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8. 

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007),  члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. 
истог члана и члана 49. став 1 и став 5. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“ бр.129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011),  
Скупштина општине Ада на седници одржаној        
30.01.2014. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА 
 
 
I. 

Одборнику скупштине општине Ада, Тамашу Одриу 
престаје мандат одборника, због поднете оставке из 
личних разлога. 
 

II. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Ада“. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 020-11/2014-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р. 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye; 129/2007 szám) 43. szakaszának 5. 
bekezdése, továbbá a helyhatósági választásokról szóló 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye; 129/2007,34/2010-AB 
határozat és 54/2011 számok) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, valamint ugyanezen szakasz 6. 
bekezdése, és 49. szakaszának 1., valamint 5. 
bekezdése alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 
2014.01.30-án megtartott ülésén meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKA MANDÁTUMÁNAK 
MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 
I. 

Ódri Tamásnak, Ada Község Képviselő-testületе 
tanácsnokának, személyi okok alapján benyújtott 
lemondása miatt megszűnik a tanácsnoki mandátuma. 
 

II. 
A jelen határozatot megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:   020-11/2014-01                          Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada,   2014.01.30.                                ADA KKT ELNÖK 

 

9. 

             На основу члана 56. став 6  Закона о 
локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 
129/07, 34/10-УС и 54/11), члана 35. став 2.  Статута 
општине Ада (Службени лист Општине Ада, бр. 27/08, 
14/09 и 9/13), 
 
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана           
30.01.2014.године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АДА 
 
I 

  Усваја се предлог Одбора за мандатно-
имунитетска и административна питања, статут и 
прописе сачињен дана     21.01.2014. године. 
  Потврђује се мандат одборнику Скупштине 
општине Ада,  Јанушко Ласлоу са Оборњаче, са 
изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА- 
ИШТВАН ПАСТОР. 

 
II 

  Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Ада“. 
Образложење 

 A helyi választásokról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye; 129/2007, 34/10-AB és 54/11 
számok) 56. szakaszának 6. bekezdése, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 27/08, 
14/09 és 9/13 számok) 35. szakaszának 2. bekezdése 
alapján, 
      Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án  
megtartott ülésén meghozza a 

 
HATÁROZATOT 

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
TANÁCSNOKA MANDÁTUMÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 
I. 

Ada Község Képviselő-testülete elfogadja a Mandátum-
mentelmi és Adminisztratívügyi Statútum és Előírás 
Bizottság 2014.01.21-én összeállított javaslatát. 
Ada Község Képviselő-testülete megerősíti Ada Község 
Képviselő-testülete alábbi tanácsnokának mandátumát: 
Januskó László völgyparti lakos, a VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG- PÁSZTOR ISTVÁN választási 
listáról. 

II. 
 A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg.  
Indoklás 
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 Према члану 12. Пословника Скупштине 
општине  Ада (Службени лист Општине Ада, бр. 
32/2013), Скупштина општине потврђује мандате 
одборнику на основу извештаја  Одбора за мандатно-
имунитетска и административна питања, статут и 
прописе. 
 Одбор за мандатно-имунитетска и 
административна питања статут и прописе  је у складу 
са чланом 67. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине 
општине Ада (Службени лист Општине Ада, бр. 
32/2013), након извршеног увида у изборну 
документацију из 2012..г. тј. у изборну листу за избор 
одборника СО Ада,  САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА- ИШТВАН ПАСТОР и након разматрања 
предмета заузео је став као у диспозитиву.   
       На основу наведеног, с обзиром да је Одбор за 
мандатно-имунитетска и административна питања 
статут и прописе доставио Скупштини  општине Ада 
Извештај из којег произлази да су подаци из Уверења 
о избору одборника Скупштине општине Ада тачни, на 
основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима 
(Службени гласник РС, бр. 129/07 и 34/10-одлука УС), 
и члана 12. став 2. Пословника Скупштине општине 
ада (Службени лист Општине Ада, бр. 32/2013), 
донета је одлука као у диспозитиву. 
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може 
се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења ове одлуке. 
 
 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 020-12/2014-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р. 

    Ada Község Képviselő-testülete ügyrendjének (Ada 
község Hivatalos Lapja, 32/2013 szám) 12. szakasza 
szerint, Ada Község Képviselő-testülete megerősíti a 
tanácsnokok mandátumát a Mandátum-mentelmi és 
Adminisztratívügyi, Statútum és Előírás Bizottság 
jelentése alapján. 
     A Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi 
Statútum és Előírás Bizottság az Ada Község Képviselő-
testülete ügyrendjének (Ada Község Hivatalos Lapja, 
32/2013 szám) 67. szakasza 1. bekezdésének 1. 
pontjával összhangban, a 2012. évi választási anyagba 
való betekintést követően, azaz az Ada KKT 
tanácsnokai megválasztására átadott VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG- PÁSZTOR ISTVÁN választási 
listába, és a tárgy megvitatását követően a kimondó 
rész szerinti álláspontra helyezkedett. 
       A felsoroltak alapján, tekintettel arra, hogy a 
Mandátum-mentelmi és Adminisztratívügyi Statútum és 
Előírás Bizottság továbbította a jelentését Ada Község 
Képviselő-testületének, amiből következik, hogy az 
adatok az  Ada Községi Képviselő-testületbe történt 
tanácsnokká való megválasztásról szóló bizonylatban 
pontosak, a helyi választásokról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye; 129/2007, és 34/10-AB  számok) 
56. szakaszának 5. bekezdése, valamint Ada Község 
Képviselő-testületének ügyrendje (Ada község Hivatalos 
Lapja, 32/2013 szám) 12. szakaszának 2. bekezdése 
alapján a rendelkező rész szerinti határozat született. 
Jogorvoslat: A jelen határozat ellen a Közigazgatási 
Bíróságon lehet panaszt emelni, a jelen határozat 
meghozatala napjától számított 48 órás határidőben. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 020-12/2014-01                            Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 

10. 

На основу става 4. члана 92. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), Скупштина 
општине Ада, на седници одржаној 30.01.2014. године, 
донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА 

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2013. 
ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 За завршни рачун буџета општине Ада за 
2013. годину ангажоваће се екстерни ревизор чији ће 
извештај бити саставни део Одлуке о завршном 
рачуну буџета општине Ада за 2013.годину. 
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Lapja 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-kiig. és 108/2013 számok) 92. 
szakaszának 4.bekezdése alapján,  
  Ada Község Képviselő-testülete a 2014. 
2014.01.30-án megtartott ülésén meghozta a   
 
 

HATÁROZATOT 
 ADA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLÓ 
ALKALMAZÁSÁRÓL 

 
 

1. szakasz  
 Ada község 2013. évi költségvetése 
zárszámadásának felülvizsgálatára külső felülvizsgáló 
lesz alkalmazva, amely jelentése Ada község 2013. évi 
zárszámadásáról szóló határozat részét fogja képezni. 
 



6. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

Члан 2. 

 Средства за извршење услуга ревизије 
завршног рачуна буџета општине Ада за 2013.годину 
обезбеђују се у буџету општине Ада за 2014. годину. 
 
 

Члан 3. 
 Ова одлука објављује се у „Службеном листу 
општине Ада“ и доставља се Државној ревизорској 
институцији. 
        
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 400-3/2014-01                    ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р. 

2. szakasz 

 Az eszközök az Ada község 2013. évi 
költségvetésének zárszámadása felülvizsgálatának 
szolgáltatására Ada község 2014. évi költségvetésében 
vannak biztosítva. 
 

3. szakasz 
 Jelen  határozat  Ada Község Hivatalos 
Lapjában jelenik meg, és továbbítva lesz az Állami 
Számvevőszékhez. 
         
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám:400-3/2014-01                              Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 

11. 

На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС",бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС) и члана 15. став 1. тачка 2. и 
члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Ада 
(''Службени лист општине Ада'', број 27/2008,14/2009 и 
9/2013), Скупштина општине Ада на седници одржаној 
дана 30.01.2014. године, донела је  
 

 
 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА 

ДАЛЕКОВОД 110 kV „АДА” - „КИКИНДА 2” 
 

 
 Члан 1.  

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за 
далековод 110 kV „Ада“- „Кикинда 2“ (у даљем тексту: 
План), који је  израђен од стране ЈП "Завод за 
урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под 
бројем Е –2451, а који је саставни део ове Одлуке. 
 
 
 
План детаљне регулације за далековод 110 kV „Ада“- 
„Кикинда 2“, са истоветним садржајем, на одвојеним 
седницама, доносе Скупштина општине Кикинда и 
Скупштина општине Чока. 

 
Члан 2. 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном 
листу општине Кикинда", "Службеном листу општине 
Ада" и " Службеном листу општине Чока". 
 
