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             ГОДИНА 30 ДАНА 04.07.2003. ГОДИНЕ  БРОЈ 8 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
 
56. 
 
 На основу члана 52. Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник 
РС", бр. 76/91 и 22/2001) и члана 31. тачка 2. Статута општине Кикинда, ("Сл.лист општине 
Кикинда" бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 04.07.2003.године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2002.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Годишњи рачун буџета општине Кикина за 2002. годину садржи: 
 
 2002. ГОДИНЕ   ПЛАНИРАНО   ОСТВАРЕНО 
 ПРИХОДИ   466.358.491,67   476.044.659,31 
 РАСХОДИ   466.358.491,67   467.122.251,98 
 ОСТАТАК ПРИХОДА          8.922.407,33 
 
 Неутрошена средства буџета у износу од 8.922.407,33 динара преносе се за финансирање за 
наредну годину. 

Члан 2. 
 Одобрава се годишњи рачун буџета општине Кикинда за 2002.годину у складу са Законом о 
јавним приходима и јавним расходима. 

Члан 3. 
 Доноси се годишњи рачун сталне буџетске резерве општине Кикинда за 2002. годину који 
садржи: 
 Пренета средства 2001.години   3.190.471,48 
 Остварено у 2002.години    1.800.000,00 
 Стање 31.12.2002.године    4.990.471,48 
 

Члан 4. 
 Неутрошена средства сталне буџетске резерве у износу од 4.990.471,48 динара преносе се за 
коришћење у 2003.години. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кикинда". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
57. 
 
 На основу члана 1. и 4. Закона о порезу на фонд зарада ("Сл.гласник РС", бр. 27/2001) и 
члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002) Скупштина општине 
Кикинда на седници одржаној  04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОРЕЗУ НА ФОНД ЗАРАДА 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о порезу на фонд зарада ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2001, 7/2001 и 
2/2002), члан 3. став 3. мења се и гласи: 
 "Када средства предвиђена за солидарну стамбену изградњу, односно предвиђена за 
решавање комуналних проблема достигну износе предвиђене Одлуком о буџету Општине Кикинда, 
односно Финансијским планом и програмом ЈП "Дирекција за изградњу града" за текућу годину, 
средства остварена преко тог износа улазе у буџет општине Кикинда и о њима одлучује Извршни 
одбор". 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-23/2003.године 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
             Душко Радаковић,с.р. 
 
58. 
 
             На основу члана 31.  и 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима 
("Сл.гласник РС" бр. 76/91 и  22/2001), члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" 
бр.9/2002),  члана 18. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.9/2002) и члана 94.Статута 
општине Кикинда ("Службени лист општине Кикинда", бр.6/2002), Скупштина општине Кикинда на 
седници одржаној дана  04.07.2003.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2003.ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 

           У Одлуци о буџету општине Кикинда за 2003.годину ("Службени лист општине Кикинда", 
бр.14/2002) у члану 1. број "552.800.000" динара замењује се бројем "567.800.000", а број 
"551.800.000" замењује се бројем  "566.800.000". 
 

Члан 2. 
             У члану 4., Прилог 1,  Буџет општине Кикинда – план прихода за 2003.годину у 
табеларном прегледу:  
 
конто 711000:Порези на доходак, добит и капиталне добитке, синтетише се 
                         у  групу 711 
конто 711180: Самодоприноси, у делу аналитичких конта  
711181 градски, назив се замењује са "општински" и број "42.000.000", замењује се бројем 
"31.000.000" 
711182 општински, назив се замењује са "градски" и број "30.000.000", замењује се бројем 
"46.000.000" 
У збирном делу групе 711000 број "126.700.000", замењује се синтетичком групом 711 и бројем 
"131.700.000" 
 
конто 712000:Порези на  фонд зарада и радну снагу, синтетише се у 
                        групу 712 
конто 712110:Порези на фонд зарада и радну снагу, у делу аналитичких конта  
712111 запослених из буџета , број "25.000.000", замењује се бројем "26.000.000" 
712112 осталих, број "95.000.000", замењује се бројем "99.000.000" 
У збирном делу групе 712000 број "120.000.000", замењује се синтетичком групом 712 и бројем 
"125.000.000" 

 
конто 713000:Порези на имовину, синтетише се у  групу 713 
У збирном делу  713000, аналитички конто се синтетише у укупно 713 

