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123. 
  
 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 31. Статута општине Кикинда 
("Службени лист општине Кикинда", бр. 12/99), Скупштина општине Кикинда на седници одржаној 
дана 26.12.2003.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 

2003.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У члану 4. Прилог 1, буџет општине Кикинда – план прихода за 2003. годину у табеларном 
прегледу: 
 
Група 711:Порези на доходак, добит и капиталне добитке,  
 
конто:711121 Порез према стварном приходу, број "3.000.000" замењује се бројем "5.000.000" 
конто:711122 Порез према паушалном приходу, број "5.000.000" замењује се бројем "3.000.000" 
конто 711180:Самодоприноси, у делу аналитичких конта  
711181 општински, број "31.000.000" замењује се бројем "35.000.000" 
711182 градски, број "46.000.000", замењује се бројем "50.000.000" 
711183 земљорадници, број "200.000", замењује се бројем "300.000" 
711183 предузетници, број "1.500.000", замењује се бројем "1.000.000" 
 
У збирном делу синтетичке групе 711 број "131.700.000", замењује се и бројем "137.800.000" 
 
Група 712:Порези на  фонд зарада и радну снагу,  
конто 712110:Порези на фонд зарада и радну снагу, у делу аналитичких конта  
712111 запослених из буџета , број "26.000.000", замењује се бројем "30.000.000" 
712112 осталих, број "99.000.000", замењује се бројем "92.000.000" 
У збирном делу синтетичке групе 712 број "125.000.000", замењује се бројем "122.000.000" 
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Група 713:Порези на имовину 
конто 713121 физичких лица, број "9.000.000", замењује се бројем "8.000.000" 
конто 713122 правних лица, број "25.000.000", замењује се бројем "20.000.000" 
конто 713311 порез на наслеђе и поклон, број "1.000.000", замењује се бројем "522.593" 
конто 713423 порез на полов.мотор.возилима, број "6.000.000", замењује се бројем "5.000.000" 
конто 713611 порез на акције на име и уделе, број "2.000.000", замењује се бројем "1.000.000" 
 
У збирном делу синтетичке групе 713 број "55.000.000", замењује се бројем "46.522.593" 

 
Група 714:Порези на добра и услуге,  
конто 714120 једнофазни порез на промет, број "45.000.000", замењује се бројем "40.000.000" 
конто 714130 кумул.вишефазни порези на промет:ПНП услуга, број "45.000.000", замењује се 
бројем "40.000.000" 
конто 714421 ком.такса за приређ.муз.прогр. и број "500.000" брише се 
конто 714441 сред.за противпоз.заштиту, број "1.000.000", замењује се бројем "400.000" 
конто 714513 ком.такса за држ.мот.возила, број "5.500.000", замењује се бројем "6.500.000" 
конто 714573 за изл.робе ван посл.прост. и број "100.000" брише се 
конто 714591накн.за заштиту жив.сред., број "3.000.000", замењује се бројем "5.000.000" 
У збирном делу синтетичке групе 714 број "107.100.000", замењује се бројем "98.650.000" 

 
Групу 716:Други порези 
конто 716111 ком.такса на фирму, број "8.000.000", замењује се бројем "5.500.000" 
У збирном делу синтетичке групе 716 број "8.000.000", замењује се бројем "5.500.000" 
 
Уводи се група 733:Трансфери од др. нивоа власти и аналитички  
конто 733151:трансфери општинама са бројем "1.700.000" 
Уводи се синтетичка група укупно 733 и број "1.700.000" 
 
Група 741:Приходи од имовине,  
Конто 741531 простор на јавним површ. број "2.500.000", замењује се бројем "1.200.000" 
конто 741551:рудна рента, број "95.000.000", замењује се бројем "84.000.000" 
У збирном делу групе 741 број "118.000.000" замењује се бројем "105.700.000" 

 
Група 742:Продаја добара и услуга,  
конто 742113 прих. од давања у закуп и број "6.000.000", замењује се бројем "4.000.000" 
конто 742212 опш.адм.таксе, број "1.500.000" замењује се бројем "3.500.000" 
конто 742270 накнада за уређ.грађ.земљишта,  број "500.000" замењује се бројем "100.000"  
У збирном делу групе 742 број "9.500.000", замењује се бројем "9.100.000" 

 
Уводи се група 745:Мешовити и неодређени приходи и аналитички  
конто 745151 остали приходи у корист општина и  број "855.000" 
Уводи се синтетичка група укупно 745 и број "855.000" 
 
Група 791, аналитички, синтетички и укупно се брише 
 
Група 732:Донације,  
У збирном делу групе 732, број "11.000.000" замењује се бројем "37.550.000" 
 
Уводи се група 321:Резултат пословања  
конто 321300 нераспоређени вишак прихода из 2002.године и  број "8.922.407" 
Уводи се синтетичка група укупно 321 и број "8.922.407" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Страна 240  Број 18   "Сл.лист општине Кикинда"  30.12.2003.год. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
У делу укупно приходи, број "567.800.000" замењује се бројем "574.800.000" 

 
Члан 2. 