Графички део Плана садржи: 
 

       A tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB és 
24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB és 98/13-AB  
számok) 35. szakaszának 7. bekezdése, valamint Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 15. szakasza 1. 
bekezdésének 2. pontja és  41. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja alapján,  
          Ada Község Képviselő-testülete, a 2014.01.30-án 
megtartott ülésen meghozta a  

HATÁROZATOT 
 A 110 kV ADA-KIKINDA 2 TÁVVEZETÉK 
RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 

MEGHOZATALÁRÓL  
 

 1. szakasz 
Ada Község Képviselő-testülete a jelen határozattal  
meghozza a 110 kv Ada-Kikinda 2 távvezeték részletes 
szabályozási tervét (a további szövegben: Terv), 
amelyet a Városrendezési Intézet Közvállalat (JP 
„Zavod za urbanizam Vojvodine”), Újvidék, Železnička 
6/III,  Е –2451 szám alatt dolgozott ki, és amely a jelen 
határozat szerves részét képezi. 
 
A 110 kv Ada-Kikinda 2 távvezeték részletes 
szabályozási tervét, azonos tartalommal, külön 
üléseken, meghozza Nagykikinda Község Képviselő-
testülete és Csóka Község Képviselő-testülete. 

 
2. szakasz 

A Terv szöveges részből, valamint grafikai részből áll. 
  
A szöveges rész megjelenik Nagykikinda Község 
Hivatalos Lapjában, Ada Község Hivatalos Lapjában és 
Csóka Község Hivatalos Lapjában. 
 
A Terv grafikai része a következőket tartalmazza: 
  

 
 
 



7. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив карте Размера 

00. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Извод из планова вишег реда (РПП АП Војводина, ППО 

Ада, ППО Чока, ППО Кикинда ) 

Катастарски  план са границом обухвата Плана 

Постојећа функционална организација простора 

Предлог површина  јавне намене 

Намена површина са функционалном поделом простора 

на карактеристичне зоне и целине 

Електроенергетска, саобраћајна, водопривредна, 

термоенергетска и електронска комуникациона 

инфраструктура, заштита  животне средине и природних и 

културних добара 

-- 

 

1:2500 

1:2500 

1:2500 

 

1:2500 

 

 

 

1:2500 
 
 

Sor. 

sz. 
A térkép megnevezése       Méretarány 

00. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Kivonatok a felsőbb szintű tervekből (VAT Regionális  

Területrendezési Terve, Ada  Területrendezési Terve, Csóka 

Területrendezési Terve, Nagykikinda Területrendezési Terve)  

Kataszteri terv a Tervvel felölelt terület határaival  

A terület fennálló funkcionális szervezése  

Közcélú területek javaslata  

A területek rendeltetése, a terület funkció szerinti jellegzetes 

zónákra és egységekre való felosztásával 

Villamos energetikai, közlekedési, vízgazdasági, hő 

energetikai, és elektronikai-kommunikációs infrastruktúra, 

környezetvédelem, valamint a természetes és kulturális javak 

védelme 

-- 

 

 

1:2500 

1:2500 

1:2500 

 

1:2500 

 

 

 

1:2500 
 

Члан 3.  
План се потписује, оверава и архивира у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 
 
План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 
(шест) примерака у дигиталном облику. 
 
По један примерак донетог, потписаног и овереног 
Плана у аналогном облику и по један примерак у 
дигиталном облику чувају се у општинама Кикинда, 
Ада и Чока.  
 
Два примерка донетог, потписаног и овереног  Плана у 
аналогном облику и два примерка у дигиталном 
облику чувају се у ЈП "Електромрежа Србије" Београд, 
Кнеза Милоша 11. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана 
у аналогном облику и један примерак у дигиталном 
облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" 
Нови Сад, Железничка 6/III.   
 

Члан 4.  
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

  3. szakasz 
A Terv aláírása, hitelesítése és archiválása a tervezésről 
és kiépítésről szóló törvénnyel összhangban történik. 
 
A Terv 6 (hat) analóg példányban és 6 (hat) digitális 
példányban készült. 
 
A meghozott, aláírt és hitelesített Terv egy-egy analóg 
formában és egy-egy digitális formában levő példányát 
Nagykikinda, Ada és Csóka községekben őrzik.  
 
A meghozott, aláírt és hitelesített Terv két analóg 
formában és két digitális formában levő példányát az 
„Elektromreža Srbije” Közvállalatban, Belgrád, Kneza 
Miloša utca 11. őrzik. 
 
A meghozott, aláírt és hitelesített Terv egy analóg 
formában és egy digitális formában levő példányát a 
Városrendezési Intézet Közvállalatban, Újvidék, 
Železnička 6/III, őrzik.   
 
 

4. szakasz  
 
A jelen határozat Nagykikinda Község Hivatalos 



8. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

објављивања у "Службеном листу општине Кикинда", 
односно "Службеном листу општине Ада" и " 
Службеном листу општине Чока". 
 
Прилог: 
План детаљне регулације за далековод 110 kV „Ада“- 
„Кикинда 2“ 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 353-6/2014-01                    ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р. 

Lapjában, Ada Község Hivatalos Lapjában és Csóka 
Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától 
számított nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Melléklet: 
A 110 kv Ada-Kikinda 2 távvezeték részletes 
szabályozási terve 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 353-6/2014-01                              Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 

12. 

На основу члана 32. Закона о легализацији 
објеката („Службени гласник РС“, бр. 95/2013), члана 
32. став 1. тачке 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 41. 
став 1. тачке 15. Статута општине Ада („Службени 
лист општине Ада“, бр. 27/2008,14/2009 и 9/2013)  

 
 
Скупштина општине Ада на седници одржаној 

дана 30.01.2014. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПЦИМА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕЗПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком ближе се прописују мерила за 
одређивање висине накнаде за уређење грађевинског 
земљишта у поступцима легализације бесправно 
изграђених објеката (у даљем тексту: Накнада) , 
услови под којима се може остварити право на 
умањење ове накнаде, као и услови и начин плаћања 
те накнаде на територији општине Ада. 
 

ОБВЕЗНИЦИ НАКНАДЕ 
 

Члан 2. 
Обвезници накнаде из члана 1. ове одлуке су 
власници објеката изграђених без грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу. 
 

МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
НАКНАДЕ 

 
Члан 3. 

Висина накнаде из члана 1. ове одлуке се утврђује на 
основу следећих критеријума: 
 
 1. припадност објекта одређеној урбанистичкој 
зони, 
 2. намена објекта, 

 Az épületek legalizálásáról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 95/2013 szám) 32. szakasza, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja, valamint Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009 és 
9/2013 számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 15. 
pontja alapján, 
      Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
ülésén meghozza a 

 
HATÁROZATOT 

A TELEKRENDEZÉSI TÉRÍTMÉNY 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL A JOGTALANUL 

FELÉPÍTETT OBJEKTUMOK LEGALIZÁLÁSÁNAK 
ELJÁRÁSÁBAN ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

A jelen határozat közelebbről előírja a mércéket a 
telekrendezési térítmény meghatározásához a jogtalanul 
felépített objektumok legalizálásának eljárásában (a 
további szövegben: térítmény), a feltételeket, 
amelyekkel megvalósítható a jog a térítmény 
csökkentésére, valamint a térítményfizetés feltételeit és 
módját Ada község területén.   
   

TÉRÍTMÉNYKÖTELEZETTEK 
 

2. szakasz 
A térítménykötelezettek a jelen határozat 1. szakaszából 
az építési engedély, illetve építkezési jóváhagyás nélkül 
felépített objektumok tulajdonosai. 
 

A TÉRÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÉRCÉI ÉS 
KRITÉRIUMAI 

 
3. szakasz 

A jelen határozat 1. szakasza szerinti térítmény 
magasságát a következő kritériumok alapján állapítják 
meg: 
 1. az objektum meghatározott urbanisztikai 
zónához való tartozása, 
 2. az objektum rendeltetése, 



9. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

 3. нето корисна површина објекта. 
 

Члан 4. 
Урбанистичке зоне се одређују урбанистичким планом 
насеља општине Ада и деле се према степену 
комуналне опремљености на следеће зоне по 
насељима:  

1. Зона централног садржаја, 
2. Зона осталих делова насеља. 
 
 

Члан 5. 
Применом критеријума из члана 3. ове одлуке, 
накнада  по јединичној површину објекта износи : 
1.Зона централног садржаја: 
    1.1. Административни - пословни објекти   
                                                                   800,00 дин / м

2
 

    1.2. Стамбени објекти, станови, породичне куће,             
                                                                   400,00 дин / м

2
 

2.Зона осталих делова насеља 
     2.1. Административни, и пословни објекти   
                                                                   400,00 дин / м

2
 

      2.2. Стамбени објекти, станови, породичне куће, 
куће за одмор, викенд куће                     200,00 дин / м

2
 

      2.3. Економски објекти                      200,00 дин / м
2
. 

 
 

Члан 6. 
Приликом легализације надградње и доградње 
објекта накнада се обрачунава за разлику у 
површинама и то између укупне површине објекта и 
легално изграђеног дела објекта. 
 
Приликом легализације промене намене објекта или 
дела објекта накнада се обрачунава на тај начин, што 
се од износа накнаде утврђене на основу нове намене 
одбија износ утврђене накнаде по старој намени. 
 
 
Код објеката са вишенаменским садржајем, накнада 
за сваку намену посебно се обрачунава према 
површини те намене у објекту.  
 