 
конто 714000:Порези на добра и услуге, синтетише се у  групу 714 
У збирном делу  714000, аналитички конто  се синтетише у укупно 714 

 
конто 716000:Други порези, синтетише се у  групу 716 
У збирном делу 716000, аналитички конто се синтетише у укупно 716 

 
конто 741000:Приходи од имовине, синтетише се у  групу 741 
конто 741551:рудна рента, број "90.000.000", замењује се бројем "95.000.000" 
У збирном делу 741000, аналитички конто се синтетише у укупно 741 и број "113.000.000" 
замењује се бројем "118.000.000" 

 
конто 742000:Продаја добара и услуга, синтетише се у  групу 742 
уводи се број "1.500.000" у делу општ.адм.таксе 
у позицији приходи општ.органа управе број "3.000.000" замењује се бројем "1.500.000"  
У збирном делу 742000, аналитички конто се синтетише у укупно 742 

 
конто 743000:Новчане казне и одузета имовинска корист, синтетише се у  групу 743 
У збирном делу 743000, аналитички конто се синтетише у укупно 743 
 
У збирном делу 791000, аналитички конто се синтетише у укупно 791 
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У делу 745210:Комунална такса на остале предмете таксирања и анлитички конто 745211 се 
брише 

 
конто 732000:Донације, синтетише се у  групу 732 
У збирном делу 732000, аналитички конто се синтетише у укупно 732 
 
У делу укупно приходи, број "552.800.000" замењује се бројем "567.800.000" 

 
Члан 3. 

 
            У члану 7, Прилог 2,  Буџет општине  – план расхода за 2003.годину у табеларном прегледу, 
уводе се, мењају или бришу: 
 
У  Разделу 1:Скупштина општине и Извршни одбор додаје се  и Правобранилаштво 
 
У делу конто, на целом прилогу додају се одговарајућа аналитичка конта, у складу са Правилником 
о контном оквиру, као што је у Прилогу 2. и евидентно 
У делу осигурање имовине, брише се исто и уводе се трошкови правобранилаштва 
 
У Разделу 3:Основно образовање,  
позиција Стални трошкови:струја и грејање, број "10.000.000" замењује се бројем "15.000.000" 
укупно раздео 3. број "21.000.000", замењује се бројем "26.000.000" 
 
У Разделу 5:Култура 
аналитички конто 411000:Плате и додаци и накнаде запослених, број "17.077.000" замењује се 
бројем "17.877.000" 
аналитички конто 412000:Социјални доприноси на терет послодавца, број "3.723.000" замењује се 
бројем "4.423.000" 
укупно раздео 5. број "27.000.000", замењује се бројем "28.500.000" 
 
У Разделу 9:Друштвена брига о деци 
аналитички конто 411000:Плате и додаци и накнаде запослених, број "32.840.274" замењује се 
бројем "34.240.274" 
аналитички конто 412000:Социјални доприноси на терет послодавца, број 7.159.726 замењује се 
бројем "8.159.726" 
уводи се позиција:материјални трошкови и број "5.600.000" 
укупно раздео 9. број "41.000.000", замењује се бројем "49.000.000" 
 
У Разделу 12:Средства за остале потребе 
позиција:месне заједнице, број "3.500.000", замењује се бројем "4.000.000" 
укупно раздео 12. број "15.065.000", замењује се бројем "15.565.000" 
 
У Разделу 13:Уређење и изградња града 
аналитички конто 490000:ЈСП, број "35.000.000", замењује се бројем "25.000.000" 
уводи се позиција, инвестиције у основна средства: ЈП  Аутопревоз и број "5.000.000" 
аналитички конто 490000:самодопринос, број "73.700.000", замењује се бројем  
"78.700.000" 
 
укупно расходи, број "552.800.000" замењује се бројем 567.800.000 
 
У табели која је саставни део одлуке, 
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 у првом реду, раздео I  и  II укупно 83.935.000 – учешће у буџету, проценат 15,18 замењује се 
процентом 14.78 
у другом реду, раздео III  до  XII укупно167.565.000 –  учешће у буџету, број  се замењује  бројем 
182.565.000 и проценат 30,31 замењује се процентом  32,16 
у трећем реду, раздео XIII укупно 301.300.000 - учешће у буџету,  проценат 54,50  се замењује 
процентом 53,06 

Члан 4. 
 

