На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине
Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09 , 18/09, 7/10 и 39/12),
Општинско веће општине Кикинда, на седници од 22.12.2015. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ И ПОХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.
1. Годишњом наградом општине Кикинда за 2015. годину награђују се:
Појединци:
1) Алекса Константинов – за изузетне резултате у области науке и промоцију
општине Кикинда
2) Борис Стојановић - за изузетне резултате у области спорта и промоцију општине
Кикинда
Правнa лицa – колективи:
1) Позориште „Лане“ – за значајне резултате и залагање у афирмацији
стваралаштва за децу
2) Дестилерија Хуберт 1924 – за изузетне резултате у области предузетништва и
промоцију општине Кикинда
3) Техничка школа Кикинда – за изузетне резултате у области образовања
2. Годишња награда за све појединце и правна лица – колективе под алинејама 1) и
3) из претходног става, доделиће се у виду дипломе и новчаног нето износа од
20.000,00 динара.
3. Дестилерији Хуберт 1924, као профитабилном правном лицу, Годишња награда
доделиће се у виду дипломе.
Члан 2.
Похвалнице се додељују:
Појединцима:
1) Ивану Зарић – за бригу и унапређење квалитета живота особа са
инвалидитетом
2) Радовану Субин – за хуманитарне акције и организацију гастрономских
манифестација
3) Стојану Богосављев – за допринос у реализацији безбедносних, едукативних
и спортских активности

Правним лицима – колективима:
1) Енигматском клубу „Кикинда“ – за остварене резултате на енигматским
такмичењима
2) ДОО „Универекспорт“ – за хуманост и друштвено одговорно пословање
3) Удружењу пчелара „Кикинда“ – за едукативне активности и омасовљење
пчеларства
4) Центру за пружање услуга социјалне заштите Кикинда – за хуманост и изузетну
бригу о особама са сметњама у развоју и инвалидитетом
5) КУД „Сунчана јесен“ – за развој културног и друштвеног живота особа трећег
доба
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