 
            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, Извршни одбор и Правобранилаштво 
конто 41100 Плате, додаци и накнаде запослених, број "5.890.000" замењује се бројем "6.900.000" 
конто 416600 накнаде одборника и чланова радних тела, број  "4.085.000" замењује се бројем 
"1.885.000" 
конто 412000 социјални доприноси на терет послодавца, број  "3.230.000" замењује се бројем 
"1.432.000" 
конто 422000 трошкови путовања, број  "1.000.000" замењује се бројем "500.000" 
позиција трошкови избора и број "200.000" брише се 
конто 423000 Услуге по уговору и број "3.700.000" замењује се бројем 
"5.400.000" 
конто 423432:Објављивање тендера и информативних огласа и број 
"100.000", брише се 
конто 423422:Протоколарни трошкови-односи са јавношћу и број 
"200.000", брише се 
конто 423711:Трошкови међуградске сарадње и број 
"1.000.000", брише се 
конто 423712:Средства за обележавање јубилеја и број 
"300.000", брише се 
конто 423391:Чланарина сталној конференцији градова и број 
"100.000", брише се 
конто 424911:Пројектна докум.спец.услуге и број 
"2.000.000", брише се 
уводи се позиција Дани лудаје и број "700.000" 
уводи се позиција Дан града и број "600.000" 
позиција Трошкови правобранилаштва, број "3.000.000" замењује се бројем "600.000" 
У делу укупно раздео 1, број "21.575.000" замењује се бројем "18.487.000" 
 
У  Разделу 2:Општинска управа 
конто 41100 Плате, додаци и накнаде запослених, број "31.700.000" замењује се бројем "37.095.000" 
конто 412000 Социјални доприноси на терет послодавца, број  "14.700.000" замењује се бројем 
"7.804.760" 
У делу укупно 421000 , број "54.030.000" замењује се бројем "52.529.760" 
У делу укупно раздео 2, број "62.360.000" замењује се бројем "60.859.760" 
 
У Разделу 3:Основно образовање,  
позиција Стални трошкови:струја и грејање, број "15.000.000 замењује се бројем "13.100.000" 
У делу укупно раздео 3, број "26.000.000" замењује се бројем "24.000.100" 
 
У Разделу4:Средње образовање,  
уводи се позиција:регресирање превоза АПВ и број "1.200.000" 
позиција Текуће поправке и одржавање, број "500.000 замењује се бројем "200.000" 
У делу укупно раздео 4, број "6.650.000" замењује се бројем "7.350.000" 
 
У Разделу 5:Информисање 
позиција Плате и додаци и накнаде запослених , број "11.494.300", замењује се број "10.677.000", 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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позиција Социјални доприноси на терет послодавца , број "2.505.700", замењује се број "2.326.700", 
позиција Пројекти, број "2.000.000" замењује се бројем "3.000.000" 
  
 У Разделу 8:Социјална заштита  
позиција Социјала+мртвозорство, број "3.250.000" замењује се бројем "2.860.000" 
У делу укупно раздео 8, број "4.350.000" замењује се бројем "3.960.000" 
 
У Разделу 9:Друштвена брига о деци 
позиција Програми и број "1.000.000", брише се 
позиција:материјални трошкови, број "5.600.000" замењује се бројем "5.100.000" 
 У делу укупно раздео 9. број "49.000.000", замењује се бројем "47.500.000" 
 
У Разделу 10:Аграрни буџет 
позиција Стални трошкови:пољочувари, број "2.000.000" замењује се бројем "1.000.000" 
позиција Робне резерве/програми и број "2.750.000", замењује се бројем "1.250.000" 
У делу укупно раздео 10. број "6.000.000", замењује се бројем "3.500.000" 
 
У Разделу 11:Буџетски фондови 
позиција Еколошки фонд, број "3.000.000" замењује се бројем "5.000.000" 
позиција Фонд за развој, број "1.000.000", брише се 
позиција Мала и средња предузећа, број "2.800.000" замењује се бројем "1.800.000" 
 