           Ова одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 
Кикинда" 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А                                              ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                                                                                       Душко Радаковић, с.р 
 
59. 
 

На основу члан 78. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 9/2002) и 
члана 94. Статута општине Кикинда («Службени лист општине Кикинда, број 6/2002) Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној 04.07.2003. донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Одлуком о општинским административним таксама  (у даљем тексту: Одлука) уводе се 
општинске административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње у пословима Општинске 
управе. 
 Таксе су изворни јавни приходи буџета општине Кикинда. 
 

Члан 2. 
 
 Списи и радње за којe се плаћа такса, као и висина такса утврђују се Тарифом општинских 
административних такси, којa је саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: Тарифа). 
 

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 
 

Члан 3. 
 

 Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте подносилац захтева, односно поднеска 
којим се поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом. 
 Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
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 Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана за који се плаћа 
такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 
 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 4. 
 Ако Тарифом није друкчије прописано таксена обавеза настаје: 
 
 1) за поднеске – у трeнутку кад се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник 
састави;  
 
 2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;  
 
 3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 
 

Члан 5. 
 

 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком није другачије 
прописано. 
 

IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА  
РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 
Члан 6. 

 
 Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за 
обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се покреће 
поступак. 
 Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску, или је назначена мања 
вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води 
поступак. 

Члан 7. 
 

 Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење, 
исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се 
такса као за оверу преписа, која не може бити већа од таксе за први примерак. 
 За примерке исправа који се поводом захтева или поднеска обвезника састављају, односно 
издају за потребе органа, такса се не плаћа. 

Члан 8. 
 

 Ако у поступку један или више обвезнка поднесу више захтева који имају исти 
правни основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачан захтев, ако 
Тарифом није другачије одређено. 
 

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 9. 
 

 Такса се плаћа у новцу на рачун   840-742251843-73 
 Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 
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Члан 10. 
 

 Такса се плаћа у прописаном износу. 
 Ако је Тарифом предвиђено да се такса обрачунава у проценту, врши се заокруживање тако 
што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 
 

Члан 11. 
 

 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, 
износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 
 

Члан 12.  
 

 Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак, одговорно лице општинске управе надлежно за пријем захтева или 
поднеска затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од три дана од дана подношења 
захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву, 
односно поднеску сачињава забелешка. 
 Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне 
поштом, одговорно лице Општинске управе надлежно за одлучивање о захтеву, односно поднеску 
позваће обвезника писменом опоменом да, у року од три дана од дана пријема опомене, плати 
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе. 
 Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно 
поднесак од почетка уредно таксиран. 
 Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене из 
става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 13.  
 
 Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно 
таксирани стигну поштом из иностранства, врши се пре уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена. 
 

Члан 14. 
 

 У погледу враћања, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно 
прописано овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 
 

VI. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 15. 
 

 Ослобађају се плаћања таксе: 
 
 1) институције Србије и Црне Горе; 
 2) органи и организације Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
 3) организације обавезног социјалног осигурања; 
 4) установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
 5) Црвени крст Србије; 
 6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности. 
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Члан 16. 
 

 Не плаћа се такса за: 
    1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
    2) списе и радње у поступку за враћање више или погрешно плаћених јавних прихода; 
    3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама; 
    4) пријаве за упис у матичне књиге; 
    5) списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 
    6) први примерак списа или радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним 
усавршавањем, односно преквалификацијом, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као 
за препис; 
   7) списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе; 
   8) списе и радње у поступку за сахрањивање; 
   9) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 
 10) први примерак списа или радње у поступку за заснивање радног односа и остваривања 
права по том основу, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис; 
 11) решења за отварање трговинских, угоститељских и занатских радњи; 
 12) решења о привременој одјави радњи; 
 13) решења о настављању обављања делатности; 
 14) решења о измени правоснажног решења из области занатства, угоститељства, туризма, 
саобраћаја, пољопривреде и слично; 
 15) издавање дозволе за такси превоз; 
 16) издавање дозволе за аутопревознике. 
  

Члан 17. 
 

 Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 
 

Члан 18. 
 

 Страни држављани, под условом узајамности, имају иста права у погледу плаћања таксе као 
и држављни Републике. 
 
 

Члан 19. 
 

 У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се 
означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе. 
 