ОСЛОБАЂАЊА И УМАЊЕЊА 
 

Члан  7. 
Од плаћања накнаде ослобођени су : 
 -власници објекта комуналне инфраструктуре, 
 
 -власници помоћних објекта,  
 -власници објеката правна лица чији је 
оснивач општина Ада, 
 
 -и јединица локалне самоуправе за објекте у 
њеном власништву. 
 

Члан 8. 
Накнада се умањује за 50% следећим обвезницима: 
 
 -   власнику бесправно изграђеног породичног 
стамбеног објекта или стана у стамбеној згради, који 

 3. az objektum nettó hasznos területe. 
 

4. szakasz 
Az urbanisztikai zónák Ada község településeinek 
urbanisztikai tervével kerülnek meghatározásra és a 
kommunális felszereltség szintje alapján, 
településenként a következő zónákra vannak felosztva: 
  

1. Központi tartalmak zónája, 
2. A település egyéb részeinek zónája. 

 
5. szakasz 

A jelen határozat 3. szakasza szerinti kritériumok 
alkalmazásával, a térítmény az objektum területi 
mértékegységeként a következő: 
1. Központi tartalmak zónája: 
   1.1. Adminisztratív – ügyviteli objektumok  
                                                                  800,00 din / m

2
 

   1.2. Lakóépületek, lakások, családi házak 
                                                                  400,00 din / m

2
 

2. A település egyéb részeinek zónája 
   2.1. Adminisztratív és ügyviteli objektumok  
                                                                  400,00 din / m

2
 

   2.2. Lakóépületek, lakások, családi házak,pihenő 
házak, hétvégi házak                                200,00 din / m

2
 

   2.3. Gazdasági objektumok                   200,00 din / m
2
 

 
6. szakasz 

Az objektumhoz való hozzáépítés és ráépítés 
legalizálása alkalmával, a térítményt az összterület és a 
legálisan kiépített rész területe közötti különbségre 
számolják el. 
 
Az objektum, vagy annak része rendeltetése 
megváltoztatásának legalizálása alkalmával a térítményt 
oly módon számolják el, hogy az új rendeltetés alapján 
elszámolt térítmény összegéből levonják a régi 
rendeltetés szerint megállapított térítmény összegét. 
 
A többrendeltetésű tartalommal rendelkező 
objektumoknál, a térítményt rendeltetésenként  külön-
külön számolják el, az adott rendeltetés területe szerint 
az objektumban.  
 

FELMENTÉS ÉS CSÖKKENTÉS 
 

7. szakasz 
A térítmény fizetésétől mentesülnek: 
 - a kommunális infrastruktúra objektumainak 
tulajdonosai, 
 - a segédépületek tulajdonosai,  
 - az objektum tulajdonos jogi személyek, 
amelyeket Ada község alapított, és 
 - az önkormányzati egység a tulajdonába levő 
objektumokra. 

 
8. szakasz 

A térítmény 50%-kal csökken a következő 
illetékkötelezettek esetében: 
 -  a jogtalanul kiépített családi házak, vagy 
lakóépületben lévő lakások tulajdonosa, aki a kiépítéssel 



10. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

је изградњом или куповином трајно решавао своје 
стамбено питање и ако он или чланови његовог 
породичног домаћинства немају другу непокретност за 
становање, 
 - власнику породичног стамбеног објекта, - 
инвалиду, самохраном родитељу или кориснику 
социјалне помоћи. 
Породичним домаћинством, у смислу ове одлуке, 
сматрају се лица одређена законом.  
 
                 НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
 

Члан 9. 
Накнада се плаћа једнократно. 
 
Изузетно од става 1. овог члана, а на основу посебног 
захтева обвезника, плаћање накнаде се може 
одобрити и у десет  једнаких месечних рата. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
На начин и поступак утврђивања накнаде по овој 
одлуци , примењују се одредбе Одлуке о накнади за 
уређење грађевинског земљишта ( "Службени лист 
општине Ада, број 12/03 ). 
 
 

Члан 11. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у »Службеном листу општине Ада«. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број:464-1/2014-01                     ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р 

vagy a vétellel a lakáskérdését oldotta meg tartósan, és 
ha ő, vagy a családi háztartásának tagjai nem 
rendelkeznek más lakóingatlannal, 
 
 -  a családi lakóobjektum tulajdonosa - rokkant, 
egyedülálló szülő vagy szociálissegélyben részesülő. 
 
Családi háztartásnak, a jelen határozat értelmében, a 
törvény által meghatározott személyek számítanak.  
 
                A TÉRÍTMÉNY FIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 

9. szakasz 
A térítmény egy összegben fizetendő. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdése alól kivételesen, 
mégpedig az térítménykötelezett külön kérelme alapján, 
jóváhagyható a térítmény tíz egyenlő havi részletben 
történő fizetése. 
 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

10. szakasz 
A jelen határozat szerinti térítmény megállapításának 
módjára és eljárására a telekrendezési térítményről 
szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 12/03 
szám) rendelkezéseit alkalmazzák. 
 

11. szakasz 
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában 

való megjelenésének napjától számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 464-1/2014-01                              Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK     ADA KKT ELNÖKE 

 

13. 

На основу члана 32. става 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник  РС“, 129 /2007), 
члана 41. став 1. тачка 1. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног Комуналног Предузећа 
„СТАНДАРД“ Ада („Сл. лист Општине Ада“, бр 14/2013 
-пречишћени текст, и 33/2013-допуна), и члана 41. 
став 1. тачка 10. Статута општине Ада, „Службени 
лист општине Ада“, бр. 27/2008 , 14/2009 и 9/2013)  

 
 
 
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној 

дана 30.01.2014. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ДОПУНАМА СТАТУТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  "СТАНДАРД" АДА 

 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, az adai Standard 
Közművesítési Közvállalat alapítói okiratának 
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 14/2013-egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg és 33/2013-kiegészítés, számok) 41. szakasza 
1. bekezdésének 1. pontja, és Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009 és 
9/2013 számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 10. 
pontja alapján, 
           Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
ülésén meghozza a 
  

VÉGZÉST 
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI 

KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYA 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 



11. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

I 
Даје се сагласност на  Одлуку о допунама 

Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада, 
који је донет на седници Надзорног одбора, дана 30. 
децембра 2013. године под дел. бр. 59/ЈКП-9-1.  
 
 

II 
Ово решење се објављује   у „Службеном 

листу општине Ада“.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 02-3/2014-01                      ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р 

I 
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 

adai Standard Közművesítési Közvállalat alapszabálya 
kiegészítéséről szóló határozatot, amelyet a felügyelő 
bizottság a 2013. december 30-ai ülésén 59/JKP-9-1 
szám alatt hozott meg.  
 

II 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 

jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-3/2014-01                                Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 

14. 

На основу члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник  РС“, 129/2007), 

члана 41. тачка 9. Одлуке о промени оснивачког акта  

ЈКП "Стандард" Ада -пречишћени текст ( "Службени 

лист општине Ада бр 14/2013), и члана 20. и члана 41.  

тачке 22. Статута општине Ада, „Службени лист 

општине Ада“, бр. 27/2008, 14/09 и 9/2013)  

Скупштина Општине Ада, на седници одржаној 

дана 30.01.2014,годинe доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ПРИХВАТАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ АДА ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку о прихватању Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 

Ада за 2014. годину,  којa је донетa на седници 

Надзорног одбора, дана  11. децембра 2013. године, 

под бројем 59/ЈКП-8-1. 

 

Члан 2 .  

Ово решење се објављује  у „Службеном листу 

општине Ада“ 

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 02-4/2014-01                      ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, az adai Standard 
Közművesítési Közvállalat alapításáról szóló határozat 
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község 
Hivatalos Lapja 14/2013 szám) 41. szakaszának 9. 
pontja, és Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos 
Lapja 27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 20. 
szakasza és 41. szakaszának 22. pontja alapján,  
         Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
tartott ülésén meghozza a  
 

VÉGZÉST 
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI 
KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI ÜGYVITELI 

PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 
adai Standard Közművesítési Közvállalat 2014. évi 
ügyviteli programjának elfogadásáról szóló határozatot, 
melyet a felügyelő bizottság a 2013. december 11-én 
megtartott ülésén, 59/JKP-8-1 szám alatt hozott.  
 

2 . szakasz  
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 

jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-4/2014-01                               Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 
 
 
 
 
 



12. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

15. 

На основу члана 32. става 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007), члана 36. став 2. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа за рекреацију 
''Адица'' Ада (''Службени лист општине Ада'', број 
12/2013-пречишћен текст) и члана 20. и члана 41. став 
1. тачка 22. Статута општине Ада (''Службени лист 
општине Ада'', број 27/2008, 14/2009 и 9/2013), 
  
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 
30.01.2014. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И  ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈПР  ''АДИЦА''АДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

I. 
Даје се сагласност на План и  програм 

пословања ЈПР ''Адица'' Ада за 2014. годину, донетог 
од стране Управног одбора  предузећа 12.11.2013. 
године са изменама и допунама донетим 28.11.2013. 
године које чине њен саставни део. 

