно огласи, тако да 
буду доступни корисницима и посетиоцима. 

Члан 13. 
 Средства за заштиту и унапређивање споменика природе «Парк Бландаш» за 2006. 
годину обезбедиће се из Еколошког фонда општине Кикинда, а за наредни период из 
буџета општине и других извора у складу са законом. 

Члан 14. 
 Средњорочни програм и акт из члана 10. ове Одлуке Старалац ће донети у року од 
6 месеци, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 До доношења програма из претходног става, Старалац послове заштите и 
унапређивања може обављати према привременом програму, који ће донети у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 15. 
 Планови и програми уређења простора, шумске и друге основе и програми који 
обухватају простор заштићен овом Одлуком, усагласиће се са режимом заштите утврђеним 
овом Одлуком. 

Члан  16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Кикинда». 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-3/2006 
ДАНА: 7.03.2006.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А       
        ПРЕДСЕДНИК СО 
КИКИНДА 
                         Ото Кишмартон,с.р. 
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