VII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 
 Динарски износи такси из Тарифе усклађују се годишње, са годишњом стопом раста 
трошкова живота, коју објављује републички орган надлежан за послове статистике. 
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Члан 21. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за услуге које 
врши општинска управа («Сл.лист општине Кикинда», број 10/2001). 
 

Члан 22. 
 

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

ТАРИФА 
 ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
 

  Тарифни број 1. 
 

 1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком није другачије 
прописано – 50,00 динара. 
 2. Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа – 500,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева 
само брже поступање по раније поднетом захтеву. 
 

Тарифни број 2. 
 

  
 За сва решења која доноси Општинска управа ако овом Одлуком није другачије прописано 
– 150,00 динара 
 
НАПОМЕНА:  

Ако се доноси једно решење по захтеву више лица такса по овом тарифном броју плаћа се 
онолико пута колико има лица којима се решење уручује. 

 
                                                 Тарифни број 3. 

 
 За уверења по члану 161. Закона о општем управном поступку ако овом Одлуком није 
другачије прописано  - 60,00 динара 
 За уверења по члану 162. Закона о општем управном поступку ако овом Одлуком није 
другачије прописано  - 120,00 динара. 
 

Тарифни број 4. 
 

 За жалбе против решења које доноси Општинска управа ако овом Одлуком није другачије 
прописано - 100,00 динара 
 

Тарифни број 5. 
 

 За списе и радње из области личних стања грађана плаћа се такса, и то: 
 1. за издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних, умрлих)  - 50,00 динара, 
 2. за издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних, умрлих) на међународном 
обрасцу - 150,00 динара, 
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3. за издавање уверењена о држављанству - 120,00 динара, 
 4. за издавање уверења о слободном брачном стању - 250,00 динара, 
 5. за решења о исправкама у матичним књигама, - 200,00 динара, 
 6. за решења о накнадном упису у матичне књиге - 200,00 динара, 
 7. закључење брака: 
  - у току радног времена   - 200,00 динара, 
  - ван радног времена        - 400,00 динара 
  - изван службених просторија и по 
                           посебном захтеву             -  4.000,00    динара 
 
 8. Давање изјаве о промени личног имена после развода брака          200,00 динра 

 
 9. Издавање решења о промени личног имена: 
  - после развода брака                                   250,00 динара 
  - у осталим случајевима                                                        1.500,00 динара 

10. Овера захтева за издавање личне карте                                  100,00 динара 
 

Тарифни број 6. 
 

 За списе и радње из области општих послова плаћа се такса, и то: 
 
1. овера потписа – по једном потпису                                            100,00 динара 
2. овера аутентичности рукописа или овера преписа и 

 фотокопија за сваки полутабак оригинала           100,00  динара 
3. овера пуномоћја за послове у вези моторних возила             1.500,00  динара       
4. овера пуномоћја осим пуномоћја из тачке 3. овог  

тарифног броја               100,00  динара 
5. овера потписа и рукописа ван службених просторија               300,00 динара 

 6. издавање потврде о животу, имовном стању и  
издржавању која се користи у иностранству        1.500,00 динара 
 7. увид у пројектну документацију која се налази у архиви       1.000,00 динара                                                             
 8. издавање преписа, односно фотокопије из архиве                     
по предмету                300,00 динара 

9. за опомену којом се обвезник позива да плати таксу                  50,00 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 Полутабаком, у смислу ове Одлуке, сматра се лист хартије формата А4 или мањег.    
 

Тарифни број 7. 
 

 За списе и радње из области занатства, угоститељства, туризма, саобраћаја, пољопривреде и 
слично плаћа се такса, и то: 
 1. За решења за отварање трговинских, угоститељских и занатских радњи  
и упис у регистар - не плаћа се такса. 
 2. за решења о одјављивању свих врста радњи   - 400,00 динара, 
 3. за решења о привременој одјави радње  - не плаћа се такса, 
 4. за решења о пресељењу радње - 600,00 динара, 
 5. за решења о настављању обављања делатности – не плаћа се такса, 
 6. за решења о проширењу делатности - 1.000,00 динара по шифри делатности, 
 7. за решења о издвојеној пословној просторији - 500,00 динара, 
 8. за решења о измени правоснажног решења – не плаћа се такса, 
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 9. за решења о отварању заједничких радњи по оснивачу - суоснивачу - 100,00 динара, 
максимално 1.000,00 динара, 
 10. за издавање уверења за увоз репродукционог материјала за своју делатност  
(једна календарска година)  - 2.000,00  динара, 
 11. за издавање дозволе за продају пољопривредних производа - 200,00 динара, 
 12. за издавање дозволе за такси превоз – не плаћа се такса, 
 13. за издавање дозволе за аутопревознике – не плаћа се такса, 
 14. за издавање дозволе за регистрацију аутобуске линије – по линији 2.000,00 динара. 