 
 

II. 
Ово решење се објављује у ''Службеном листу 

општине Ада''. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број: 02-5/2014-01                      ПРЕДСЕДНИК СО АДА 
Ада, 30.01.2014. године                         Бучу Атила  с.р 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, az Adica Üdültetési Közvállalat alapítói 
okiratának megváltoztatásáról szóló határozat (Ada 
Község Hivatalos Lapja, szám: 12/2013-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 36. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint Ada község statútuma (Ada 
Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009 és 9/2013 
számok) 20. szakasza, és 41. szakasza 1. 
bekezdésének 22. pontja alapján, 
          Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
megtartott ülésén meghozza a  

 
V É G Z É S T 

AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 2014. 
ÉVI ÜGYVITELI TERVÉNEK ÉS -PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
            Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az 
adai Adica Üdültetési Közvállalat 2014. évi ügyviteli 
tervét és -programját, melyet a közvállalat igazgató 
bizottsága 2013. 11. 12-én hozott meg,  a részéről 
2013.11.28-án meghozott módosításokkal és 
kiegészítésekkel egyetemben, amelyek szerves részét 
képezik. 

II. 
             A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 
jelenik meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-5/2014-01                                Búcsú Attila s.k.                                                                                                                                     
Ada, 2014.01.30.                                  ADA KKT ELNÖK 

 

16. 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 
Србије", број 119/2012) и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Ада (''Службени лист општине Ада", број 
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана 
30.01.2014. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА И О ИМЕНОВАЊУ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ 

''АДИЦА'' АДА 
 
I 

ТИБОР ЈУХАС, правник из Аде, Лењинова 42, ЈМБГ : 
1511969820011 РАЗРЕШАВА СЕ дужности в.д. 
директора Јавног предузећа за рекреацију "Адица" 
Ада именован на основу решења Скупштине општине 
Ада под бројем: 02-38/2013-01 од 11.06.2013. године. 

 
 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 119/2012 szám) 21. szakaszának 2. 
bekezdése és 31. szakaszának 3. bekezdése, valamint 
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 41. szakaszának 
10. pontja alapján, 
           Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
megtartott ülésén meghozza a 

 
VÉGZÉST 

AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT 
MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete FELMENTI 

JUHÁSZ TIBOR, jogász, Lenin utca 42. szám alatti adai 
lakost, JMBG: 1511969820011, az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat megbízott igazgatói tisztsége végzése alól, 
amelyre Ada Község Képviselő-testületének 02-
38/2013-01 számú, 2013.06.11-ei végzése alapján 
nevezték ki. 



13. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

II 
ТИБОР ЈУХАС, правник из Аде, Лењинова 42, ЈМБГ : 
1511969820011 ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавног 
предузећа за рекреацију ''Адица'' Ада на период од 
четири године. 
 

III 
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 
(осам) дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 

 
IV 

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 

 
V 

Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије" и „Службеном листу општине Ада", као и на 
интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs. 
 
О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Решења садржан је у 
члану 21. став 2. и члану 31. став 3. Закона о јавним 
предузећима и члану 41. тачка 10. Статута општине 
Ада. 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима 
прописано је да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
прописано је да орган који je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, 
након рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листе и прeдлoгa aктa, 
oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, 
дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другог кaндидaтa сa листe, док је 
чланом 41. тачка 10. Статута општине Ада прописано 
да Скупштинa општине Ада у склaду сa зaкoнoм, 
између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe 
jaвних прeдузeћa чији је оснивач. 
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за именовање директора јавних предузећа  у 
општини Ада спровела је Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног  предузећа за рекреацију ''Адица'' 
Ада број: 111-17/2013-01 oд 28.11.2013. године, који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", 
број 108/2013 од 06.12.2013. године, дневном листу 
''Дневник'' дана 07.12.2013. године, дневном листу 
''Мађар Со'' дана 07.12.2013.године  као и на 
званичној интернет страници Општине Ада, 
www.ada.org.rs. 
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа  у општини 
Ада је по истеку рока за подношење пријава 
констатовала да су на Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног  предузећа за рекреацију ''Адица'' 
Ада благовремено поднете две пријаве. На основу 
увида у доказе о испуњености прописаних услова за 

II. 
Ada Község Képviselő-testülete KINEVEZI 

JUHÁSZ TIBOR, jogász, Lenin utca 42. szám alatti adai 
lakost, JMBG: 1511969820011, az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatási 
időszakra. 

III. 
A kinevezett köteles munkába állni a jelen 

végzésnek a SZK Hivatalos Közlönyében való 
közzétételének napjától számított 8 (nyolc) napos 
határidőben. 

 
IV. 

A végzés a meghozatala napján hatályba lép és 
végleges. 
 

V. 
A végzést megjelentetni a SZK Hivatalos 

Közlönyében és Ada Község Hivatalos Lapjában, 
valamint Ada község internetes oldalán is: 
www.ada.org.rs. 

Indoklás 
A jogalapot a végzés meghozatalához a közvállalatokról 
szóló törvény 21. szakaszának 2. bekezdése és 31. 
szakaszának 3. bekezdése tartalmazza, valamint Ada 
község statútuma 41. szakaszának 10. pontja. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. 
szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy azon 
közvállalat igazgatóját, amelyet a helyi önkormányzati 
egység alapított, a helyi önkormányzat statútumával 
meghatározott szerv nevezi ki, négy éves megbízatási 
időszakra, a lefolytatott nyilvános pályázat alapján. 

A közvállalatokról szóló törvény 31. 
szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a kinevezésre 
illetékes szerv, az előterjesztett lista és az aktus javaslat 
megvitatását követően, döntést hoz a közvállalat 
igazgatójának kinevezéséről, a javasolt jelölt vagy a 
listán szereplő más jelölt kinevezéséről szóló végzés 
meghozatalával, míg Ada község statútuma 41. 
szakaszának 10. pontja előírja, hogy Ada Község 
Képviselő-testülete a törvénnyel összhangban, többek 
között, kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok igazgatóit. 

A közvállalatokról szóló törvény 26. szakasza 1. 
bekezdésének megfelelően az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezésének nyilvános 
pályázatait lefolytató bizottság lefolytatta az adai Adica 
Üdültetési Közvállalat igazgatója kinevezéséről szóló 
nyilvános pályázatot, száma: 111-17/2013-01, kelt: 
2013. 11. 28-án, amely megjelent a: SZK Hivatalos 
Közlönyében, 108/2013 szám, 2013.12.06.; a Dnevnik 
napilapban, 2013.12.07.; a Magyar szó napilapban, 
2013.12.07.; valamint Ada község hivatalos internetes 
oldalán: www.ada.org.rs. 

A Bizottság a jelentkezési határidő lejártát 
követően, megállapította, hogy az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat igazgatója kinevezéséről szóló nyilvános 
pályázatra kellő időben két pályázat érkezett. A jelölt 
pályázatához, az igazgató kinevezéséhez előírt 
feltételek kielégítésének bizonyítására mellékelt 
bizonylatokba való betekintés alapján, a Bizottság a 

http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
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именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на седници 30.12.2013. године 
утврдила да су пријаве потпуне и прихватљиве и 
саставила је Списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање директора Јавног  предузећа за 
рекреацију ''Адица'' Ада. 
Комисија је са кандидатима са Списка кандидата 
спровела усмену проверу кандидата 03.01.2014. 
године, и оцењивање документације која је приложена 
уз пријаву на конкурс дана 10.01.2014. године. 
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила да су кандидати  испунили мерила 
прописана за именовање директора ЈПР ''АДИЦА'' 
АДА. 
Комисија је на седници  10.01. 2014. године, на основу 
члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима и 
члана 19. став 1. Одлуке о поступку и мерилима за 
именовање директора јавних предузећа у општини 
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 32/2013), 
уврстила кандидате на Ранг листу кандидата за 
именовање директора Јавног предузећа за рекреацију 
''Адица'' Ада. 
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за 
спровођење поступка јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа  у општини Ада је 
утврдила Листу кандидата за именовање са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима, која је заједно са 
Записницима о спроведеном изборном поступку 
достављена Општинској управи Општине Ада, ради 
припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног  предузећа за рекреацију ''Адица'' Ада. 
Ha основу достављене Листе кандидата за 
именовање директора Јавног  предузећа за 
рекреацију ''Адица'' Ада и Записника о спроведеном 
изборном поступку, утврђен је Предлог да се за 
директора на период од четири године именује Тибор 
Јухас, правник из Аде,Лењинова 42  ЈМБГ : 
1511969820011, као најбоље  рангирани кандидат. 
Сходно горе наведеним и утврђеним чињеницама, 
одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 Решење се доставља лицима која су 
разрешена и именована за дужности директора, као и 
свим кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку.  Предметно решење се објављује на 
званичној интернет страници општине Ада, у 
"Службеном гласнику РС" и у "Службеном листу 
општине Ада".  
Кандидат који је учествовао у изборном поступку , има 
право да поднесе захтев за увид у документацију 
јавног конкурса, у року не дужем од 30 дана од дана 
објављивања решења у "Службеном гласнику РС". 
Сходно члану 31. став 4. Закона о јавним 
предузећима, ово решење је коначно. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број:  023-1/2014- 01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                                          
Ада, 30.01.2014. године                          Бучу Атила с.р. 