У Разделу 12:Средства за остале потребе 
аналитички конто 499111:Стална резерва, број "2.500.000", замењује се бројем "2.800.000" 
аналитички конто 499121:Текућа резерва, број "1.000.000", замењује се бројем "803.000" 
позиција Пројекти удружења, број "2.500.000", замењује се бројем "2.300.000" 
позиција Ватрогасци, број "1.000.000", замењује се бројем "900.000" 
позиција Учешће у пројектима, број "1.000.000", замењује се бројем "144.451" 
уводи се позиција:Родна равноправност и број "226.000" 
укупно раздео 12. број "15.565.000", замењује се бројем "14.738.451" 
 
У Разделу 13:Уређење и изградња града 
аналитички конто 490000:Дирекција за изградњу града, број "153.100.000", замењује се бројем 
"149.100.000" 
аналитички конто 490000:ЈСП, број "25.000.000", замењује се бројем "20.000.000" 
позиција Топловод и број "3.000.000" замењује се бројем "300.000" 
аналитички конто 490000:самодопринос, број "78.700.000", замењује се бројем  
"86.300.000" 
аналитички конто 490000:самодопринос, број "78.700.000", замењује се бројем  
"86.300.000 
аналитички конто 611410:Отплата главнице, број "30.000.000", замењује се бројем "24.502.000" 
аналитички конто 494114:Отплата камата, број "5.000.000", замењује се бројем  
"5.181.697" 
позиција Откуп земљишта за депонију, број "1.500.000", замењује се бројем "600.000" 
укупно раздео 13, број "301.300.000", замењује се бројем "290.983.697" 
 
Уводи се раздео 14:Донације и  
позиција Физичка култура и број "12.335.000", 
позиција Култура и број "3.936.092", 
позиција Превоз ученика и број "7.050.000", 
позиција Грејење/Енергетика и број "5.000.000", 
уводи се укупно раздео 14 и  број "28.321.092" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Укупно расходи, број "567.800.000" замењује се бројем "574.800.000" 
У табели која је саставни део одлуке, 
 у првом реду, раздео I  и  II укупно 83.935.000 – учешће у буџету, број се замењује бројем 
79.337.760, а проценат 14,78 замењује се процентом 13,80 
у другом реду, раздео III  до  XI I укупно182.565.000 –  учешће у буџету, број  се замењује  бројем 
203.866.453 и проценат 32,16 замењује се процентом  35,75 
у трећем реду, раздео XIII укупно 301.300.000 - учешће у буџету,  број  се замењује  бројем 
290.983.697 и проценат 53,06  се замењује процентом 50,63 
 

Члан 3. 
 

           Ова одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине 
Кикинда" 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈј:04-06-54/2003 
ДАНА: 26.12.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А                                                 ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                                                                              Душко Радаковић, с.р. 
 
124. 
 
 На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 
47&2003) и члана 32. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 12/99), а у вези 
са чланом 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној дана 29.12.2003.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА ЗА ГРАД КИКИНДУ 
 

Члан 1. 
Урбанистички пројекат започет на основу Одлуке о приступању изради Урбанистичког 

пројекта санитарне депоније комуналног чврстог отпада за град Кикинду ("Сл.лист општине 
Кикинда", број 3/2002), након усаглашавања назива и садржаја са одредбама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС", број 47/2003), доноси се као План детаљене регулације. 
 План детаљне регулације санитарне депоније комуналног чврстог отпада за град Кикинду 
доноси се према елаборату израђеном у Јавном предузећу "Дирекција за изградњу града" Кикинда. 

Члан 2. 
 Границе подручја које се обухватају Планом детаљне регулације дефинишу: Локални пут за 
Теремију – кат, парц.број 19363 са западне стране, кат.парц.број 11234/20 са северне стране, пољски 
пут – кат. парц.бр. 18890 са источне стране и кат.парц.бр. 11234/4. 
 Подручје које се обухвата Планом детаљне регулације обухвата катастарске парцеле: 
11234/5, 11234/6, 11234/7, 11234/8, 11234/9, 11234/10, 11234/11, 11234/12, 11234/13, 11234/14, 
11234/15, 11234/16, 11234/17, 11234/18  и 11234/19, а има површину од 19ха, 11а, 42м2. 

