
 

На основу члана 8. Одлуке о подизању  и одржавању споменика („Сл.лист општине 

Кикинда“ бр.23/2014 и 14/2015 и „Сл. лист града Кикинде“, бр.12/2017 -др.одлука),   

Градоначелник града Кикинде дана, 08. 11.2017. године, расписује 

 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ 

ВОЈНИЦИМА И ПОЛИЦАЈИМА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА КИКИНДЕ У 

РАТОВИМА ОД 1991. ДО 1999. ГОДИНЕ 

 

 Циљ и предмет јавног позива 

 Циљ јавног позива представља одавање почасти палим борцима у виду подизања 

спомен плоче погинулим војницима и полицајцима у ратовима у периоду од 1991-1999 

године коју ће град Кикинда изградити на градском тргу у Кикинди. 

 

 Право на пријаву 

 Право на пријаву на основу јавног позива имају чланови породица настрадалих 

лица у ратовима у периоду од 1991-1999 године који доставе личне податке настрадалих 

лица и дају сагласност за употребу личних имена истих у сврху подизања спомен плоче у 

складу са законом, како би се имена ових лица нашла на спомен обележју.   

 Настрадалим лицима у смислу овог позива сматрају се погинули војници/ 

полицајаци који су у тренутку погибије (нестанка) били рођени у Кикинди или су имали 

пребивалиште/ боравиште на територији града Кикинде.  

Чланови породице палог борца су: 

1) брачни друг, деца рођена у браку или ван брака и усвојена деца, као и пасторчад 

коју је пали борац издржавао (ужа породица палог борца); 

2) родитељи, као и очух, маћеха и усвојиоци који су палог борца издржавали или 

које је пали борац издржавао; 

3) деда и баба, унуче, сестра и брат палог борца које је пали борац издржавао. 

Са члановима уже породице изједначено је лице које је са палим борцем до његове 

смрти живело у ванбрачној заједници, ако је са њим имало деце. 

 Начин достављања података 

 Образац за пријаву сродника на јавни позив  може се добити сваког радног дана од 

08,00 до 15,30 часова у просторијама Услужног центра Градске управе града Кикинде, ул.  

Трг српских добровољаца бр.12, или преузети са сајта www.kikinda.rs . 

http://www.kikinda.rs/


 Попуњен образац доставити у запечаћеној коверти путем поште на адресу 

Кикинда, ул.Трг српских добровољаца бр. 12 са назнаком „За Секретаријат за 

друштвене делатности- „Јавни позив за достављање информација о погинулим и 

несталим војницима и полицајцима са подручја града Кикинде у ратовима од 1991. 

до 1999.године “.  

 Такође, исту документацију сродници могу лично испунити и/или предати  на 

писарници Градске управе Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, сваког радног 

дана до 15, 30 часова , а најкасније до дана 24.11.2017.године са истом назнаком. 

   

      Информације о преузимању текста позива 

 Текст јавног позива и образац пријаве на српском језику објављени су у локалним 

новинама на територији града Кикинде а могу се преузети и са web презентације града 

Кикинде (www.kikinda.rs). 

Текст јавног позива и образац пријаве на мађарском језику објављени су у форми 

обавештења о јавном позиву у локалним новинама на територији града Кикинде, а могу се 

преузети и са web презентације града Кикинде (www.kikinda.rs). 

 

 Контакт за додатне иформације 

 Додатне информације могу се добити путем телефона: 0230/410- 100, 0230/410- 151 

 Контакт особа: Љиља Николић (Секретаријат за друштвене делатности: Послови 

исплате права у области борачко- инвалидске заштите) 

 

 

 

 
 

   

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                        

ГРАД  К И К И Н Д А                                             

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                

Број:   V-633-3/2017                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Дана: 08. 11. 2017. године                                  Павле Марков 

        К и к и н д а 

 

http://www.kikinda.rs/