2013.12.30-ai ülésén megállapította, hogy mindkét 
pályázat komplett és elfogadható, és összeállította a 
jelöltek listáját, akik eleget tesznek az adai Adica 
Üdültetési Közvállalat igazgatója kinevezéséhez. 

A Bizottság a jelöltek listáján szereplő jelöltekkel 
2014.01.03-án lefolytatta a jelöltek szóbeli ellenőrzését, 
valamint 2014.01.10-én a pályázathoz mellékelt 
dokumentáció osztályozását. 

A lefolytatott választási eljárás alapján, a 
közvállalatokról szóló törvény 30. szakaszával 
összhangban, a Bizottság megállapította, hogy a jelöltek 
eleget tettek az adai Adica ÜKV igazgatója 
kinevezéséhez előírt mércéknek. 

A Bizottság a 2014.01.10-ei ülésén, a 
közvállalatokról szóló törvény 31. szakaszának 1. 
bekezdése, valamint az Ada községbeli közvállalatok 
igazgatói kinevezésének eljárásáról és mércéiről szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 32/2013 szám) 
19. szakaszának 1. bekezdése alapján, a jelölteket a 
jelöltek ranglistájába foglalta az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat igazgatója kinevezéshez. 
  A jelöltek ranglistája alapján, az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezésének nyilvános 
pályázatait lefolytató bizottság megállapította a 
kinevezési listát, a számszerűleg kimutatott és 
megállapított eredményekkel, amelyet a lefolytatott 
választási eljárásról készült jegyzőkönyvekkel 
egyetemben továbbított az adai Községi Közigazgatási 
Hivatalnak, az adai Adica Üdültetési Közvállalat 
igazgatója kinevezéséről szóló aktusjavaslat 
előkészítése érdekében. 

A jelöltek ranglistája az adai Adica Üdültetési 
Közvállalat igazgatója kinevezéshez és a lefolytatott 
választási eljárásról készült jegyzőkönyv alapján, 
megállapították a javaslatot, hogy az adai Adica 
Üdültetési Közvállalat igazgatójává, négy éves 
megbízatási időszakra nevezzék ki Juhász Tibor, jogász, 
Lenin utca 42. szám alatti adai lakost, JMBG: 
1511969820011, mint a legjobban rangsorolt jelöltet. 

A jelen végzés rendelkező része szerinti döntés 
a fent felsorolt és megállapított tényeknek megfelelően 
lett meghozva. 

Az igazgató kinevezéséről szóló végzést 
kézbesítik a felmentett és a kinevezett személynek, 
valamint minden jelöltnek, aki a választási eljárásban 
részt vett. A tárgyat képező végzést közzéteszik Ada 
község hivatalos internetes oldalán, a SZK Hivatalos 
Közlönyében és Ada Község Hivatalos Lapjában.  

A választási eljárásban résztvevő jelöltnek 
jogában áll kérelmezni a nyilvános pályázat 
dokumentációjába való betekintést, a végzésnek a SZK 
Hivatalos Közlönyében való közzétételének napjától 
számított 30 napnál nem hosszabb határidőben.  

A közvállalatokról szóló törvény 31. szakasza 4. 
bekezdésének megfelelően, a jelen végzés végleges. 
 
Szerb Köztársaság     
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Ada község        
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               
Szám:  023-1/2014- 01                            Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2014.01.30                          ADA KKT ELNÖKE  



15. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

 

17. 

На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 
Србије", број 119/2012) и члана 41. тачка 10. Статута 
општине Ада (''Службени лист општине Ада", број 
27/2008, 14/2009 и 9/2013) 
Скупштина општине Ада на седници одржаној дана 
30.01.2014. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА''СТАНДАРД'' 
АДА 

 
I 

МИЛАН ПОПОВ,  дипл. инжењер пољопривреде из 
Мола, Маршала Тита 69, ЈМБГ: 1602966850039 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „СТАНДАРД“ Ада именован на 
основу решења Скупштине општине Ада под бројем: 
02-59/2010-01 од 17.12.2010. године 

 
 
II 

МИЛАН ПОПОВ, дипл. инжењер пољопривреде из 
Мола, Маршала Тита 69, ЈМБГ: 1602966850039 , 
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавног комуналног 
предузећа „СТАНДАРД" Ада на период од четири 
године. 

 
III 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 
(осам) дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 

IV 
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 

V 
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије" и „Службеном листу општине Ада", као и на 
интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs. 
 
 
О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Решења садржан је у 
члану 21. став 2. и члану 31. став 3. Закона о јавним 
предузећима и члану 41. тачка 10. Статута општине 
Ада. 
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима 
прописано је да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима 
прописано је да орган који je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, 
након рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листе и прeдлoгa aктa, 
oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 119/2012 szám) 21. szakaszának 2. 
bekezdése és 31. szakaszának 3. bekezdése, valamint 
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 41. szakaszának 
10. pontja alapján, 
             Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-
án megtartott ülésén meghozza a 

 
VÉGZÉST 

AZ ADAI „STANDARD” KÖZMŰVESÍTÉSI 
KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete FELMENTI 

MILAN POPOV, okleveles mezőgazdasági mérnök, Tito 
Marshall utca 69. szám alatti moholi lakost, JMBG: 
1602966850039, az adai „Standard” Közművesítési 
Közvállalat igazgatói tisztsége végzése alól, amelyre 
Ada Község Képviselő-testületének 02-59/2010-01 
számú, 2010.12.17-ei végzése alapján nevezték ki. 
 

II. 
Ada Község Képviselő-testülete KINEVEZI 

MILAN POPOV, okleveles mezőgazdasági mérnök, Tito 
Marshall utca 69. szám alatti moholi lakost, JMBG: 
1602966850039, az adai „Standard” Közművesítési 
Közvállalat igazgatójává, négy éves megbízatási 
időszakra. 

III. 
A kinevezett köteles munkába állni a jelen 

végzésnek a SZK Hivatalos Közlönyében való 
közzétételének napjától számított 8 (nyolc) napos 
határidőben. 

IV. 
A végzés a meghozatala napján hatályba lép és 

végleges. 
V. 

A végzést megjelentetni a SZK Hivatalos 
Közlönyében és Ada Község Hivatalos Lapjában, 
valamint Ada község internetes oldalán is: 
www.ada.org.rs. 
 

Indoklás 
A jogalapot a végzés meghozatalához a közvállalatokról 
szóló törvény 21. szakaszának 2. bekezdése és 31. 
szakaszának 3. bekezdése tartalmazza, valamint Ada 
község statútuma 41. szakaszának 10. pontja. 

A közvállalatokról szóló törvény 21. 
szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy azon 
közvállalat igazgatóját, amelyet a helyi önkormányzati 
egység alapított, a helyi önkormányzat statútumával 
meghatározott szerv nevezi ki, négy éves megbízatási 
időszakra, a lefolytatott nyilvános pályázat alapján. 

A közvállalatokról szóló törvény 31. 
szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a kinevezésre 
illetékes szerv, az előterjesztett lista és az aktus javaslat 
megvitatását követően, döntést hoz a közvállalat 

http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
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дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другог кaндидaтa сa листe, док је 
чланом 41. тачка 10. Статута општине Ада прописано 
да Скупштинa општине Ада у склaду сa зaкoнoм, 
између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe 
jaвних прeдузeћa чији је оснивач. 
 
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за именовање директора јавних предузећа  у 
општини Ада спровела је Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа  
''СТАНДАРД''Ада број: 111-16/2013-01 oд 28.11.2013. 
године, који је објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије", број 108/2013 од 06.12.2013. 
године, дневном листу ''Дневник'' дана 07.12.2013. 
године, дневном листу ''Мађар Со'' дана 07.12.2013. 
године  као и на званичној интернет страници 
Општине Ада, www.ada.org.rs. 
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 
именовање директора јавних предузећа  у општини 
Ада је по истеку рока за подношење пријава 
констатовала да je на Јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' 
Ада благовремено поднета једна пријава. На основу 
увида у доказе о испуњености прописаних услова за 
именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на седници 30.12.2013. године 
утврдила да је пријава потпуна и прихватљива и 
саставила је Списак кандидата који испуњавају услове 
за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа ''СТАНДАРД'' Ада. 
Комисија је са кандидатом са Списка кандидата 
спровела усмену проверу кандидата 03.01.2014. 
године, и оцењивање документације која је приложена 
уз пријаву на конкурс дана 10.01.2014. године. 
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
утврдила резултат за кандидата према мерилима 
прописаним за именовање директора јавних 
предузећа у општини Ада.  
Кандидат је испунио мерила прописана за именовање 
директора ЈКП ''СТАНДАРД'' те га је Комисија је на 
седници  10.01.2014. године, на основу члана 31. став 
1. Закона о јавним предузећима и члана 19. став 1. 
Одлуке о поступку и мерилима за именовање 
директора јавних предузећа у општини Ада 
(''Службени лист општине Ада'', број 32/2013), 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''СТАНДАРД'' 
Ада. 
 