Члан 3. 
 План детаљне регулације одређен је елаборатом са основним деловима: 
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А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 1. Увод 
 2. Правни основ 
 3. Правила уређења 
 4. Услови за урбанистичко пројектовање 
 5. Правила грађења 
 6. Посебни услови 
 7. Услови за спровођење плана 
 8. Извори финансирања 
 9. Графички прилози 
 
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
Лист 00 Подела земљишта плана     1:1000 
Лист 01 Копија плана      1:25000 
Лист 02 Шири положај локације депоније    1:1000 
Лист 03 Детаљна намена површина и објеката   1:1000 
Лист 04 Регулационо-нивелационо решење за отварање 
 депоније      1:1000 
Лист 05 Техничко-технолошки план    1:1000 
Лист 06 Идејно решење – техничке инфраструктуре  1:1000 
Лист 07 Нивелационо-регулациона решења за затварање 
 депоније      1:1000 
Лист 08 Идејно решење зеленила     1:1000 
Лист 09 Етапност реализације     1:1000 
Лист 10 План препарцелације     1:1000 
Лист 11 Процеси          1:1000/1:100 
Лист 12 Идејна решења објеката        1:100 
 
В. ПРИЛОЗИ 
 
 - Документација плана детаљне регулације 
 - Одлуке, мишљења, решења и сагласности надлежних органа и институција. 
 Саставни делови ове Одлуке су сви текстуални и графички прилози елабората из 
претходног става овог члана. 

Члан 4. 
 План детаљне регулације израдиће се у три примерка у аналогном и четири примерка у 
дигиталном облику, а потписаће се и оверити на прописан начин. 

Члан 5. 
 Простор који је обухваћен Планом детаљне регулације може се користити, препарцелисати 
и изграђивати само на начин предвиђен Планом детаљне регулације. 

Члан 6. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за стамбено – комуналне послове, урбанизам 
и привреду општине Кикинда. 

Члан 7. 
 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 
БРОЈј:04-06-54/2003 
ДАНА: 29.12.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А                                                 ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                                                                              Душко Радаковић, с.р. 
 
125. 
 
 На основу члана 31. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 12/99), а 
у вези са чланом 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 6/02), Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној дана 29.12.2003.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ КИКИНДА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о пословном простору општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 7/93 и 
8/93), члан 18. мења се и гласи: 
 "Приход остварен од давања у закуп, односно на коришћење пословног простора којим 
располаже општина Кикинда је јавни приход и уплаћује се на рачун буџета општине Кикинда". 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ:04-06-54/2003 
ДАНА: 29.12.2003.ГОДИНЕ 
К И К И Н Д А                                                 ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
                                                                              Душко Радаковић, с.р. 
 
 
ИЗВРШНИ ОДБОР СО КИКИНДА 
 
19. 

На основу члана 28. Закона о буџетском систему ( »Сл. Гласник РС», бр.9/2002 ) и члана 31. 
Статута општине Кикинда ( »Сл. лист општине Кикинда», бр. 12/99 ), Извршни одбор Скупштине 
општине Кикинда на седници одржаној дана 30.12.2003. године, донео је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРИВРЕМЕНОМ  ФИНАНСИРАЊУ  ОПШТИНЕ  КИКИНДА  ЗА 
ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2004. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

 До доношења Одлуке о буџету општине за 2004. годину, а најдуже до 31.03.2004. године, 
вршиће се привремено финансирање јавних расхода буџета општине Кикинда. 
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Члан 2. 
 

 Укупни расходи буџета општине у периоду јануар – март 2004. године, утврђују се у 
укупном износу од 143.700.000 динара, што чини 1/4 укупних расхода, распоређених буџетом 
општине за 2003. годину, који ће се увећати за раст цена на мало. 

Члан 3. 
 

 Део прихода из члана 2. ове Одлуке у износу од 19.836.690 динара, обезбеђује се за 
финансирање класичне буџетске потрошње. 

Члан 4. 
 

 Део прихода из члана 2. ове Одлуке у износу од 33.777.500 динара и део прихода – донација 
у износу од 7.080.273 динара, обезбеђује се за финансирање јавних расхода у смислу друштвене 
потрошње  (образовање, култура, физичка култура, друштвена брига о деци и социјална заштита).   

 
Члан 5. 

 
 Део прихода из члана 2. ове Одлуке у износу од 72.745.924 динара, који чини порез на фонд 
зарада ( »Сл. лист општине Кикинда», број 6/2001), накнада за коришћење грађевинског земљишта, 
накнада за путеве, приход од давања у закуп, такса за коришћење рекламних паноа,  део рудне ренте 
и самодопринос, обезбеђује се наменски за финансирање уређења и изградње града тј. за делатност 
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу града" Кикинда и  Јавног стамбеног предузећа. 
 

Члан 6. 
 