Тарифни број 8. 
 

 За  списе и радње из области урбанизма и грађевинарства плаћа се такса, и то: 
 
 1.  За захтев за  легализацију изграђених стамбених објеката - 500,00 динара,  
 2.  За легализацију изграђених пословних објеката - 36,00 динара по м2 

3.  За издавање уверења на основу увиђаја о стању објеката и степену изграђености: 
  - за стамбено индивидуалне објекте - 450,00 динара, 
  - за пословне објекте - 900,00 динара. 
 4. За акт којим се одобрава изградња објеката – по објекту: 
 
  - за приватне објекте - 600,00 динара, 
  - за пословне објекте - 900,00 динара. 
 
 5. За вршење техничког прегледа стамбених и других објеката: 
 
  - грађани - 1.000,00 динара, 
  - пословни објекти - 2.000,00 динара, 
  - стамбене зграде - 1.000,00 динара по стамбеној јединици. 
 
 6. За излазак комисије ради утврђивања чињеничног стања по захтеву странке  – 1.500 
динара, 
 
 7. За излазак службеног лица (инспектора) ван просторије општинске управе по захтеву 
странке - 500,00 динара. 
 8. Овера елабората етажне својине - 500,00 динара. 
 9. Захтев за  исељење бесправно усељених лица - 500,00 динара. 
 

Тарифни број 9. 
 
 

 За решења која доноси Скупштина општине Кикинда и Извршни одбор по захтеву странке 
плаћа се такса у износу од  - 500,00 динара, 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
        ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                 Душко Радаковић,с.р. 
 
60. 
 
 На основу члана 14. тачка 26. Статута општине Кикинда,("Сл.лист општине Кикинда", бр. 
6/2002), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној  04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Фонда солидарности општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 7/93, 10/93, 11/93, 8/94, 4/95, 5/96 и 3/97), члан 3. мења се и гласи: 
 "Фондом управља Савет Фонда од 9 чланова. 
 Савет Фонда именује Скупштина општине Кикинда и чине га: 
 - председник Скупштине општине и председник Извршног одбора СО, 
 - представник Општинске организације Црвеног крста, 
 - представник Центра за социјални рад, 
 - представник Организације синдиката са територије општине. 
 - представник  удружења лица са посебним потребама  са територије општине. 
 - представник Завода за тржиште рада. 
 - предствник Апотекарске установе. 
 - представник Здравственог центра". 
 
  

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од објављивања у "Службеном листу општине 
Кикинда". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-.06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Страна 89. Број 8.   "Сл.лист општине Кикинда"  04.07.2003.год.  
 
 
61. 
 
 На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003) и члана 
94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина општине 
Кикинда, на седници одржаној дана 04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија), утврђује се 
број чланова, начин рада, састав и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 2. 
 Комисију именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине општине . 

Члан 3. 
 Комисију чине председник и осам чланова, који се именују на следећи начин: 
 - председник и 5 чланова именују се из реда угледних стручњака за област просторног 
планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у 
области планирања и уређења простора и изградње, а 
 - три члана са одговарајућом лиценцом именују се на предлог покрајинског секретара 
надлежног за послове урбанизма и грађевинарства уз сагласност министра надлежног за послове 
урбанизма и грађевинарства. 
 Мандат председника и чланова Комисије траје четири године, с тим што исто лице не може 
бити именовано више од два пута. 

Члан 4. 
 Комисија има задатак да пружа стручну помоћ за обављање послова у поступку израде 
просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова, као и да даје стручно 
мишљење о идејним пројектима по захтеву Општинске управе. 
 Комисија има и задатак да у року утврђеном Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС", бр. 47/2003), учествује у преиспитивању урбанистичких планова донетих до дана ступања на 
снагу тог Закона. 