  На основу Ранг листе кандидата, Комисија за 
спровођење поступка јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа  у општини Ада је 
утврдила Листу кандидата за именовање са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатом, која је заједно са 
Записницима о спроведеном изборном поступку 
достављена Општинској управи Општине Ада, ради 
припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' Ада. 
 

igazgatójának kinevezéséről, a javasolt jelölt vagy a 
listán szereplő más jelölt kinevezéséről szóló végzés 
meghozatalával, míg Ada község statútuma 41. 
szakaszának 10. pontja előírja, hogy Ada Község 
Képviselő-testülete a törvénnyel összhangban, többek 
között, kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok igazgatóit. 

A közvállalatokról szóló törvény 26. szakasza 1. 
bekezdésének megfelelően az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezésének nyilvános 
pályázatait lefolytató bizottság lefolytatta az adai 
„Standard” Közművesítési Közvállalat igazgatója 
kinevezéséről szóló nyilvános pályázatot, száma: 111-
16/2013-01, kelt: 2013. 11. 28-án, amely megjelent a: 
SZK Hivatalos Közlönyében, 108/2013 szám, 
2013.12.06.; a Dnevnik napilapban, 2013.12.07.; a 
Magyar szó napilapban, 2013.12.07.; valamint Ada 
község hivatalos internetes oldalán: www.ada.org.rs. 

 
A Bizottság a jelentkezési határidő lejártát 

követően, megállapította, hogy az adai „Standard” 
Közművesítési Közvállalat igazgatója kinevezéséről 
szóló nyilvános pályázatra kellő időben egy pályázat 
érkezett. A jelölt pályázatához, az igazgató 
kinevezéséhez előírt feltételek kielégítésének 
bizonyítására mellékelt bizonylatokba való betekintés 
alapján, a Bizottság a 2013.12.30-ai ülésén 
megállapította, hogy a pályázat komplett és elfogadható, 
és összeállította a jelöltek listáját, akik eleget tesznek az 
adai „Standard” Közművesítési Közvállalat igazgatója 
kinevezéséhez. 

 
A Bizottság a jelöltek listáján szereplő jelölttel 

2014.01.03-án lefolytatta a jelölt szóbeli ellenőrzését, 
valamint 2014.01.10-én a pályázathoz mellékelt 
dokumentáció osztályozását. 

A lefolytatott választási eljárás alapján, a 
közvállalatokról szóló törvény 30. szakaszával 
összhangban, a Bizottság az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezéséhez előírt mércék 
alapján megállapította a jelölt eredményét. 

A jelölt eleget tett az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezéséhez előírt mércéknek, 
ebből kifolyólag a Bizottság a 2014.01.10-ei ülésén, a 
közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
119/2012 szám) 31. szakaszának 1. bekezdése, 
valamint az Ada községbeli közvállalatok igazgatói 
kinevezésének eljárásáról és mércéiről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 32/2013 szám) 19. 
szakaszának 1. bekezdése alapján, a jelöltet a jelöltek 
ranglistájába foglalta az adai „Standard” Közművesítési 
Közvállalat igazgatója kinevezéshez. 
  A jelöltek ranglistája alapján, az Ada községbeli 
közvállalatok igazgatói kinevezésének nyilvános 
pályázatait lefolytató bizottság megállapította a 
kinevezési listát, a számszerűleg kimutatott és 
megállapított eredménnyel, amelyet a lefolytatott 
választási eljárásról készült jegyzőkönyvvel egyetemben 
továbbított az Adai Községi Közigazgatási Hivatalnak, 
az adai „Standard” Közművesítési Közvállalat igazgatója 
kinevezéséről szóló aktusjavaslat előkészítése 
érdekében. 

http://www.ada.org.rs/
http://www.ada.org.rs/
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          Ha основу достављене Листе кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа 
''СТАНДАРД'' Ада и Записника о спроведеном 
изборном поступку, утврђен је Предлог да се за 
директора Јавног комуналног предузећа ''СТАНДАРД'' 
Ада на период од четири године именује Милан 
Попов, дипл. инжeњер пољопривреде из Мола 
Маршала Тита 69, ЈМБГ: 1602966850039, као једини 
рангирани кандидат. 
 
Сходно горе наведеним и утврђеним чињеницама, 
одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
              Решење се доставља лицима која су 
разрешена и именована за дужности директора, као и 
свим кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку. Предметно решење се објављује на 
званичној интернет страници општине Ада, у 
"Службеном гласнику РС" и у "Службеном листу 
општине Ада".  
Кандидат који је учествовао у изборном поступку , има 
право да поднесе захтев за увид у документацију 
јавног конкурса, у року не дужем од 30 дана од дана 
објављивања решења у "Службеном гласнику РС". 
         
         Сходно члану 31. став 4. Закона о јавним 
предузећима, ово решење је коначно. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број: 023-2/2014-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                                              
Ада, 30.01.2014. године                          Бучу Атила с.р. 

A jelöltek ranglistája az adai „Standard” 
Közművesítési Közvállalat igazgatója kinevezéshez és a 
lefolytatott választási eljárásról készült jegyzőkönyv 
alapján, megállapították a javaslatot, hogy az adai 
„Standard” Közművesítési Közvállalat igazgatójává, 
négy éves megbízatási időszakra nevezzék ki Milan 
Popov, okleveles mezőgazdasági mérnök, Tito Marshall 
utca 69. szám alatti moholi lakost, JMBG: 
1602966850039, mint egyedüli ranglistába foglalt 
jelöltet. 

A jelen végzés rendelkező része szerinti döntés 
a fent felsorolt és megállapított tényeknek megfelelően 
lett meghozva. 

Az igazgató kinevezéséről szóló végzést 
kézbesítik a felmentett és a kinevezett személynek, 
valamint minden jelöltnek, aki a választási eljárásban 
részt vett. A tárgyat képező végzést közzéteszik Ada 
község hivatalos internetes oldalán, a SZK Hivatalos 
Közlönyében és Ada Község Hivatalos Lapjában.  

 
A választási eljárásban résztvevő jelöltnek 

jogában áll kérelmezni a nyilvános pályázat 
dokumentációjába való betekintést, a végzésnek a SZK 
Hivatalos Közlönyében való közzétételének napjától 
számított 30 napnál nem hosszabb határidőben.  

A közvállalatokról szóló törvény 31. szakasza 4. 
bekezdésének megfelelően, a jelen végzés végleges. 
 
Szerb Köztársaság     
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Ada község        
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               
Szám: 023-2/2014-01                        Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2014.01.30                               ADA KKT ELNÖKE  

 

18. 

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007),  
поглављу XI. став 6. тачка 5. Програма демографског 
развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за 
његово спровођење (''Службени лист АПВ'' број 
3/2005) и члана  47г. Статута општине Ада (''Службени 
лист општине Ада'' број 27/2008 , 14/2009 и 9/2013),  
 Скупштина општине Ада, на својој седници 
одржаној дана 30.01.2014 године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ АДА 

 
 

I. 
 Образује се Комисија за популациону политику 
општине Ада (у даљем тексту: Комисија) као посебно 
стално радно тело Скупштине општине Ада, на 
мандатни период oд четири године, у следећем 
саставу: 
 

1. Др Тот Барна Елвира, спец. за мед.рада из 
Аде –председник, 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 36.  szakasza, 
valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány demográfia-
fejlődési programja, valamint az alkalmazása érdekében 
hozott intézkedések (VAT Hivatalos Lapja, 3/2005 szám) 
XI. fejezetének 6. pont 5. bekezdése, és Ada község 
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 
14/2009 és 9/2013 számok) 47d szakasza alapján, 

Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án 
tartott ülésén meghozza a 
 

VÉGZÉST 
A NÉPESEDÉSPOLITIKAI BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
Ada Község Képviselő-testülete megalakítja Ada 

Község Népesedéspolitikai Bizottságát (a továbbiakban: 
Bizottság), Ada Község Képviselő-testületének külön 
állandó munkatestületeként, négy évig tartó megbízatási 
időszakra, a következő összetétellel: 

 
1. Dr. Tót Barna Elvíra, munkaegészségügyi szakorvos, 
adai lakos– elnök 
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2. Апро Бакаи Магдолна, психолог – 
породични терапеут из Аде – члан, 

3. Др Ивановић Балда Маргарета, педијатар 
из Аде – члан, 

4. Др Балог Андраш спец. гинеколог - акушер 
из Аде – члан, 

5. Вајер Александра, председница Удружења 
родитеља Ада- члан 

6. Крижан Вилмош, Председник Савеза 
удружења грађана великих породица – 
члан, 

7. Ковач Добо Леа, дипл. правник из Аде – 
члан – секретар.  

 
II. 

 На основу Демографског стратешког акционог 
плана општине Ада и свог Плана и програма рада  
Комисија ће радити на предузимању мера и 
активности утврђених у Програму демографског 
развоја АП Војводине са мерама за његово 
спровођење и Стратегији подстицања рађања РС а 
при томе оствариће сарадњу са Комисијом за 
популациону политику Извршног већа АП Војводине 
као и надлежним органима локалне самоуправе и 
невладиним организацијама у општини. 
 Комисија подноси годишњи извештај о свом 
раду и демографској ситуацији у општини Ада са 
предлогом мера за наредни период Скупштини 
општине Ада. 
 