 Део прихода из члана 2. ове Одлуке у износу од 9.358.863 динара, обезбеђује се наменски за 
финансирање остале потрошње (општинске робне резерве, рад политичких странака, месних 
заједница, удружења грађана, информисање и др.) 
 

Члан 7. 
  

У сталну буџетску резерву у периоду привременог финансирања за период јануар – март 
2004. године, издваја се износ од 700.000 динара. 

Члан 8. 
  

Текућа буџетска резерва у овом периоду износи 200.750 динара, а о њеном коришћењу 
одлучује Извршни одбор Скупштине општине Кикинда. 

Члан 9. 
 
 Корисници буџета су дужни да донесу своје привремене финансијске планове за период 
јануар – март 2004. године. 
 Привремене финансијске планове доноси надлежан орган корисника средстава. 

Члан 10. 
 
 Приходи који се остваре и расходи који се изврше у периоду јануар – март 2004 године, 
саставни су део буџета за 2004. годину. 

Члан 11. 
  

Наредбодавац за извршење ове Одлуке је председник СО, председник ИО и секретар СО. 
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Члан 12. 
 Овлашћења дата Извршном одбору Скупштине општине Одлуком о буџету за 2003 годину, 
важе и за време привременог финансирања, односно до доношења буџета за 2004. годину. 

Члан 13. 
 Овлашћује се Извршни одбор Скупштине општина Кикинда да може одлучивати о 
употреби средстава сталне резерве буџета општине Кикинда у случају неравномерног остваривања 
прихода. 

Члан 14. 
  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеном листу општине 
Кикинда, а примењиваће се од 1. јануара 2004. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-58/2003 
ДАНА: 30.12.2003.  
КИКИНДА       

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
                                                                                                       Павле Боровац с.р.                                                             
20. 

На основу члана 53.  Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", 
број 67/2003) и члана 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), те 
сходно томе члану 49. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 12/99), 
Извршни одбор СО Кикинда, на предлог председника Скупштине општине на седници одржаној 
25.12.2003.године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" КИКИНДА 
 
I 

 ДРАГИЦА МИТИЋ-БАЛАЖ, разрешава се дужности председника школског одбора 
Основне школе "Јован Поповић" Кикинда. 
      II 
 За председника школског одбора Основне школе "Јован Поповић" Кикинда, именује се 
РАДМИЛА ПЕТРИЋ, из Банатског Великог Села. 
      III 
 Ово решење поднети на потврду Скупштини општине на првом наредном заседању. 
      IV 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-56/2003 
ДАНА: 25.12.2003.  
КИКИНДА       

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
                                                                                                       Павле Боровац с.р.           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------             
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21. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000 и 25/2002), и члана 9. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа "6.Октобар" ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 13/89, 8/90, 9/90, 1/94, 4/94, 
3/98 и 2/2001), и члана 101. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), те 
сходно томе члану 49. тачка 5. Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 12/99), 
Извршни одбор СО Кикинда, на предлог председника Скупштине општине, на седници одржаној 
26.12.2003.године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "6.ОКТОБАР" КИКИНДА 
 
I 

 МИРЈАНА БАРОШЕВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора ЈКП "6.Октобар" 
Кикинда. 
      II 
 За члана Управног одбора ЈКП "6.Октобар", именује се СИНИША ОДАЏИН. 
      III 
 Ово решење поднети на потврду Скупштини општине на првом наредном заседању. 
      IV 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-56/2003 
ДАНА: 25.12.2003.  
КИКИНДА       

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
                                                                                                       Павле Боровац с.р.           
22. 
 
 На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл.гласник РС", бр. 25/2000 и 25/2001), члана 11. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног 
предузећа Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", бр. 5/90, 1/94, 3/98 и 2/2001), и члана 101. Статута 
општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 6/2002), те сходно томе члану 49. тачка 5. 
Статута општине Кикинда ("Сл.лист општине Кикинда", број 12/99), Извршни одбор СО Кикинда, 
на предлог председника Скупштине општине на седници одржаној 25.12.2003.године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
I 

ЛАЗАР ЂОРЂЕВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног стамбеног 
предузећа. 

II 
 За члана Управног одбора Јавног стамбеног предузећа именује се БОШКО БУЦАЛО. 

III 
 Ово решење поднети на потврду Скупштини општине на првом наредном заседању. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------             
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      IV 
 Ово решење објавити у "Службеном листу општине Кикинда". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНА КИКИНДА 
ИЗВРШНИ ОДБОР 
БРОЈ: 04-06-56/2003 
ДАНА: 25.12.2003.  
КИКИНДА       

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
                                                                                                       Павле Боровац с.р.           
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