Члан 5. 
 Комисија одлучује на седницама, већином гласова од укупног броја чланова. 
 О свом раду Комисија сачињава извештај. 

Члан 6. 
 Председнику Комисије припада месечна нето наканда у висини од 30% а члановима 
Комисије у висини од 20% зараде без пореза и доприноса постављеног лица Општинске управе 
општине Кикинда. 
 Накнада из претходног става овог члана исплаћује се на терет средстава буџета општине 
Кикинда. 
 Права на накнаду путних трошкова, накнаду стварно изгубљене зараде и накнаду за 
службено путовање, председник и чланови Комисије остварују под условима и на начин предвиђен 
Одлуком о висини накнде путних трошкова, накнадама и другим трошковима одборника и чланова 
радних тела Скупштине општине насталих услед вршења дужности у Скупштини општине Кикинда 
("Сл.лист општине Кикинда", бр. 7/2001 и 4/2003). 

Члан 7. 
 Административно – техничке послове за Комисију обавља Општинска управа, Одељење за 
стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду. 
 За обављање појединих стручних послова за потребе Комисије, могу се ангажовати друга 
правна и физичка домаћа или страна лица. 
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Члан 8. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Комисије за старање 
о јавном увиду и стручној расправи по нацртима урбанистичких планова ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 8/2001 и 1/2003). 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
62. 
 
 На основу члана 62. став 1. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 66/91 и 
53/95) и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној 04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се мере за заштиту од буке на територији општине Кикинда, 
одређују зоне насеља, зоне одмора и рекреације и обезбеђује систематско мерење буке. 

Члан 2. 
 Зоне насеља и зоне одмора и рекреације у смислу ове Одлуке су зоне утврђене Генералним 
урбанистичким планом Кикинде и урбанистичким плановима насељњних места општине Кикинда – 
Бан.Топола, Бан.Вел.Село, Башаид, Иђош, Мокрин, Наково, Нови Козарци, Руско Село и Сајан. 

Члан 3. 
 Буком у смислу ове Одлуке сматра се свака звучна појава која потиче из извора буке и која 
прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави, а прописана је овом Одлуком и 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 54/91) 

Члан 4. 
 Забрањено је користити сваки извор буке чији ниво измерен у зонама из табеле прелази 
вредност максимално дозвољеног нивоа: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назив зоне   Максимално   Максимално 
    дозвољени ниво  дозвољени ниво 
    буке за дан и БА  буке за ноћ и БА 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- зоне намењене становању  55    45 
- пословно-стамбена зона  60    50 
- градски центар, занатска, 
  трговачка, административно 
  управна зона са становима  65    55 
- простор намењен за одмор и 
  рекреацију    50    40 
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- индустријска зона   на граници ове зоне бука не сме прелазити ДН у 
      зони са којом се граничи 
 

Члан 5. 
 Одељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам, и привреду Општине Кикинда 
организује систематско праћење нивоа буке у зонама насеља, по програму који сваке године доноси 
Извршни одбор Скупштине општине Кикинда. 
 Финансирање систематског мерења буке од стране овлашћене стручне организације вршиће 
се из средстава буџета општине, са позиције намењене заштити животне средине. 

Члан 6. 
 Извори буке могу се стављати у промет, ако имају исправе са подацима о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења и одржавања. 

Члан 7. 
 У летњем периоду у угоститељским објектима и дискотекама, на терасама и летњим 
баштама, на тргу и другом отвореном простору музички програм може се изводити и емитовати до 
24 часа. 
 Емитовање и извођење музичког програма у објектима из става 1. овог члана после 24 часа 
могуће је под условом да ниво буке не прелази ниво дозвољене буке из члана 4. ове Одлуке. 
 Изузетно од одредбе става 1. овог члана време трајања неких традиционалних 
манифестација односно извођење и емитовање музичког програма могуће је продужити уз 
сагласност надлежног органа општинске управе Општине Кикинда. 

Члан 8. 
 Мерење буке врши се у складу са ЈУС-ом Ј6 205 и ЈУС-ом Ј6 090 објављеним у "Сл.листу 
СФРЈ", бр 4/92. 
 Трошкове мерења буке сноси корисник извора буке. 

Члан 9. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа Општине Кикинда. 
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши општински инспектор заштите 
животне средине. 