 
 

III. 
 За потребе Комисије административно-
техничке и друге послове обавља општински орган 
управе, надлежан за послове друштвених делатности. 
 

IV. 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Ада''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број: 020-13/2014-01                  ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                                              
Ада, 30.01.2014. године                        Бучу Атила с.р. 

2. Apró Bakai Magdolna, pszichológus és család-
terapeuta, adai lakos – tag 
3. Dr. Ivanović Balda Margaretta, gyermek szakorvos, 
adai lakos – tag 
4. Dr. Balog András, szülész-nőgyógyász szakorvos, 
adai lakos – tag 
5. Vájer Alekszandra, az Ada szülői egyesület elnöke – 
tag   
6. Krizsán Vilmos, a Nagycsaládosok egyesületének 
elnöke – tag  és 
 
7. Kovács Dobó Lea, okleveles jogász, adai lakos – tag 
és titkár 
 

II. 
Ada község népesedéspolitikai akcióterve, és a 

saját  munkaterve és –programja alapján, a bizottság a  
Vajdaság Autonóm Tartomány demográfia-fejlődési 
programja, valamint az alkalmazása érdekében hozott 
intézkedésekben, valamint a Szerb Köztársaság 
Születésserkentő stratégiájában megállapított 
intézkedések és tevékenységek foganatosításán fog 
dolgozni, s ennek érdekében együtt fog működni a 
Vajdaság AT Végrehajtó Bizottságának 
Népesedéspolitikai Bizottságával, mint ahogyan a helyi 
önkormányzat illetékes szerveivel, illetve a község 
területén működő civil szervezetekkel. 

A Bizottság munkájáról és Ada Község 
demográfiai helyzetéről évente jelentést tesz Ada 
Község Képviselő-testületének, valamint intézkedéseket 
javasol az elkövetkező időszakra. 

 
III. 

A bizottság adminisztratív-műszaki és más jellegű 
munkáit a községi közigazgatási hivatal társadalmi 
tevékenységekben illetékes szerve végzi. 
 

IV. 
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában 

való közzétételének napjától számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság     
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Ada község        
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               
Szám: 020-13/2014-01                        Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2014.01.30                               ADA KKT ELNÖKE   

 

19. 

На основу члана 44. и 209. Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник РС, број 24/2011'') и 
члана 15. тачка 17.  и члана 41. став 7. Статута 
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 
27/2008, 14/2009 и 9/2013) и члана 23. до 26. Одлуку о 
проширени правима и облицима социјалне заштите 
(„Службени лист општине Ада“, број 11/2009-
пречишћен текст и 12/2011),  

Скупштина општине Ада на седници одржаној 
30.01.2014. године, доноси 
       

 A szociális védelemről szóló törvény   (SZK Hivatalos 
Közlönye, 24/11 szám) 44. és 209. szakasza, Ada 
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 
27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 15. szakaszának 
17. pontja és 41. szakaszának 7. bekezdése, valamint a 
szociális védelem bővített jogairól és formáiról szóló 
határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2009-
tisztázott szöveg és 12/2011 számok) 23. és 26. 
szakasza  alapján,  
           Ada Község Képviselő-testülete a 2014.01.30-án  
megtartott ülésén meghozza a     



19. страна/oldal 

3. број/szám 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА 

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

31.01.2014. 

2014.01.31. 

 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМАПРАВИЛНИКА О 

НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОТВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАРИХ 

ИЗНЕМОГЛИХ И БОЛЕСНИХ ЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА, МЕРИЛИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА 
И УЧЕШЋА КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У 

ТРОШКОВИМА ПРУЖАЊА УСЛУГА ОТВОРЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

 
 

Члан 1. 
 Члан 12. Правилника о нормативима и 
стандардима за обављање послова отворене заштите 
старих изнемоглих и болесних лица на територији 
општине Ада, мерилима и критеријумима за 
утврђивање цене услуга и учешћа корисника и 
његових сродника у трошковима пружања услуга 
отворене заштите мења се и гласи: 
 „Средства за финансирање услуга отворене 
заштите обезбеђују се из буџета општине Ада, 
учешћем корисника и њихових сродника обавезних на 
издржавање, и из других извора. Право на 
регресирање цене услуге отворене заштите утврђује 
се у зависности од односа месечног прихода по члану 
домаћинства и номиналног износа новчане социјалне 
помоћи за појединца утврђеног Законом о социјалној 
заштити, за три месеца која претходе месецу у коме 
се пружа услуга, према следећој скали: 
 

SZABÁLYZATOT 
A SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ 

IDŐS, ELGYENGÜLT ÉS BETEG SZEMÉLYEK NYÍLT 
VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS MUNKÁK 

RENDSZABÁLYAIRÓL ÉS SZABVÁNYAIRÓL, A 
SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI MEGHATÁROZÁSÁNAK 
MÉRCÉIRŐL ÉS KRITÉRIUMAIRÓL, VALAMINT A 

NYÍLT VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLŐJÉNEK 
ÉS ROKONAINAK A KÖLTSÉGEKBEN VALÓ 

RÉSZVÉTELÉRŐL MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 A szabályzat Ada község területén az idős, 
elgyengült és beteg személyek nyílt védelmével 
kapcsolatos munkák rendszabályairól és szabványairól, 
a szolgáltatások árai meghatározásának mércéiről és 
kritériumairól, valamint a nyílt védelmi szolgáltatás 
igénylőjének és rokonainak a költségekben való 
részvételéről 12. szakasza módosul és így hangzik: 
 „A nyílt védelemmel kapcsolatos szolgáltatások 
pénzeléséhez szükséges eszközök biztosítása Ada 
községi költségvetésből, a szolgáltatások igénylőinek és 
az eltartásukra kötelezett rokonok hozzájárulásából és 
egyéb forrásokból történik. 
A nyílt védelemmel kapcsolatos szolgáltatás óránkénti 
árának ártámogatására való jog megállapítása függ a 
háztartás tagjaira eső havi jövedelem arányától, 
valamint az egyén pénzbeli szociális segélyének 
nominális összegétől, amelyet a szociálisvédelemről 
szóló törvénnyel állapítottak meg, a szolgáltatásnyújtás 
hónapját megelőző három hónapra, a következő skála 
szerint: 
  

 
 

Ред. 

број 

Месечни приход по члану домаћинства Процентуално 

учешће 

корисника 

1. До 200% номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца 0% 

2. Преко 200% до 300% износа нивоа номиналног износа новчане 

социјалне помоћи за појединца 

30% 

3. Преко 300% до 400% износа нивоа номиналног износа новчане 

социјалне помоћи за појединца 

50% 

4. Преко 400% номиналног износа новчане социјалне помоћи за 

појединца 

100% 

 

Sor- 

szá

m 

 

A háztartás tagjaira eső havi jövedelem 

A szolgáltatást 

használó 

részesedésének 

százalékaránya 

 

1. Az egyén szociálissegélye nominális összegének 200%-áig 0% 

2. Az egyén szociálissegélye nominális összegének 200%-a felett 300%-ig 30% 

3. Az egyén szociálissegélye nominális összegének 300%-a felett 400%-ig 50% 

4. Az egyén szociálissegélye nominális összegének 400%-a felett 100% 
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Укупан приход породице и номинални износ 
новчане социјалне помоћи за појединца утврђују се на 
начин предвиђен одредбама  члана 87, 88. и 89. 
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ 
број 24/11) по следећем: 

 
Основица за утврђивање висине новчане 

социјалне помоћи износи  6.050 динара. 
Основица за утврђивање новчане социјалне 

помоћи усклађује се са индексом потрошачких цена у 
претходних шест месеци, на основу статистичких 
података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра. 
Номиналне износе новчане социјалне помоћи, 
заокружене у динарима, утврђује министар надлежан 
за послове социјалне заштите, решењем које се 
објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Износ новчане социјалне помоћи одређује се 
према следећој скали: 

1. за појединца, односно носиоца права у 
породици – у висини основице 1; 

2. за сваку наредну одраслу особу у породици – 
од висине основице 0,5; 

3. за дете до 18 година – од висине основице 0,3 
 
 
Породица која има више од шест чланова има 

право на новчану социјалну помоћ за шест чланова. 
Износ новчане социјалне помоћи признаје се у 

висини разлике између износа новчане социјалне 
помоћи утврђеног у складу са овим законом и износа 
просечног месечног прихода појединца, односно 
породице оствареног током три месеца који претходе 
месецу у коме је поднет захтев за новчану социјалну 
помоћ. 
За остваривање права на новчану социјалну помоћ 
узимају се у обзир новчана примања и приходи 
појединца и породице.  

Врсту примања и прихода који чине просечни 
месечни приход појединца, односно породице, начин 
утврђивања висине примања и прихода појединца, 
односно породице и примања и приходе које се не 
узимају у обзир приликом остваривања права на 
новчану социјалну помоћ прописује Влада.“ 

Члан 2. 
 Члан 14. Правилника о нормативима и 
стандардима за обављање послова отворене заштите 
старих изнемоглих и болесних лица на територији 
општине Ада, мерилима и критеријумима за 
утврђивање цене услуга и учешћа корисника и 
његових сродника у трошковима пружања услуга 
отворене заштите мења се и гласи: 
 „Учешће у трошковима отворене заштите, 
корисници, сродници или издржаваоци уплаћују на 
жиро-рачун Установе која пружа услуге, најкасније до 
десетог у текућем месецу за претходни месец.“ 

 
Члан 3. 

 Остали чланови овог правилника остају 
непромењени. 

 A család összjövedelmét és az egyén szociális 
segélye nominális összegét a szociálisvédelemről szóló 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/11 szám) 87., 88. 
és 89. szakasza rendelkezéseivel előirányzott módon 
állapítják meg, az alábbiak szerint: 

Az alap a pénzbeli szociális segély 
magasságának megállapításához  6.050 dinár. 

A pénzbeli szociálissegély magassága 
megállapításának alapját évente kétszer, április 1-jén és 
október 1-jén, összehangolják az  előző hathavi 
fogyasztói árindexszel, a statisztikai adatok alapján. 
A pénzbeli szociális segély nomiális összegét, dinárba 
felkerekítve, a szociálisvédelmi ügyekre illetékes 
miniszter állapítja meg, a SZK Hivatalos Közlönyében 
megjelenő végzéssel. 

A pénzbeli szociálissegély összegét a következő 
skála szerint határozzák meg: 

1. az egyénre, illetve a joghordozóra a 
családban – az alap magasságában 1; 

2. miden további felnőtt személyre a 
családban – az alap magasságától 0,5; 

3. gyermekre 18 éves korig – az alap 
magasságától 0,3. 

A család, amelynek hatnál több tagja van, hat 
tag után jogosult pénzbeli szociálissegélyre. 

A pénzbeli szociális segély összegét az ezen 
törvénnyel összhangban megállapított pénzbeli szociális 
segély összege, és az egyén, illetve a család által a 
pénzbeli szociálissegély kérelmének beterjesztése 
hónapját megelőző három hónapban megvalósított átlag 
havi jödelem összege közötti küönbség magasságában 
ismerik el. 
A pénzbeli szociális segélyre való jogosultság 
megvalósításához figyelembe veszik az egyén és a 
család pénzbeli jövedelmeit és bevételeit. 

A jövedelem és bevétel fajtákat, amelyek az 
egyén, illetve a család havi átlag jövedelmét képezik, az 
egyén, illetve a család jövedelmének és bevételének 
magassága megállapításának módját, valamint a 
jövedelmeket és bevételeket, amelyeket nem vesznek 
figyelembe a pénzbeli szociális segélyre való 
jogosultság megvalósítása alkalmával a kormány írja 
elő.“ 

2. szakasz 
 A szabályzat Ada község területén az idős, 
elgyengült és beteg személyek nyílt védelmével 
kapcsolatos munkák rendszabályairól és szabványairól, 
a szolgáltatások árai meghatározásának mércéiről és 
kritériumairól, valamint a nyílt védelmi szolgáltatás 
igénylőjének és rokonainak a költségekben való 
részvételéről 14. szakasza módosul és így hangzik: 
 „A nyílt védelem használói, a rokonai, illetve az 
eltartói a költségekhez való hozzájárulást a szolgáltatást 
nyújtó intézmény zsírószámlájára fizetik be, az előző 
havit, legkésőbb a folyó hónap tizedikéig.“ 

3. szakasz 
A szabályzat többi szakasza változatlan marad. 
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Члан 4. 

 Ове измене и допуне ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ада. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                    
Број: 020-14/2014-01                 ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                                              
Ада, 30.01.2014. године                        Бучу Атила с.р. 

 
4. szakasz 

Ezen módosítások és kiegészítések Ada Község 
Hivatalos Lapjában való közzétételük napjától számított 
nyolcadik napon lépnek hatályba. 
 
Szerb Köztársaság     
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Ada község        
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               
Szám: 020-14/2014-01                        Búcsú Attila s.k. 
Ada, 2014.01.30                                ADA KKT ELNÖKE  

 

20. 

На основу члана 3. Одлуке о буџету општине Aда за 
2014. годину („Службени лист општине Ада“, бр. 
33/2013), члана 61. и 69. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.), члана 
57. став 1. тачка 8. и члана 128. Статута општине Ада 
(„Службени лист општине Ада“, бр. 27/2008, 14/2009 и 
9/2013)  
 
Председник општине Ада, дана 28.01.2014. године, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Ада за 2014. годину  („Службени лист општине Ада“, 
бр. 33/2013) Раздео 01, глава 04, функција 180, 
економска класификација 499121 – текућа буџетска 
резерва, одобрава се прерасподела средстава у 
укупном износу од 35.000,00 динара. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 08, глава 03, функција 070, економска 
класификација 463, позиција број 209, тако да 
апропријација износи  7.945.594,00 динара. 
 
3. Средства су строго наменског карактера. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за буџет и финансије. 
 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Ада“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА    
Број: 020-3-5/2014-02            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Ада, 28.01.2014.  Золтан Билицки с.р. 

 Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) 3. 
szakasza, a költségvetési rendszerről szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013 és 63/2013-kiig., számok) 
61. és 69. szakasza, valamint Ada község statútuma 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009 és 
9/2013 számok) 57. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja és 128. szakasza alapján,  
       Ada község elnöke, 2014. 01. 28-án meghozza a 
 
 
 

VÉGZÉST 
a folyó költségvetési tartalék eszközök használatáról

  
1. Az Ada község 2014. évi költségvetéséről szóló 
határozatban meghatározott eszközökből, (Ada Község 
Hivatalos Lapja, 33/2013 szám) felosztás 01, fejezet 04, 
funkció 180, gazdasági osztályozás 499121 – Folyó 
költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerül az eszközök 
újraelosztása 35.000,00 dinár összegben.  
 
2. Az eszközök elosztása a jelen végzés 1. pontjából a 
felosztás 08, fejezet 03, funkció 070, gazdasági 
osztályozás 463, tételszám 209, keretében történik, így 
az előirányzat összege 7.945.594,00 dinár. 
 
3. Az eszközök szigorúan rendeltetésszerű jellegűek. 
 
4. A végzés realizálásáról a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztály gondoskodik. 
 
5. A végzést megjelentetni Ada Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG ELNÖKE     
Szám: 020-3-5/2014-02                        Bilicki Zoltán s.k.  
Ada, 2014. 01. 28.  ADA KÖZSÉG ELNÖKE 
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Исправка у садржају „Службеног Листа Општине 
Ада“. 
ОБЈАВЉЕН: („Службени лист општине Ада“, бр. 
2/2014) 
Након објављивања утврђено је да се у садржају 
„Службеном Листу Општине Ада“, објављеном у 
„Службеном листу општине Ада“, број 2/2014, од 
23.01.2014. године поткрала грешка, те се даје 
следећа 
 

 
ИСПРАВКА 

 
САДРЖАЈА  „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АДА“ 

 
 
У садржају под тачком 6.  у мађарском тексту уместо  
„VÉGZÉS AZ ADAI „ČIKA JOVA ZMAJ” ISKOLÁSKOR-
ELŐTTI OKTATÁSI- ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2014 JANUÁRJÁRA, 
FEBRUÁRJÁRA, MÁRCIUSÁRA ÉS ÁPRILISÁRA 
VONATKOZÓ ÁRAINAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL“ треба 
да стоји  „VÉGZÉS ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 
KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK 2014 JANUÁR  – JÚNIUS 
IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÚTIKÖLTSÉG-
TÁMOGATÁSÁRÓL“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
Број:020-1-17/2014-01                             СЕКРЕТАР СО 
Ада, 27.01. 2014. године                   Ваштаг Роберт с.р. 

 Ada Község Hivatalos Lapja Tartalomjegyzékének 
kiigazítása.  
MEGJELENT: (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2014 
szám) 
A megjelentetést követően megállapításra került, hogy 
Ada Község Hivatalos Lapja tartalomjegyzékében, 
amely Ada Község Hivatalos Lapja, 2014. 01.23-án 
kiadott, 2/2014 számában lett közzétéve, hiba csúszott, 
ezért szükséges 
 

 
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

TARTALOMJEGYZÉKÉNEK 
 

                               KIIGAZÍTÁSA 
 
A tartalomjegyzékben a 6. pont alatti magyar szövegben 
a „VÉGZÉS AZ ADAI „ČIKA JOVA ZMAJ” 
ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁSI- ÉS NEVELÉSI 
INTÉZMÉNYBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 
2014 JANUÁRJÁRA, FEBRUÁRJÁRA, MÁRCIUSÁRA 
ÉS ÁPRILISÁRA VONATKOZÓ ÁRAINAK 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL”  helyett a „VÉGZÉS ADA 
KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK 
2014 JANUÁR  – JÚNIUS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRÓL”  kell állnia. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada Község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
Szám: 020-1-17/2014-01                    Vastag Róbert s.k. 
Ada, 2014.01.27.                           А  KKT TITKÁRA 

 
 
 
 
 