Члан 10. 
 У вршењу надзора над применом мера заштите од буке инспектор је дужан да утврди: 
 1. Да ли се у промету налази извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке 
при прописаним условима коришћења и одржавања. 
 2. Да ли извори буке поред прописане исправе поседују и писмена упутства о мерама за 
заштиту од буке. 
 3. Да ли се извори буке употребљавају тако да бука не прелази прописани ниво. 
 4. Да ли се поштује временско ограничење из члана 7. и члана 8. ове Одлуке. 

Члан 11. 
 У вршењу послова из члана 11. инспектор је дужан да: 
 1. забрани промет, односно коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци, 
 2. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном року. 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 Новчаном казном од 50.000 до 100,000 динара казниће за прекршај предузеће или друго 
правно лице, ако: 
 1. користи извор буке чији ниво прелази вредност максимално дозвољеног нивоа (члан 4.). 
 2. ставља у промет изворе буке који немају исправе са подацима о нивоу буке при 
прописаним условима коришћења и одржавања (члан 6.), 
 3. изводи или емитује музички програм супротно члану 7. 
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 За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 
 - предузеће или друго правно лице новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 
 - и одговорно лице  у предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 2.500 до 
5.000 динара. 
 За прекашај из става 1. тачка 1. казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 5.000 
динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном која се наплаћује на лицу 
места: 
 1. предузеће, друго правно лице и предузетник са 5.000 динара, 
 2. одговорно лице у предузећу или другом правном лицу и физичко лице са 500 динара. 

Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кикинда". 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
63. 
 
 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003) и 
члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), Скупштина општине 
Кикинда, на седници одржаној дана 04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ДОНОСИТИ ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
 

Члан 1. 
 Одређује се да ће, за урбанистички план за чији доношење је надлежна Скупштина општине 
Кикинда, одлуку о приступању изради доносити Извршни одбор Скупштине општине Кикинда, уз 
претходно прибављено мишљење Комисије за планове Скупштине општине Кикинда. 

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.-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
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64. 
 На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 16/97) 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 04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о јавном водоводу ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/87) речи: КРО "6.октобар" ООУР 
"Водовод" замењују се речима: Јавно комунално предузеће "6.октобар" Кикинда ( у даљем тексту: 
ЈКП) 

Члан 2. 
 У члану 39. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 
 "У циљу очувања квалитетног снабдевања водом  може се увести блок тарифа. 
 О начину увођења тарифе из става 3. овог члана и висини исте одлучује Извршни одбор 
Скупштине општине на предлог ЈКП". 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
65. 
 
 На основу члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/2002), и 
члана  38. Статута МЗ "Мокрин", Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 04. 
07.2003.године, донела је 
 
 
     О Д Л У К У 
О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЗ "МОКРИН" И ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА 

МЗ "МОКРИН" 
 

Члан 1. 
 

 Распушта се Савет МЗ "Мокрин" изабран  16.03.2001.године. 
 
                                                                 Члан 2. 

 Формира се привремени Савет МЗ "Мокрин", чији је задатак организација нових избора за 
Савет МЗ "Мокрин" и обављање текућих послова неопходних за функционисање месне заједнице 
"Мокрин" до избора новог савета. 
 Скупштина општине донеће решење о именовању привременог Савета, на предлог 
председника Скупштине општине. 
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            Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
66. 
 
 На основу члана 31. тачка 9. и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 6/02) Скупштина општине Кикинда на седници одржаној  04.07.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ "ТОПЛАНА" КИКИНДА 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом 
водом "Топлана" усвојеног на седници Управног одбора ЈП за производњу и снабдевање паром и 
топлом водом "Топлана" Кикинда одржаној 27.06.2003.године. 
 

Члан 2. 
 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
67. 
 
 
 
 На основу члана 49. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 12/99) а сходно члану 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 04.07.2003.године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
 
I 

 Потврђује се Решење о измени  решења о именовању Комисије за спровођење 
самодоприноса на подручју града Кикинде, број 04-06-24/2003, донето на седници Извршног одбора 
Скупштине општине Кикинда 11.06.2003.године. 
      II 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
68. 
 
 На основу члана 49. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 12/99) а сходно члану 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 04.07.2003.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
       

I 
  
 Поврђује се Решење о измени Решења о именовању Комисије за спровођење 
самодоприноса на подручју општине Кикинда број 04-06-24/2003, донето на седници Извршног 
одбора Скупштине општине Кикинда 11.06.2003.године. 
 
      II 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
69. 
 
 На основу члана 49. став 1. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 12/99) а сходно члану 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда, на седници одржаној 04.07.2003.године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
       

I 
 Потврђује се Решење о измени решења о именовању чланова Савета Фонда солидарности 
општине Кикинда број 04-06-24/2003, донето на седници Извршног одбора Скупштине општине 
Кикинда 11.06.2003.године. 

II 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА  
                   Душко Радаковић,с.р. 
 
70. 
 
 На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 47/2003), члана 
46. 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) и члана 2. Одлуке о образовању 
Комисије за планове ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 8/2003), Скупштина општине Кикинда на 
седници одржаној дана 04.07.2003.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
I 

 У Комисију за планове именују се: 
 1. ПАВЛЕ БОРОВАЦ,, за председника 
 2. ДРАГАН ГОРНИК, за члана 
 3. ШАНДОР МЕЛАНК, за члана 
 4. БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ, за члана 
 5. ЕЛВИРА КОВАЧ, за члана 
 6. СТОЈАН ПЕЧЕК, за члана  
 7. ГОРДАНА МИЛИДРАГОВИЋ, за члана 
 8. БРАНИСЛАВ ВУКАДИНОВИЋ, за члана 
 9. БУДИМИР ДРМОНЧИЋ, за члана 
      II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
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71. 
 
 На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл.гласник РС", бр. 25/2000 и 25/2002), члана 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
"Информативни центар Кикинда" ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/96 и 11/2001) и члана 94. 
Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда" бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда 
на седници одржаној 04.07.2003.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИКИНДА" 
 
I 

 ДРАГОМИР ВЛАИСАВЉЕВИЋ и БЕЛА ДАВИД, разрешавају се дужности чланова 
Управног одбора ЈП "Информативни центар Кикинда". 
      II 
 У Управни одбор ЈП "Информативни центар Кикинда" именују се: 
 1. СРЂАН ТЕШИН, за члана 
 2. СЛАВКО БОВАН, за члана 
      III 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
72. 
 
 На основу члана 9. Одлуке о оснивању Спортског центра "Језеро" ("Сл.лист општине 
Кикинда", бр. 12/93 и 2/2003) и члана 94. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", 
бр. 6/2002), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 04.07.2003. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

"ЈЕЗЕРО" 
 

I 
 

 ЗОРАН БАЈИН, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Спортског центра "Језеро". 
      II 
 За члана Надзорног одбора Спортског центра "Језеро" именује се  МИРОСЛАВ 
ИВАНКОВИЋ. 
      III 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА     
БРОЈ: 04-06-23/2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А 
       ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
 
73. 
 
 На основу члана 2. Одлуке о распуштању Савета МЗ "Мокрин" и именовању привременог 
Савета МЗ "Мокрин" ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 8/2003), Скупштина општине Кикинда, на 
предлог председника Скупштине општине,  на седници одржаној  04.07.2003.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ФОРМИРАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ САВЕТА МЗ "МОКРИН" МОКРИН 

 
I 

 
 Формира се Привремени Савет МЗ "Мокрин" Мокрин. 
      II 
 У Савет се именују: 
 1. ЈОВАН КАМЏИЈАШ, из Мокрина. 
 2. ЈЕЛЕНА ПОПИЋ, из Мокрина. 
 3. ДАРИНКА МАЉУГИЋ, из Мокрина. 
 4. ДРАГАН КРСТИН, из Мокрина. 
 5. ИЛИЈА КРСТИН, из Мокрина. 
 6. ЦВЕТА ТОЛМАЧ, из Мокрина. 
 7. МИЛОШ ПЕЈАКОВ, из Мокрина. 
 8. БРАНИСЛАВ СРДИЋ, из Мокрина. 
 9. ЉУБОМИР НОВАКОВ, из Мокрина. 
      III 
 Задатак привременог Савета је организација нових избора за Савет МЗ "Мокрин" Мокрин и 
обављање текућих послова неопходних за функционисање МЗ "Мокрин" Мокрин до избора новог 
Савета. 
      IV 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда" 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-23 /2003 
ДАНА: 04.07.2003.ГОДИНЕ 
К И КИ Н Д А 
      ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
              Душко Радаковић,с.р. 
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